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Rcge. 

l. Lyngklit'dt nmdhaug, ca: 7 m i t,·m·mnal og l m høi. 
Den ''ar uoget udgravet i mirlten. Jeg har i sommer 
undcrsøgt haugen. Søndenfor midten hm under el par 
lag stene et par store stenheller paa skraa indad mod 
haugen. Under disse laa en masse brændtc ben og kul 
samt store brudstykker nf en stor grnnn·ne, dE>r nu er 
&at sammen. (S. l (. 2460). Lidt nordeufor dette sted 
l3a igjen en dynge med brændte ben, kul og store stykker 
af en kopurne, en bæltespænde af hronce samt. en bælte
spæncle af "jern. (S. "Jf. 24Gl). 

2. Græskhedt langl.taug, 22,5 m lang og 5,5 m bred. Paa 
midten er der opbygget en poteteskjælder. 

3 . Re. ter af en lnnghaug. Den har Yæret ca. 41 m la,ng 
og 4 m bred. Den er stcnsat langs siderne. Den srd
lige bakdel er uæstcn ucljmvnet og her er tidligere fuuClet 
flere urner, der alle blev ødelagt. Ligeledes blev her for 
ca. 3ii a ar siden furidet 011 , muk smal mei -el <1f flint, eler 
ogsaa blev ødel:tgt. 

4 . T_,iclen nmclhaug, eler er ca. 11,5 m i tvermaal og ca. O,s 

m høi. .l toppen er den ndgraYet mcstcn t il bunden, 
der bestaar af fjeldgnnlld . I midten f;ees to store sten
heller. Jeg har unclersøgt midtpartiet lidt, men ikke 
fundet spor af old~ager. 

ii . \ ' id græsklædt r unclhaug, dor kald es "Søtlltaug" . Hat1gen 
er nu ca. 20 m i tvennaal og nær 2 m høi, men har 
tidligere ,·issclig været høicrc. I den ene side er op
bygget en poteteskjælder. 

6. Græsklædt rundhaug, eler er adskillig ud&'l·:wet, is::er i 
den nordre side. Baugen, der kaldes "Smedhushaugcn", 
er nu ca. 15 m i tvermaal og ca. l m h.øi, men har tid
ligere været betydelig høiere. I haugen blev eler gra,vet 
for '(Tel 30 aar siden, og clenecl fanclt man en urne, som 
blev bortkastet. T \"aaT hlev der paa !len nordre side 
brucll ud eudel sten af haugen. Derved støclte man pa(1 
eu stor smuk gravurne, der gik istykker untler arbejtlet. 
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8enere blev et par hes muld kjørt væk fra samme sted. 
I sommer undersøgte jeg den igjenværende muld og fandt 
derved uruestykker af mindst 5 forskjellige urMr især 
gravmner (S. ,\(. 2"463- 2467) samt en syuaal af jern. 
(S. ) f. 2469) . L idt- Jænger mod vest fandt jeg i mnlden 
rester nf gr:wgods fra et tidligere ødelagt gravkammer, 
nemlig brudstykker af en gr:wmne, stykker a.f en urtc
potformet urne, et tveegget s,-ærcl i brudstykker, en jord
hakke og en brynesten. · (S. :Jf. 2462). T1idt længer ind 
i haugen fandt jeg imellem to store stene en samling 
af albuerskjæl og et par østerskaller. 

7. Stor f:,'1'>csklædt rnndJ1aug, der kald es "Einarsha·ugen". 
Den er nu udgraset pa>l Aere 1;teder. Den bestaar 11f 
sten og muld og har saodsynlig ,·is været ca. l 6,:; m i 
t ,·ermaal. Høiden er ca. 1,5 m. I den uordvestre kant 
er der indrettet en potete kjælder. 

I 1882 blev dm· gravet i haugen af gaa.rdens folk. 
AL'In stødte paa et g ravkammer, hvori fandtes etpa.1· knive 
af jern, en hein af kvartsit og en korsformet bøilenaal 
(S. :JI. 1299-1300) ·amt forskjellige uruestykker. 

8. To pamllelle gjerder, der ligger 6,5 m fra hinandcn og 
er ca. 65 m lange. i\'[uligens en hustomt. 

9. Lyngklredt rundhaug, der er ca. 16,5 m i tvermaal og 
ca. 3 m høi. Paa den 'Testre side er der adskiUigt ud
gravet næsten ind t.il midten og næsten til btwds. 

lO. Lige i merhcden ligger en rundhaug, der er 10 mi tYer
maal. Den er nrlgra\·et i toppen og i den søndre kant. 

11. Rm1dhaug, 9 m i tvermaal. Den er udgravet i midten, 
hvor der ligger en stor stenhelle. 

12. Btmdlaget af en rundhaug, der er nær 8,5 m i tvet'maa.L 
13. Rest af en nmdhaug, der er ca. 10 m i tvennaal. 
14. R.est a.f en lyngklredt runclhaug, der er ca. 1115 m i tver

ruaal. I midten er den udgravet omtrent tilbunds. 
15. -~flang, lav lyngklædt haug?, der er lB m lang, 7,5 m 

bred og ca. O,s m høi. 
16. Stor Jyngklædt rundhang, eler nu er ca. 20 m i tvermaal 

og ca. 3 m høi. Der er gravet paa clen vestre og østre 
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side. Dette blev gjort i aaret 1881 af haugens ej er. 
Han stødte paa to smukt arbejdede ~ravkamre, det· om
trent et· af samme støn else og som Jaa parallelt med 
hin anden. Det . ydlige kammer er 2,25 m langt, 60 cm 
bredt og l m høit. I dette fandt han et broncealclers 
fund : en pincet af bl'once (8. l\I. 1270) og et brndstykke 
af en broncekniv (S. M. 1271) samt brændte ben. Det 
nordlige kammer er 2,15 m langt, 60 cm bredt ()g l ,8 

m høit. Den vestre side er lukket med en heile, paa 
hvis indYe11dige side er indhugget concentriske cirkler og 
enkelte skaa.lformede fordybninger . I dette ka,mmer b udt 
han et ri gt kvindeligt bronce~1 lclers fnncl : Et halssmykke, 
en stor bælteplade, en licleu bælteplade, 2 haanclledsbaand, 
en broncespæncle, et dolkeblad, brudstykker af e11 Si)iral
kn~p- (S. M. 1263-126~)). 

Begge gravkamre er senere bleme an"endt ti l potetes
k:jælclere. De er i den hensigt istandsa t og væggcnc or 
blevet kalkede. Begge or aabue i den østre onde. 

17. Lyngkla,dt runclbang, hvori er adskillig gravet. Haugen 
er nu ca. 10 m i tvermaal og ! ,8 m høi. I 1882 gro'' 
konservator Lorange i haugen og stødte paa en gmvkiste 
fylclt med muld (se :Foreningen t il n. fortidsminclers be
\'ft ring aarsberetning fo r 1882 pag. SD). Efter dette til
hører hangen saudsynligvis broncealderen). 

18. Stor lyngklædt rundh:aug, dor er ca. 21 m i tvermaal og 
ca. 2 m høi. l toppen er eler gra\'et adskilligt. l 1882 
grol' konservator Lonmge ogsaa i rlenne hnug (se For
eningens narsberctning for 1882 pag. 8 7). i\fidt i haugen 
traf han et ødelagt broncealders gravkammer og et brud
stykke af en gravtLt·ne . 

En dækhellc mod mange ucUmgne aflango ska~lfor
mede fordyboinger tvg han frem af haugen og lod den 
oprej e omtrent midt mellem haugene, lidt n>~n·mere haug 
18 . IIellen sti kker n u 2 m over jorden og er ca. 0,5 
m bred (fig. 2). 

19. Liclen lyngklædt rundhaug, ca. 3 m. i tvermaal. 



20. Lyngklædt rundhaug, der er udgravet midten. Den er 
nu 12,5 m i tvermaal og l,!i m høi. 

21 . Høstaktomt, 9 m lang og 7 ,~ m bred . 

Fig . 2. 

22. U<Uævoet liden rundhaug. Den blev udjtevnct for ca. 16 ~a•· s iden. 
Et par ·aar senere hlev fundet i den:> n~e1·hed en beta1ingsd ng af 
guld. (H. l\f. ,1244). 

23. Straks syd for haug 7 ,,J<;in:n·,haugen" har der ligget 3 Jangrojser. 
Di ose blev udjævnede t'o ,. ca. 30 a ar siden. Det blev fundet urner, 
kul og b rændte ben. 
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2 4 . 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 hammer af 
;:•·«nil (S. "L 2459), en øks eller hamme •· 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 nærheden er fundet fh~re f!intflekker, et stykke af en bryne
st<>n af k vartsit og et haandsnellehjul l iggend~ 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 en rnndhaug, det blev ud,iævnet for ca. 20 

aar ,;den. Der blev fundet 8 noget kantede stene omtrent a f en 
vnlnøds sk HTelse og som var meget lH>.arde, "a<lsk illig baarde re end 

almindelig •len". 
6. 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 senere 
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 udjævnet. Den 
er ca. 12,5 m i tver maal og ca. 3/., m bøi. Den er 
bygget af muld og meget store 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 
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