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Et -;tyk kc l:o•nger moll nol'(h·esl fnndt je~ paa hunclen 
noglc hruclstykkt•r af to urtepot.formede urner af gralitler 
:,amt brud-tykke af falen til t•n lidcn 'PYd-;pid~ (8. ~L 
2347 :1 -b). lJettc sidste fund tilhc>rCl' den [eldre j l!l'll
;lldcr o~ det fur::;te den yngre jernald('r. Tomt en er alt
sml yn~re end el enn<' tid. 

14. l.angmis ca. 21 m lang og 5 m hrccl. Den er oprodet 
langs midten. 

15. Rundhnug, cler er 11,5 111 i tvermaal og ca. 1.5 m hui . 
Dt>n er m<'get opgraYct i topp('n. 

l mellom haug 1,1 og 15 ligger en mindn~ n mdh:wg. 
16. Rundhang. der er meget tulgravet i midten. I midten 

stnar en ha uta sten. der ('r 2.3 m hr1i og 4 7 cm hr<'d 
og 25 cm tyk. IInugen er 8,5 m i b·ermaal n~ ca. l 
m hoi. 

17. 'l' re p:tr!'\ll(•lle htngrHi~er 7,5 111 lange og 2,5 m brede. 
18. Et gall)mclt ba:Hlnust. 
19. Hundlflget af ou l'tor •·uudhflug. der er I 6,<) m i t\'!·r

m:tal. Her sk:\1 for Here m11· siden va>re fu ndet l'n urne. 
d('r bJc,· od('lngt. 
Tidligere er fundet iJM J,\a~nnd: ~:n enkt•lt •kMiiormet •pænde af 
brc>nce (B. ) 1. 15601. 

:.\I y k l e h u" t a d. 
l . Rundhau~. kald(•t "Hundshau)!'' . Den er mnllannel til 

potetcskjroldcr (>l{ er nu tfl . 2 n1 hfli og ( 'll. li 111 i 
l\•crmaal. men hat· tidligere nl'ret videre. 

2. Hundlaget r. f en afl:mg ~tcns::unling en.. 42 m lang ng 
8,3 m bred. Et stcds SC('S ~po•· af et lidet g t·,wkamnwr. 

3. lifl~t:~ktomt. 6,5 m i firbut. Den cr tildels to:tensat la 11 .~s 

gr Hftcm, indre side . 
.J.. Hundl:t~et af en rundhaug. (ler liggl'r paa Ij(• ldj!rnud . 

. lkt er l :3,1) meter i t,·crmaal. 
:>. Re~t :Il en rundhau~. drr ligg(•r paa indmn1·k. Den l' r 

u u lT>,s i Il crn1aal o;; 0,8 m hoi. 
'i . Buudlaget il r en run tlhaug ca . 11 Ill i h Cl'lll:tal. 
7. (;ra'. klæd( J'UIHlhanl! af rullesten. Den er nu 19 m i 

~' en naal og 3 m hoi. 
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~oget vestenfor midten sees et a flangt od«>lagt k:llluner. 
der blev anhuet fo r ca. 40 .uu· siden. l ka.mrct fandtc•s 
k Lm nogle ben. 

8. Græsklædt runcll tnug, dor kaldes "Strandhaug". D en be
!>taar af stor steu, der L' r mulddækkot. L ulidtcn <'r tier 
en fordybning e fter tidligere udgra.vning. Haugen er nu 
11 m i t ,·ermnal og l.S m hoi, men hnr tidligere ,.,,,ret 
torre. Den ligger nu J>aa d}Tket mark. 

9. Rundhaug. lt\·ori nu er en poleteskjælder. 
l O. Græsklædt rundh:l\lg der er 12,~ m i h ·ermaal og l m 

hoi. Den har ,·:••rct benyttet ti l poteteskjtelder. 

}'ig . 3. 

11 . ,)[yklehn~th:l ugcn" er nu næ. ten n<lj;c•vnl. Den har 
,·æret vel 19 m. i t,·ermaal og 2 m. hoi. Den blev i 
1878 udgr:wct af gamle lodsoldermand :\fon~l·n i Tananger. 
Haugen bestod af rullesten og ,·ru· dækket med ••l omtrent 
l meter tykt muldlo~ . • ydligst i h;mgcn f<lncltcs et !idet 
firkantet knnuner. l dette f:mdtes brud,t~ kkrt· af en 
gro,· lerurne (H. ~r . l 282) ~amt en hel del ~uegl<'hus<', 

Littorina littorea. Den mod sytl vendende emlc~tcn af 
bmmcret h:l"dc p:1 a ind. idcn 3 par indhuggcdc foclsa:dcr 
samt 12 Slll>\:t ~)ot:ll fonn<'tiC [ordyhning<'l' (fig. 3). 2 
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andre stene med skaalformede fordvbnino-er fra bronce-. " 
aldereu laa noget syd for kammeret. (S . ..\1. 269-271). 

12. Græsklrodt rundhaug, der Ligger paa inclmark. D en er 
dyht ndgravet i midten og er nu 13,5 m i tvermaal og 
l ,o m høi. 

13. Græsklædt nmdhaug. Den er udgravet i den ene side. 
Dens størrelse er nu l l ,;; m i h-ennaal og l,S m høi. 

14. Hustomt 14 m lang og !) m bred. 
15 . Aflang hustomt?, de1· er 16 m lang og l (\ m bred, ind

delt paa t vers i tre omtrent Jige rum. I nærheden fmdes 
flere grunde runde fordyb1ringer . I sydvest paa begge 
sicler aJ vejcn til Tananger sees flere smaa hnuger og 
gamle garfar. 

16. Part nogle fjcldknatter i næt·hcden af l\[yklebustadmyren 
ligger ·rnaa rester efter runclhauget·, danuet af rullesten . 

17. L id en rund haug nf nøgen sten . Den er nu 9 m i t,·er 
maal og 0,5 m høi. 

18. "'J.'anangerhaugen" . Paa stedets højeste punkt see; hund
laget nf en rundhaug. .Af Juwgens sten er opmuret grund
muren til et !idet vagthus samt en høi karb·artle. 

HJ. Xøgen runclhaug, eler ligger paa en fjeldknaus. Den er 

nu 11 m i tvermnal og l m høi. I m.icltcn er den ud
gravet og ber ligger en stenhelle. 

:20 . H.undltaug a.f rullesten, liggende paa fjeldgrund . D en er 
oprodet i midten næsten til lmnds. Den er omtrent 12,5 
m i tvermaal. 

'21. ~øgen runclhaug, liggende pna fjeldgruncl. Dcn,er megeL 
oprodet i midten og er nu 15 m i tvermaal og l,s m 

" høi. I midten er opbygget en varde. 
22. Rester af en lignende rundlmug som forega.aende. 
23. Rest af en nmdhaug paa fjeldgrund. 
24. l?aa en liden fjelcllmat ligger en liclen stensa.mling, der 

muligens er en rest a.f en rm1tlhang. 
Paa Myklcbustacl e r tid ligere fnndet : En broncecclt (K. ilL 

13 SJS). det· tidl igere har været opbevaret i Kjøbenha\'ns museum. 
J,;n bøjlena~l ,,r bronce og 7 stna"' gla., perler fundet ved Tanang~o· 
(B. R -16<15). En skraber 11f flint (B. l\{. 4662}. Spydspids af flint 
(fl. :'IL 4()71) og en sumk~sten (D. M. 46!l9), fundet ved T1mnng•r, 
en ~kaaltormet broncenaal (S. l\1. 1881). 
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