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, yd Ko l n cs. 

Bundlaget af en r undha.ug. 15 m i tvermaal. 
Trekantet li den luwg mod rette sider, der er 6 m lnugc; 
den er ca . 0,7 m hoi. 
Langhaug, 14 m Inn~, o m. bred og 0,7 m hoi . 

l<nndt omkring ligger Hore smaahaugcr og g:u·[tU·. 
:\ogen nmdhang 11f ~ten 12,5 m i t>orm:~al og l ,ll m hoi. 
Den er endel odelagt. 
Græ kl<edt rundhang paa fjl'ldgrund, 11 m i tvermaal og 
1.5 m hoi. Denne er <>brs:t:t uoget ødelagt. 
Langhang, l 5 m lang. J den ene ende E'l' bygget en 
poteteskjælder. 
T>aa. lyngmarken uordcnfor gaa.rd l'ojeu og henover med 
skiftet Yod ' l'jore ligget· flere lave runde stcnsamlingor. 

Paa Kolnts f l ' d~r tid ligere fundct en urtepotformct lc•·u•·nc. 
( fl. j\[. 4i\:!"i1• 

Homme. 

1. Torummct hustomt {7 .f> + 7 .r,) m lang og 5 m bred. I 
s,,·do t for tomteu slrrckker sig flere garfar. 

2. To almindcligl' hu ... taktomtt'r. 
3. Lyngklædt nmdhaug af sand og sten. tdgnwet i topprn. 

Den er nu c:t. l i m i tn:rmaal og ca. l ,:; m hui. Straks 
i nor<h·est for haugen e r l'll ~tor høstaktomt eller muligens 
en hustomt, de1· rr 16,fi m lang og 6,5 m breit . 

Et stykke i sycl\'(JHt ligger to smau. kraftige host:tk
tomter. Den ene har dobbelt grøft, hl•oraf den indre Cl' 

den (lyhestc og brede!II.C og er vel 4 m i firkant. Den 
anden er vel 8 m i tirbnt. :.\fidt paa, den ene side er 
der en OYerg:mg O\'Cr g1·oftcn . I det Rych•estligc hjørne 
er en hadrati~k. dy ben• grøft. 4 m i firkant, Il\ is to 
... ider faldet· ::.ammen med den ydre grofts. 

4. Hostaktomt. allan!! firkantet, CA. 11 m lang og 6.ii m b1•ed. 
5. HIJ~taktomt, 6 m !an.(( og 5 Ul bred. l3undC'n er stcn.-at. 

) ! arken omkring Cl' lidt sumpet. 
6. K>adratisk hu::.taktomt !i m i firkant . 
7. A fl ang fi rkantet IHJst:tHoml l <l m lang og 6.5 m l.m:d. 
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8 . l!'irkantct høstaktomt ll m lang og lO m bred. B unden 
er stensat. )Jarken omkring er lidt sumpet. 

9 . ..\flang firkantet høstaktomt, 11,5 m lang og 4 m bred. 
10. Høstaktomt 11 m lang og 10 m bred. 
11. r.angs gaards,·ejen ligger ~ almindelige høstaktomter. 
12. Aflang torummet høstaktomt (4 + 6,5) m lang og 7,5 m 

bred. 
13. 'l'o aflange høsta.ktomter l 0,5 m lange og 7 ,il m brede, 

hvoraf den ene er tonunmct. 
14. P a.a t{)ppcn af en lid en fjeldlma us ligger en grresklædt 

nmclhaug, der er udgravct i midten næsten tilbunds. 
HaugcJl er nu l 3,5 i tvermaal. 

J 5. Hustomt 13,ii rn lang og 9 m bred. Paa nordsiden af 
tomten sees bundlagct af on rundhang, der nu er ca. Il 
m i tvcrmaal. 

16. Stort torummet baadnøst eller hustomt (15,8 + 2l,ii) m 
langt og 7 ,il m bredt. Den nordlige bngv,-eg (ortsætter 
i en ca. 18,ii m længde lige ned t il stranden. 

17 . Gnesldædt rund haug liggende paa fjeldgrnnd . Den er 
udgn1Net i midten og er nu ca. Il m i t ,·ermaal. 

18. Xæsten udjæYnet nmdhaug, der. er 8,ii m i tvcrmaal. 
19. Liden affaldsclynge, ligger ca. 18 m over hastladen. Den 

er ca. 4 m lang og 2 m bred. Den er dækket af et ca. 
20 cn1. tykt muldlag og besta-ar nf et 15 cm. tykt lag af 
blød<lyrskaller, der især Whøre1· Littorina littorca; der 
forekommer ogsaa øst.crsskaller og skaller af hjedemus
linger. Af knokler ifandt jeg ben af en torskeart, to hval
knokler, ben af tamt svin, gjccl og okse. Derimod fandt 
jeg ingen oldsager, der kumle angive den tidsperiode, 
under hvilken dyngen blev dannet. 

20 . Noosten udjævnet rundhaug liggende paa en liden fjeldknaus. 
Er omtrent 8,5 m i tvermaal. 

21. Lyngldædt rundhaug af grus og sten. Den er 15 m i 
tvermaal og ca. l ,5 m høi. Bn stor del af den venstre side 
er udgravet. Muligens er haugen en naturlig dannelse. 

Lige i m01·heden i sydvc tlig retning ligger en firkantet 
høst.aktomt. Den er 7,5 m x 8,5 m. 
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22. Bn stor lwslaktomt. 
23. Htraks søndcnfor vcjcn ligger tre Hæsten lige store fli-

kantede hostnktomter, ca. 6 m x 5 m. 
24. L yngklrrdt runclhaug lig~<'JHl(' paa toppen a.f en aflau!{ 

hw fjeldryg. H:tugen er 6 rn tvennaal og O,ii m hfJi. 
Dl'n er uclgra vet i lop pen. 

2 5 . lJdja:\-net h~UJ!(f Jngt•n kan minde~. at h~r bar ::JtAAet nogtm 

26. 

27. 

hnug. Ifjor ' inter dyo·kede ejcn·n op et j<ll'<h~ykh her. Un<l~r 

torven f:"H'Idt han "mnn fia·.kant(Hl C' foltcne orcln<!dc i en Hrknnt J l m 
l:lnl( og 6,5 m bred. Hl\11 fandt tillige et JlMI' gamle doo·,tolpe:stcne. 
~(uli~ens har dette vt\:1"~1.. no~et af ~n huc.;tomt. Stt·a k~ indcntbr den 
VCJ'tl'C 1:\ngmur fal'tdt han et. enegget ~vawd, nogle pilPs:pid~e, l)Ogle 
l'f\\'IH~rler :-;am l.. en hel dt•l he~teben . 

En tid tfl~o· undcl'><l'U:te jeg- •ts•do:t nojere 0!( fandt da endel jernb~· 
sla;:, :-.and :oo_Ynli~,·i~ til t·t tr..ekar. Di ..... e var dt·~værrc endel odel::\gtc 
ved don før~tfl mlgnH·ni,lg. l na~t·heden fnH. en h~$p :l f jern samt 
eL !idet h ovljcl'll . J,itJL l<cng~>·c mod nord endel <relctøi beslag tlf 
lwm1ce og bt .. d:tg og ~l) • ntl~ af broncc tll ~t faunclehalsbl\l'nd. ~ un .. 
clt·nlt halsknoklfl'r hm lis,{t' \E~d. Li~t- i nærlwdt·n fandt jt-g et ki·Aftig-t 
bidselnnmdbid. Alle l!.ien<tandc lAR i >·etnin)( fra nol'<l mod syd . 
(!';. )f. 00. 2:J 11). 

PM den -.tore nm~u li"'"'l'l' en li den hu,tomt 7 .;:, m Inn!! oe ~ · 

og 5 m bred. Pnn sh a:lningen i non hest sce~ en hl te 
smaaha ugcr, (ler lllllligeus er rydning,..lmugr1·. 
Paa Kophohnen ligge1· en liden rundh:wg, der er O]n ·odet 

midten. Den er 11<er 6 m i tvcrmaal. 

!'aa s.,mmc er ticlligeo·e fundet e n mej~cl nf gr nnilxlen ( Il. !IL 
:~3 1i), en bronceeelt omtrent lllidt mellem )lelbaug paa Sola og 
Uathljord (E. ) 1. 33lU). O<lden 111 en br<meespydspitls (S. :ll. 428), 
e n spydspid• t·ller kn iv af tlinL (K. 1\I. 6838), en spydspids af j~rn 
fra yngre jmlalder (K. lit. 6 48). 

Sande. 

]. L.vngklædt rundhaug liggeude lige ved ~ki ftet med gaarrlcn 
k:tdberg. Den er n oget utlgm1·ct i tuppen fm gammel 

tHigr:lminl{ og cr nu ca. O, i m hoi og 8,il m i l l'en naal. 
J eg har undcrsøgt den lidt i Mr i <l ens midtparti, men 
ikke fuJHlet noget. 

2. , amling af hustomte1· (fig. 6). Omkring ho,·edtomten (I), 
der er tormnmet (9 + 12,5) m lang og 6,5 m bred ligget· 
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Et par af de aflanl-(e o,·ale stenringe undersugto jeg isommer. 
Der fandtcs intrt af ark<eologisk intere,sc. De har mu
li~cn~ Yæret tcltpladw. 

KamnH:~rot i hr.ug 25 Jod jeg ordne. Der hlcv intet funcl ct. 
T XO for hau)!' 15. omtr<'nt mitlt inwllem kapt. SYC!ltl~ens hus 

og nærmeste hus i .\" \" for samme hnr ligget on ~lor 

nmdhaug nf sten (no. :3,1). ll\·oraf den intlcholdt lle•·e hun
drede hel'. I11tet b!c1· fundct. 

C..:a . 30 m i :\O for dennr laa en nmclhaug (no. 3-'>). der hlel" 
udjæmet for C:l. 50 aar ~idl'n. Oe:n hrstod af sten og 
muld. Under rn flad helle la:t en urne. et h·tiYt bid~el
mundbitl? og ca. 3u store pcl'ier. Rortka-.tet. 

C:1 . :20 m ø"toufor denne haug laa en mnclhan!{ (no. 36), drr 
~:tllltidi!! hle1· utlj:eYnct. fnl<'t ble1 fundct. 

fnde i kapt. i'vendst•ns IHt 1·c stnar e11 bn.u ta-,leu, en. 3,.> m 
hoi. der nu beuytte::. til fod fot· en fhg"t:tng. Den h:11· 

tidligere :>lan.et paa or,haug i nærhcdcn a.f haug no. 1 2. 
l demw haug ble1· tier for længere tid tilbnge fundl't et 
stort gral'kamnw1·, hl'ori biol' fumll't et w;crd, som l'bt
nok kom Li! et af laJl!l!'ts musf:'er. 

I nærhcdcn af ::.kiftct med Jlaug~t:ld, str:1ks 1·c<t for clennes 
haug no. H. er der for o1·er 26 :Hu· Ri<!Pn fundi't end1•f 
l!illllle soh·1wnge, der laa under en sten. Pengene hle,· 
solgt. i Sti\vangcr. L igeledcs skal de r i nord pmt 'll'jom, 
omtrent ~·ct.l Sll'thei 1a·re fundet l'ndel gamle "ok1>enge, 
,.omtrent et par .~sckar fuldc ·' . 

:-;o Ill Ill c. 

l haug no. 3 bnr cjcren For et aar siden gral'<:l. H;tn stodte 
paa el aH:mgt knmmer midt 1 haugt·n og fandt en ældre 
jcrnnlders højlenaal (f-i. ;u. 248.3). Et pnr fr!'mmPde 
gutter, som ~·nr i be:sug hos ham, gik 'enere dt•rhen og 
fandt et pnr lignende naaler, SOlli de log med ~ig, da de 
rcjsle. Da jeg fik underretning om denne gral"ni n~, 

rejste jeg ud til ejercn af hnugen. Han hanlc enddn. 
sin nnal i hchold. Vi gik da til haugen for at undersuge 
kammeret nojerc. Dette ,·ar imidlertid ganske odolagt, 
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ikke en sten igjen af det. Haugen be tod af MUld . Hele 
midtpartiet umlorsø~te jeg dorpaa, men ud t'n at linde 
noget. :\fuligt'ns hM kammeret ikke incleholdt metc r rHl 
disse tre nanlr r og dlde i sart tilfrcldc st<:> mmc overens 
med det nordlige gravkammer i haug no. 8 pa:L R ande
berg i Rnnllobcr·g ~<lgn. S . ..\L aar~hefte, pag. 57. H er 
ble,· imidlcr·tid og-sa:a ud~:rarning foret<'\g<'t :\ f haugejerens 
sønner. 

H jo a. 
nærheden af haug no. 2 ble,· i son1mer fundet en h alvdel 

af en stenh:tmmcr· eller stridsøks af ~andsten S . ..\1. 2•128). 

og i nærhcdrn a[ l bleY omtrent samtidig fu n d<>t en 
aflang cylinclri, k gjcmstancl a[ fl int (-'. ,\ l. 2o08), <ler ''ist
nok har v:crct nnvcndt som redskab . 

H. <J i n c b e r g. 

Haug no. l er i hnst omlr<•nt udjæ,11ct af ejeren. ..\ [ed ham 
i forening har· j<·g fund et for·skjellige re:.t<·r ar gmdund 
baade fra ældre og yn!!r<' jemaldcr ~amt nogle ~ager·. 

tilhoren<l<> stcnalclercn. Omtrent midt i haugrn i dens 
on-c parti blev funclet en klæberstenskaal med hank af 

jern. Et lid et stykke der fm laa et langt yngre jrrnalders 
spyd, en !mi,· af .icrn og et langt jc,•nbredt jci'IIIJaand 
samt endel smaa jc rnHiser og et par jernstiftcr . (~:l. :\f. 
2ii00 a-c). Disse ting har sanclsyn ligvis hort sammen, 
men er s:mdsynligvis lnm en rest af et t icllig<•re røvet 
størr e yngre jcrn:dclcr~ gravfund. Et stykke !:unger nord 
la:~. en l':t\'p<'rle i mulden. (S. :11. 24!JS). Den kun mu
ligens have tilhørt 0\'E'nnæ,·ntc yngre jernnldcrs gr:avgocl~. 

1 det IJ\'1'0 pnrli fandt vi ligeledes en kors formct bøji E'
naal fr·a ~eld re jernalder (S. :\L 2497). Langs lmmlen 
laa trod brud t,ykker af for.,;kjelligc lcrurncr, hvoraf 5 

va r gravurncr· (,' . )J. 2485, 2486, 2487, 2-1-92. 2493). en 
urtepotformct urne (• . M. :1499) og en af vi~tnok yngre 
jernaldcrs lcrkur (S. M. 2494). Denne sidstc kan mul i
gens ha.ve tilhørt ovennævnte yngre jernalders gravfunrl. 
i\oget more i nordre udka nt af haugen fandtcs brud-
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