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Iler har ogsaa ligget nogle hauger , der efter sigende skulde baw
været runde. De•· blev fnndot endel urnestykker.
P aa Rege er tidligere fundet: En hnmmer a f jern (0. M. 2972),
retmeisel af flint (B. l\f. 3883), spydblad af fli nt fundet i en myr
(B. y;_ 3890), et spydul<td af fiin t (!;. M. ISlo), liden kastespyds pids
af flint {S. :\1. 2470), et bor af flint (S. JII. 247 1), en hamme r af
;:•·«nil (S. "L 2459), en øks eller h amme •· M sandsten (S. )[. 2457),
en sænkcsten af klæbersten (8. l\I. 24ij8), 3 ll•umtl snellehjul (S. M.
2472-2474).

Kjjn gsbe i.
l.

Uer har ligget en lideo ste:nhaug, der ..,·ar c~:1. 4 rn i t.vcl'l naal. Paa
bunden af denne blev fundet to økser e ller kiler ai sten sam t eL
par flintflekl<er (S. )J. 245&).
I næ rheden er fundet fh~re f!intflekker, et stykke af en brynest<>n af k vartsit og et haandsnellehjul liggend~ paa ><uren (S. J\L

2456).
2. Udjævnet rund haug . Den blev udjæ,'net fot ca. 30 :\ 40 aat siden.
I hangen bl~,- fundet et stykke af et flintspyd .

3. Tier har ligget en liclen ruodrøis, der blev ud,iævnet for ea. 16 aar
siden.

D en var ca. 4 m i ivermaal.

4 . Her har ligeledes ligget e n rnndhaug, det blev ud,iævnet for ca. 20

6.

aar ,;den. Der blev fundet 8 noget kantede stene omtrent a f en
vnlnøds sk HTelse og som var m eget lH>.arde, "a<lsk illig b aarde re end
almindelig •len ".
UdjævMt t·undl•ftug. P~a bunden blev funde~ kul og brændw l.>~n.

L i t l e l a u d.
l. Bundlaget ::tf en rnndhaug, der er bortrycldet i de sen ere
aar. Den er nu ca . 9 m i tvermaal og har v;eret ca.
l ,o m høi. Den bestod a.f sten og muld.
2. Græsklædt nmclhaug, der nu er næstcn udjævn et. Den
er ca. 12,5 m i tver maal og ca. 3/., m bøi. Den er
bygget af muld og meget stor e stene. Ejeren har nylig
ryddet noget i haugen og funclet nogle smaa sager af
jern, men <lisse er nu bortkommet.
3. Svage !'ester af en rund haug, der er ca. 7,5 m i tvennaal.
I haugen har der tidligere været gravet. Sidste gang i
1899 grov haugens ejeT paa stedet, da han ,.;]de benytte
nogle af haugens stene . Den·ed fandt han brndst_ykker
af en v::eYske, en stor og en mindre perle af rav samt
5
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tre glasperler, hvora.f en Yar a.f glasmosaik. Senere unde1·- ·
søgte jeg stedet og fandt restern e af I'OOvskeen, der til
nok en 1•rovske, endel tænder a f en li nh ekle, et haandsnellehjul, stort kogekar af brændt ler, stegepancle, et
kautbeslag til en træbøtte, en hel del brudstykker af
jernbaand t il et træ kar, stykke af en jernhasp, stykker
:1f en nøgel, en kni '", ~n stor ring a f jern, brudstykke af
et haandsnellehjul a.f horn, bruclstykker af r.n ska11Hormet
brystna:tl med dobbelt plade og lidt sølvblik. (S. :Jf. 2326).
4. Bundlaget af en rund haug, der er ca. 11 ,iS m i tvennaal.
For ca. 5 aar tilbage blev der gra vet i haugen, h,·orved
man fan clt endel brudstyk ker af en urn e. Disse hlev
bor tkast et.
5. Buncl la~et af en rundhaug, der er ca. 8,5 m i tvermaal.
I som meren 1900 undersøgte jeg stedet, hvon ecl jeg fandt
et yngre jernalder gravfuncl, der var fl dskillig forsty rret
og ødelagt ved tidligere udgrav niuger . Fundet er beskxevet i museets aarshefte for 1900. (S. )L 2327) .
6. Paa dette stetl blev funtlet et stenAitler s fund, bestaaencle
af 2 økser eller hammere, to mejsler, en h el J..--ni v af en
fu ntfl ekke samt br udstykker af to lign ende knive. {S. ;\[.
2277). Gjenstandene blev fund et to focl under ovenfladen
mellem to store stene, der stod ca. 3/ , Ill fra hinanden.
7.

Her ba•· været nogle su1aabauge1·, det· er bt.,vet udjævnede for tiere
Der blev fundet urncstykker, p el'ler a f en tiden nøds
•tøn-else sa mt h aandsnellehju l. Alt blev bortkastet.
Tre udjævuede smaa m nd hauger. Der blev fundet kul pa a bun " "'' t ilbage.

8.

den .

I en fandte:o.: 7

~m aa

kvasstene .

Ø l hø r.
l. Græsklædt rundhaug, der nu benyttes til poteteskjælder.

Den har været 11,5 m i tvermaal.
2. Runclhaug, 6 m i t.Yermaal og ca. 0,8 m høi, dann et aJ
·tor sten. De11 ligget· paa, myl'liendt grund. J eg hat·
unclersøgt den i sommer, men fanclt ikke noget, eler kunde
giYe oplysning om, b vorvidt det vM· en gravhaug eller ei.
3. Lignende nmdhaug som foregaaende og ligger ogsaa paa
myrlændt grund. D en er 8,5 m i tvermaal og l r!ll høi.
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