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Xord Kolnes. 

l. Gammelt baadnost. 

2. 'l're parall<>le llwe langhattget·. der lij:(ger lige ,·ed sicl<'n 
a[ hinanden. De er 21,5 m lange. 

Østenfor langs skiftet med Tjore ligger flere sma!l
hauj:(er . 

3. '!'re hustomtcr elle•· tHJst ligg<'r i en ræk ke fra stranden 
og indo"er. Deu ene 9 m lAng, den anden l 6 m og cll'n 
tredje 12,!1 m lang. Bredden er 8.3 ru. 

4. Rest af en græskl:edt rundhaug. J eg har aabnet et lidct 
hul i midten, hsor <len kun var O,ii 111 dyb. Intet SJlor. 

5. Hah·delen :tf en nmdhaug, der nu er ca. 11 mi h1•rmaal 
og 0.7 m hui. Den anden hal,del er bortryddet for an
lægget af en gnardsl'ej. Ved en stor sten, der bl~v mi
ncret ,·æk ;.aaes flere rustne jcrnsagcr, som ble,· hort
ka"lct af haugens ejer. Yed at rode lidt i btmden fandt 
jeg et par smaa bnulst,Ykkcr <\f en enegget ~ncrdklingE> . 

I uærhcdcn ligger rester af to I:Hc ~implc hauger af 
samme slorrcl e som foregaa<'nde, den ene i syd og dl'n 
anden i 0:\'0 for no. 5. Jeg har undcrsogt lidt hegge 
to. I den sydlige fancltes intet spor. l deu østlige $:1::\cs 
antydning til ('t odela0>1: simpc•lt bygget kammer. Gamle 
g;trfar ees i uærhcden. 

l uordv('st og Ytisl for 110. 5 ligger Aere smaa stC'n
samlinger. Jeg m1<let·o,11gte et par af dem. men fandt jnleL 
spor. 

6. Stor græ!\ldredt runclh r~ ug 20 m i tvcrmaal og nu 2,;, m 
hui. For flere aar "idcn bJey der udgr:wct endel af haugen 
for at skat)'e plads til el tærskehjul. Den-cd tm[ man pm~ 
et !idet gravkammer i toppen, Jn·ori fnndtcs et jernspycl, 
endel urneslykker og noglc klinknagler af brOJW('. A It 
blcY borlk:~,.tet. J Pg har ia:u· gmYet lidt i den nstre ~id P, 
men ikke opdaget noget. 

7. G ræ~klædt rnndhaug, der nu er betydelig omdannet og 
formiudsket 'cd byggdoretagC'nder. Den h:H· \Wrf't af 
samme stHrrol~e sou1 foregaaendc . 
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8. Langhaug 25 m laug og 61n bred. Den er udgravet pa:t 
flere steder . .Jeg har unclersøgt }lens midtpar ti, hvor jeg 
opdagede re ter ai et ødelagt gra,·ka,mmer. 

9 . Græsklædt rundh:mg, eler er meget ø<leh'tgt Yecl tii<l ligere 
uclgran1inger . Den er nu 14 m i t vermaal og ca. l m 
høi. Paa baugens østre side sees antydning til en større 
firkant, der muligens er en hustomt. J eg har undersøgt 
haugen li <l t paa den not·dlige side, men ikke opdaget noget. 

:1\ordenfor og nordost for haugen ligger tre hustomter 
med temmelig kraftige mure. Den ene er torummet (6,;; 
+ 4) m lang og !) m bred, ligger i retning fra syd mod nord . 
L ige i merheclen ligger en em ummct tomt, eler er stcnsat 
i bunden med rullesten c. Den er l 0,8 m lang og 5,8 m 
bred. Ret nord fot· haugen ligger en større tor ummet 
tomt eller indhegning i retning fr<\. øst mod vest. Den 
er ( l 5,8 + 12,o) m lang og 20 m hred . 

10. Stm·kningen vesten- og sønclenfor no. 9 er gansl<e be
strøet med smaa nmdhauger samt Here lange gm-fan·. Jeg 
bar untlersøgt et par a.f smaaiJaugerne, meu de indelloldt 
ikke oldsagcr. 

11. Treannet stjeruehaug med 15,8 m a.fstand mellem arm 
spidserne; den er pM midten 0,3 m hai, men har ,·istnok 
tidligere været høicre. J eg llar nndcrsøgt dens miCi tparti, 
der viste tydelige mærker paa, at haugen tid ligere hRn le 
Yæret ndgravet. l midten saaes antydning t il et rund t 
kammer, kantet af nmcle stene, der va.r noget større encl 
han/!PllS Øvrige stene. 

12. Eu ..itlen toppet g ræsklæcl t runcU1aug, der er ca. 8 m 1 

t ,·ermaa l og l ,;; m h øi. J eg har underS(Jgt den den 
n Mdlige side, men intet fnndet. 

13. L yngklædt bun(Uag a.f en stor tenct rundllaug, der er 10 
111 i tverma;l,l og o,r. m høi. 

14. 'l'o firkantede høstaktomter 7,5 m i fiTkan t. 
15. H er har s taaet en bau t.asten . Ska l ha\'e væ ret 6 alen høi i følg~ 

X, l!' . pHg. 793. 
16. Uclj «J vnet l'undhaug . Den blev nclj «Jvnet for ca. l i:i aa r • iden, h vo rved 

ble v funder brudstykke r af en urne ; disse blev bor tk•stet. 
17. Her hAl' shutet en bautnsten. 


	th s75
	th s76

