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Oldtidsminder i den vestlige Dél af Binds 
og Gislnm Herreder.

Ved W. Dreyer, pract. Læge i Gjedsted.

Idet jeg forelægger dette Arbejde for Offentligheden, skal 
jeg tillade mig paa Forhaand at anmode om, at man ikke 
deri søger andet og mere, end det har været min Hensigt og 
ligget i min Magt at give, en Oversigt over de arkæologiske 
Forhold i en vis begrændset Egn, støttet i det Væsentlige 
paa egne Undersøgelser, og udarbejdet med den Grad af Sag
kundskab, som man kan erhverve sig i en temmelig isoleret 
Stilling og i en stærkt begrændset Fritid. Videnskabeligt 
kan et saadant Arbejde efter Forholdene ikke blive, men det 
forekommer mig dog at maatte kunne have sin Interesse i 
hvert Fald ved at give et paalideligt og ikke ubetydeligt Ma
teriale. Med disse indledende Ord skal jeg gaa over til det 
egentlige Emne,

Den Egn, hvorover mine Undersøgelser i det Væsentlige 
have strakt sig, er den vestlige Del af Rinds og Gislum 
Herreder, omfattende følgende Sogne: i Rinds Herred: Gjed
sted, Fjelsø, Ulbjerg, Vesterbølle og Østerbølle; i Gislum 
Herred: Louns, Alstrup, Ullits og Fovlum. Muligen vil paa 
et enkelt Punct Forholdene i et eller andet af Nabosognene 
kunne blive kortelig berørt.

Mod Vest grændser denne Egn til Limfjorden, og da 
væsentlig til den saakaldte Louns eller Gjedsted Bredning, 
som mod Syd fortsætter sig i Hjarbæk og Skive Fjorde, mel
lem hvilke den nordlige Del af Fjends Herred skyder sig ud.
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Louns og Alstrup Sogne danne en Halvø, som strækker sig ud 
mod Sydvest, adskilt fra Salling ved Hvalpsund. Hvad der 
i Nutiden giver Egnen sin Karaktér, er, foruden Fjorden, det 
afvexlende Terrain, stærkt kouperet, om end ikke af stor 
absolut Højde. Store, langt ind i Landet gaaende Eng- og 
Kjærstrækninger dele Terrainet i flere betydelige Afsnit, 
medens større og mindre Vandløb gjennem de lave Partier 
bidrage deres til at give Landskabet Afvexling og Ynde. 
Mod Nord er det omhandlede Terrain begrændset af det store 
Kjær ved Stistrup, med sin Bæk, der kommer inde fra den 
nu udtørrede Fandrup Sø og fra Kjærstrækningeme øst for 
samme. Gaar man derfra mod Syd, passerer man det høje 
Land, som indtages af Størstedelen af Ullits og Fovlum Sogne, 
og som fortsætter sig mod Vest i Halvøen, paa hvis yderste 
Parti findes et ualmindelig storslaaet Bakkeparti med bratte 
Skrænter mod Fjorden og med dybe Kløfter, de saakaldte 
Skovbakker, lyngklædte med enkelte Pletter af Egepur, de 
sørgelige Rester af Egnens fordum mægtige Egeskove. Videre 
mod Syd passeres saa det store Kjær- og Engparti langs den 
betydelige Gjedsted Aa, derpaa højner Landet sig atter i 
Gjedsted Sogn, i hvis sydlige Dél Bystrup og Gjørup Kjære 
fra Fjorden strække sig et Stykke ind i Landet, tillige ind
tagende den nordligste Dél af det store Ulbjerg Sogn. Dette 
er i det Hele højtliggende, ligesom endél af Gjedsted Sogn 
med bratte Skrænter ud mod Fjorden. Ind til Tilbjerg By 
strækker sig et mindre Kjær med sit lille Vandløb. Mod Syd 
i Sognet skilles dette kun ved det smalle Virksund fra Fjends 
Herred, og her findes et ualmindelig malerisk Parti med vide 
Udsigter. Fra disse større Kjærstrækninger udgaar der 
atter en Mangfoldighed af smalle, tildels dybe og lange »Eng
haler«, som navnlig i Hederne ved deres friske Grønne danne 
en velgjørende Modsætning til den mørke, i Længden énsfor
mede Lyng. Flere Steder findes endvidere større og mindre 
Moser og Kjær inde i Landet, gamle Søer og Skovmoser, 
saaledes Sillekjær i den sydlige Dél af Vesterbølle Sogn. 
Vil man have et storartet Rundskue over hele Terrainet, bør man 
gaa op paa Svingelbjerg Bakker i den nordlige Dél af Vester
bølle Sogn, Egnens højeste Punct, 200', kronet af en Gruppe, 
tildéls imponerende Kjæmpehøje. Herfra sér man ud over et 
Landskab, skjønt og storslaaet, ægte jydsk ved sin Afvexling
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af grønne Marker og Enge, blinkende Vandløb og brune 
Heder, begrændset af den herlige blaa Fjord med Salling og 
Fjends i Horisonten, og ikke mindst karakteriseret ved den 
store Mangfoldighed af større og mindre Kjæmpehøje, som 
lyngklædte, enkeltvis og i Gruppe krandse hvert højt Punct i 
hele Synskredsen. Et savnes overalt — Skov.

Men saaledes har det ikke altid været. En Gang har 
denne skovløse Egn været bedækket med en sammenhængende 
Urskov, og det er ikke saa mange Tider siden, at de sidste 
betydelige Rester af den ere forsvundne. Masser af Sted
navne og Sagn bevare endnu Mindet om hin, desværre svundne 
Tid, da Egen herskede, hvor nu Lyngen har Magten, da 
Kronhjorten græssede, hvor nu nogle magre Faar knap finde 
Føden. Langs Kysten har der i den historiske Tid strakt 
sig et Skovbælte rundt om hele Louns-Alstrup Sogne, hvorom 
endnu et Par smaa Egekrat bære Vidne i Forening med en 
Mængde Stednavne, saasom Ildrisøre, Ovenskov, Hessel, Skov- 
gaarde, Bregnedal, Elkjær, Lundgaard, Langrisdal. I Ulbjerg 
og det tilgrændsende Lynnerup Sogn fandtes langs Kysten et 
lignende Bælte, hvis sidste Rester findes i nogle usle Ege
purrer ved Sundstrup. Ogsaa her findes Skovnavne, saasom 
Gaardene Store-Skov og Nørreris. Om denne Skovs Borthug- 
ning af en Ejerinde af Lynnerupgaard haves historiske Efter
retninger. Mellem Lerchenfeldt i Vesterbølle Sogn og Vester- 
ris i Testrup Sogn strakte sig langt ned i Tiden en stor Ege
skov, og Christen Sørensen Testrup fortæller i sin Rinds Her
reds Krønike, at han mindedes i sin Barndom at have sét de 
sidste Stubbe her. Men ogsaa overalt ellers paa Egnen har 
Højlandet og tildéls Kjærene været træklædte, derom vidne 
noksom de mægtige Ege- og Fyrrestammer og Stubbe, som, 
tildéls staaende paa Roden, findes i hvert lille Mosehul og i 
»Kj ærhalerne«. Men det er ikke blot Skovens Forsvinden og 
Jordens Dyrkning eller Hedernes Fremkomst, som gjør For- 
skjel mellem Nutid og Fortid, ogsaa andre Factorer spille her 
en væsentlig Rolle. I Oldtiden strakte Fjorden talrige Arme 
langt ind i Landet, der hvor nu Studene græsse i de fede 
Enge. Mange Steder langt inde i Kjærene, f. Ex. i Gjedsted 
Kjær, træffes under Tørven Strandsandet med Muslingskaller 
og Sneglehuse, og ét Sted har en lille Aa, som paa Grændsen 
af Vesterbølle og Gjedsted Sogne falder i Gjedsted Aa, skaaret
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sig Leje gjennem en mægtig Østersbanke, hvor Skal ligger 
paa Skal i mere end én Alens Tykkelse. Derfra og ud til 
Fjorden er der nu over 3000 Alen, og nu lever Østersen ikke 
Syd for Hvalpsund, Vandet er for fersk. Men hvorledes og 
til hvad Tid er da denne store Forandring i Fordelingen af 
Land og Vand foregaaet? Ja det er som bekjendt lettere at 
spørge end at svare, men enkelte Vink kan dog Forholdene 
give. Engang strakte altsaa Fjorden sig ind i alle disse lave 
Strækninger, og dengang var Landet allerede beboet. I Gj ed
sted Sogn, ligeovenfor den omtalte Østersbanke paa Gjedsted 
Nørregaards Mark, ligger ganske lavt paa en Pynt ved Kjæ- 
rets Rand en lille Kjøkkenmødding med talrige Østersskaller; 
dertil har altsaa i hvert Fald i hin Tid Vandet strakt sig, og 
rimeligvis ere Østerserne hentede fra den store Banke udenfor 
i Kjæret. Men efterhaanden som Landet hævede sig, er Fjor
den vegen tilbage, og der har indfundet sig en betydelig Op- 
væxt af store Træer, i hvert Fald i de højereliggende Partier, 
navnlig i de smalle, langt ind i Landet gaaende Haler. Mang
foldige Steder har jeg her sét mægtige Træstubbe paa Roden, 
dækkede af flere Alen Tørv. Men idet der saa ud imod Fjor
den dannedes en Barre af Sand eller som paa mange Steder, 
f. Ex. ved Gjedsted Kjær, af uhyre Ophobninger af Hjerte- 
musling og andre Bløddyrskaller, har der stillet sig Hindrin
ger i Vejen for Vandafløbet, Laguner have dannet sig, Skoven 
er bleven forsumpet og Trævæxten kvalt, for siden i Tiden 
at afløses af Tørven. Fra denne Ferskvands-Tid findes der 
flere Steder Mergelophobninger med talrige Skaller af Fersk
vandssnegle, saaledes i Bystrup Kjær ovenpaa Strandsandet. 
I det Væsentlige maa denne Forandring være foregaaet, i 
hvert Fald paa nogle Steder, inden Broncealderen; thi paa 
Barren, som afspærrer Gjørup Kjær i Ulbjerg Sogn, ligge 
flere Langhøje og Rundhøje, som nu ere overpløjede og øde
lagte, men som i hvert Fald tildéls stamme fra Broncealderenx). 
Forøvrigt har en saadan Lagune bevaret sig lige til vore 
Dage, Louns Sø, som nu rigtignok næsten er overgroet og 
ved at gaa over i Tørvedannelse, men som i Mands Minde

x) Det bar dog muligen noteres, at der i Gjedsted har holdt sig Sagn 
om, at den har været en >Kjøbstad< med Indsejling fra Fjorden, 
og at en Enghale lige øst for Byen kaldes »Skibbroen«.
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har fyldt hele Louns Kjær. Og selve Navnet Louns er vel 
Loun-Næs, Næsset ved Lounen, som jo er Jydsk for Lagune. 
Naar man nu tager i Betragtning, at Aaløbene i hine fjerne 
Tider vare langt større og fiskerigere end nu, at fiskerige 
Damme og Søer indtoge de nuværende Lyng- og Hedemosers 
Plads, at Fjorden delte Landet i Afsnit eller Halvøer, som 
vare vanskelige at komme til, men lette at forsvare, at Sko
vene lunede og mildnede og vrimlede af Vildt, og at — for 
de senere Tiders Vedkommende — Limfjorden var et Smuthul 
for Vikinger uden Lige, saa kan man paa Forhaand tænke 
sig, at et rigt Liv har maattet røre sig her gjennem Oldtiden. 
Og saaledes var det ogsaa, som det vil fremgaa af den føl
gende Betragtning af de Efterladenskaber, som forefindes fra 
Fortidens forskjellige Afsnit.

I.

Den ældre Sténalder.

Skjøndt Spørgsmaalet om Stenalderens Deling eller Enhed 
vel endnu ikke kan ansés for at være endelig afgjort, saa 
forekommer det i hvert Fald mig, at Vægtskaalen for Tiden 
hælder saa stærkt over mod Delingens Side, at det maa være 
berettiget i en Afhandling som denne at gaa ud fra dens Rig
tighed og behandle den »ældre« og den > yngre« Sténalder 
som tvende i Tid adskilte Afsnit af Oldtiden.

At Egnen har været beboet allerede i denne tidlige 
Periode, er bevist i det Foregaaende; men de Spor, som findes, 
ere dog, om end talrige, ikke meget betydelige. Vort væsent
ligste Kjendskab til hin fjerne Tid maa siges at være vunden 
gjennem Kjøkkenmøddingeme. Hvad en Kjøkkenmødding er, 
véd enhver, Ordet er kjendt, det har jo endog faaet Borgerret 
i fremmede Sprog, og Tingen er ogsaa kjendt. Saadanne 
Kjøkkenmøddinger findes nu, og endog i stort Antal, ogsaa 
her paa Egnen, men med en enkelt Undtagelse ere de ikke 
betydelige. Den største, som i sin Tid skal have været meget 
ansélig, fandtes i den sydlige Dél af Ulbjerg Sogn ved Virk- 
sund, nu er den desværre næsten sporløst forsvunden, kjørt 
bort som Vejmateriale. I Viborg-Samlingen findes flere inter
essante Ting derfra, jeg selv har kun kunnet finde nogle faa
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Flækker paa Stedet. En lille Mødding i Gj edsted Sogn er 
alt omtalt, den er temmelig ubetydelig, men har dog ydet en 
ret smuk Suite Flækker og nogle marvspaltede Knogler. I 
det sydvestlige Hjørne af Ullits Sogns højtliggende Dél findes 
en anden lille Plet ud imod en Kjærstrækning, som kaldes 
Vestervad. Jeg har dog ikke nærmere undersøgt den. Paa 
Vejen mellem Alstrup og Louns Byer, højt oppe paa en 
Bakke, sés i Vejgrøften Spor til en Kjøkkenmødding, der 
her væsentlig synes at bestaa af Blaamuslingskaller. Omkring 
det næsten runde Kjær, som omgiver Resterne af Louns Sø, 
findes paa Bakkernes Affald en hél Krands af smaa Affalds
dynger, jeg har kunnet paavise dem paa 5 forskjellige Steder. 
De bestaa væsentligst af Østersskaller, Blaamuslinger og den 
lille almindelige Strandsnegl. Knogler findes kun meget spar
somt, Flækker, Affald fra Tilhugning, mindre raa Redskaber af 
de sædvanlige Former og enkelte Potteskaar ere isprængte Lagene 
hist og her. Tæt ved en af Pletterne, i Mundingen af Stagsedalen, 
fandt jeg et Ildsted af sammenstablede Stén med meget Trækul. 
Endelig findes 2 ikke undersøgte Møddinger ved Hvalpsund.

Foruden disse Kjøkkenmøddinger findes jo ogsaa de saa- 
kaldte »Kystfund« fra hin Tid. Kun ét saadant Fund her 
fra Egnen er mig bekjendt. Paa en Holm i Kjæret mellem 
Ullits og Gj edsted findes paa de laveste Partier ud mod den 
gamle Fjordbred en stor Masse Flækker, og imellem dem en
kelte raat tilhugne Redskaber, men dog i aldeles forsvindende 
Antal. Det kommer her som saa ofte igjen, at det væsentligt 
er én bestemt Art af Redskaber, som forekomme i disse Fund. 
Det er ogsaa muligt, at det, der findes paa dette Sted, burde 
tydes som Levninger fra et Tilhuggerværksted; men det synes 
mig dog, at der forekommer for mange vel tildannede Flækker, 
medens der kun findes meget lidet, som kan kaldes Affald fra 
Tilhugningen. Et Tilhuggerværksted har derimod Adjunct 
Feddersen fundet ved Ildrisgaard i Alstrup Sogn ud mod 
Kysten paa en Bakke. Viborgsamlingen har smukke Ting 
derfra, jeg har kun kunnet finde endél Affald paa Stedet.

Enkeltfundne Flækker og raat tilhugne Redskaber fore
komme naturligvis ret hyppigt, navnlig langs Kysterne, men 
deres Henførelse til en bestemt Tid bliver ofte tvivlsom.

Det synes saaledes, at Levningerne fra den ældre Stén- 
alder ikke vidne om nogen stor Befolkning eller om noget
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synderlig udviklet Liv her. Naar man nu i det Følgende sér, 
hvilken overordentlig Mængde Gravhøje, Oldsager o. s. v. 
Egnen frembyder fra den yngre Sténalder, saa synes der mig 
herfra muligen at kunne hentes et ganske lille Vink om, at 
det dog maaské ikke forholder sig rigtigt med den Antagelse, 
at den ældre og yngre Sténalder kun ere to Sider af et sam
tidigt Kulturliv. Thi hvorfor er da den ældre Sténalder saa 
tarveligt repræsenteret, medens den anden Side, den yngre 
Sténalder, er saa overordentlig rigt repræsenteret? Man vil 
indvende, at den yngre Sténalders Grave, Oldsager o. s. v. ere 
mere iøjnefaldende og derfor lettere paaagtes end den ældres; 
men jeg kan kun hertil sige, at jeg har søgt og spurgt tidt 
og ivrigt efter Spor af den tidligste Tid, uden dog at have 
kunnet faa Kig paa mere end det nævnte, som jeg for Største
delen er bleven bragt paa Spor efter ved Samtaler med Bøn
derne. Det synes mig en saare naturlig Forklaring, at Egnen 
i den ældre Sténalder kun var lidet beboet, muligen kun af 
og til besøgt af omstrejfende Stammer eller Familier, medens 
den i den yngre Sténalder fik en fast og temmelig betydelig 
Befolkning.

n.
Den yngre Sténalder.

Inden jeg gaar over til at give en Oversigt over Min
derne fra denne Tid, skal jeg give en Række Udgravnings
beretninger for at kunne vise tilbage til disse under Periodens 
videre Behandling.

Udgravningsberetning Nr. 1.
Rundhøj paa »Skroghede«, Ulbjerg Sogn. Dens ved min 

Ankomst stærkt forstyrrede Tilstand tillod ingen nøjagtig 
Maaling, dog har Diameteren været c. 45', Højden c. 9Z. Den 
bestod af sandblandet Muld. Ingen Sténkrands om Foden. 
Inden min Tilstedekomst var der i den østlige Udkant fundet 
en meget stor, med brændte Bén fyldt Urne, som gik istykker, 
samt 2 ganske smaa Sténkister, af flade Fliser, omtrent 1' i 
Kvadrat, omgivne af en Sténhob. De indeholdt, jeg under
søgte selv den ene, kun brændte, uvadskede Bén og Aske.
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C. 4' under Højens Top stod et grovt Lérkar, som ikke var 
omgivet med Sten, og som kun indeholdt Muld. Højde 41/« ", 
Diam. foroven 68/< ", i Bunden 49/* ", den øverste Rand, godt 
2/3" høj, er bøjet opad og indad, saa at der fremkommer en 
rundløbende, temmelig fremtrædende Liste paa Karrets videste 
Sted. Der er ingen Øren og Massen er grov. Dybere nede, 
umiddelbart ovenpaa Dækstenene til det nordre Kammer, 
fandtes en itubrudt Broncedaggert, hvis Spids mangler. 
Længden har været c. 15", Breden l1/*"; den er tveegget, 
temmelig tyk og plump, har ingen Grebtunge, men er foroven 
lige afskaaren og har med 2 tykke Nagler været forbunden 
med Fæstet. Disse 2 Stykker laa efter Arbejdernes Sigende 
2—3' fra hinanden, og der saas intet Spor til Knogler, lige- 
saalidt som den var omgivet af Stén. Paa Bunden af Højen 
stode 2 Sténkamre i en Afstand fra hinanden af c. 3Z.

a. Det nordligste Kammer var ikke dækket af nogen 
Sténkappe, Højens Muld laa lige op til og paa Side og Dæk- 
stén. Det var bygget op lige paa Undergrunden. Orientering 
SV—NØ. Brede 4', Længde 7', Højde 3' 6", alt indvendig 
maalt. Formen var altsaa en langagtig Firkant, sat af 8 
Sidestene med 2 Dækstene, som alle vendte flade Sider indad. 
Mellemrummene vare udfyldte med mindre Fliser. Gangen 
udgik fra Midten af den sydøstlige Væg i en Længde af 14', 
med en Højde af 2' 6" og en Brede af 2Den havde Dæk
stene i hele sin Længde. Saavel Kammer som Gang vare 
hélt fyldte med løs Muld, i hvilken bemærkedes enkelte ild- 
skjørnede Flint. I Gangen fandtes paa Bunden Spor af 2 
Kranier, en Flintflække og et fladt Stykke, i Kanterne ud
takket Rav. Inde i Kammeret fandtes kun yderst svage Spor 
af ubrændte Knogler paa Bunden. I det nordvestlige Hjørne 
fandtes — ligesom de øvrige Oldsager — paa Kammerets Bund 
et enkelt Skaar af et større, uprydet Lérkar. I det sydvest
lige Hjørne sad indkilet imellem Hjørnestenene en paa 2 Sider 
sleben, brugt Flintkile med Bane, Længde 77*", Brede 1SA 
—3", Tykkelse l1/*". Ved Siden af den laa en mindre, flad 
Flintkile uden Bane, sleben paa Fladerne, med Spor af Brug 
paa Eggen. L. 53/i", B. 1—2lA", T. 72". Bunden, baade 
i Kammer og Gang, var belagt med flade, udkløvede Stén, 
blandede med ildskjømet Flint. Gangen havde hverken Tær
skel eller Lukke.
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b. Det sydlige Kammer blev desværre udgravet og øde
lagt uden mit Vidende, men det lignede i alt Væsentligt det 
beskrevne, hvad Form og Størrelse samt Gangens Forhold 
angaar. Men der var den Mærkelighed, at den ene Overligger 
stod paa Højkant, saa at den enten ikke har været lagt paa 
sin Plads eller er væltet derfra igjen. Efter Arbejdernes 
Sigende indeholdt det hverken Béndele eller Oldsager. Højen 
frembød intetsomhelst Tegn paa tidligere Forstyrrelse.

Nr. 2. »Rishøj« paa Skroghede, Ulbjerg Sogn. Rundhøj 
af lignende Størrelse som Nr. 1, men stærkt forstyrret ved 
tidligere Gravninger. D,en har været omgivet med en Krands 
af middelstore, mulddækkede Stén, og bestod af sandet Muld. 
Ved min Ankomst vare 2 Gangbygninger afdækkede, af hvilke 
den nordligste havde været udgravet for flere Aar siden, hvor
for Dæk- og nogle af Sidestenene manglede. Nu fandtes der 
ingen Oldsager i Kammeret, men tidligere skal der være fun
det Flintsager og meget Rav. I Gangen, som var fyldt med 
Muld og ikke tidligere havde været undersøgt, fandtes en lille 
Flintspydspids. Orientering N—S. Længde 8', Brede 7', 
Højde 4Z; Gangen udgik fra Midten af den østlige Væg, dens 
Længde var 10', Brede 2Z, Højden 3Z. Dækstenene til den 
manglede.

Mod Syd stod i en Afstand af c. 3z et andet urørt Kam 
mer. Det var dækket med et tykt Lag af Koltringer og var 
sat paa Højens Bund. Det dannedes af 8 Sidestén med 2 
Overliggere, alle med flade Sider indad. Mellemrummene 
vare udfyldte med flade Fliser. Orientering N. S. Det dan
nede en aflang Firkant, Længde 6Z 6", Brede 4Z 3ZZ, Højde 
3', alt indvendig maalt. Gangen, som udgik fra Midten af 
den østre Væg, var 8Z lang, 2Z bred og 2Z høj, dannedes af 
6 Sidestén og 2 Overliggere og havde hverken Tærskel eller 
Lukke. Saavel Kammer som Gang vare næsten helt fyldte 
med sandblandet, løs Muld. Paa Kammerets Bund fandtes et 
Lag hvidt Strandsand, dækket af ildskjømet Flint, over 
disse laa et Lag af sort, fast Jord 4—6" tykt, med Rester af 
yderst opløste, ubrændte Knogler og imellem disse enkelte 
Flintflækker og et lille af en højrygget Flække tilhugget, tre
sidet Redskab, 4" langt-, but tilspidset mod den ene Ende. 
I det sydvestlige Hjørne fandtes i dette Lag endvidere Skaar
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af et større, sort Lérkar, som haf været forsynet med Hals og 
Øren og ualmindelig rigt prydet, samt 3—4 Flækker. Oven- 
paa hele Laget var lagt tynde, udkløvede Fliser, ovenpaa hvilke 
den løse, sandede Fyld begyndte. I det sydostlige Hjørne 
fandtes ovenpaa Fliserne, stukket med Eggen ind mellem 
Hjørnestenene, en paa de 2 Sider sleben Flintkile med Bane. 
Den bærer Spor af Brug, er 6s/< ,z lang, l1/*—2 Vi" bred, 
l1/*" tyk. Endvidere fandtes mod Nord en meget lille, paa 
alle 4 Sider sleben Kile af sort Flint uden Bane og med 
Spor af Brug. Længde 3", Brede 3/4—l1/8", Tykkelse 
I Fylden fandtes en nydelig lille Flintpilespids med 2 Hager, 
P/a" lang, Va" bred, samt en enkelt Flække og en meget 
stor Mængde Ravperler og Brudstykker eller Spor af saadanne. 
De fandtes spredte overalt i Mulden, paa et Par Steder en 
halv Snes Stykker sammen, forøvrigt enkeltvis. Der opsam
ledes c. 50 hele Perler og Brudstykker af mindst 100 andre, 
men desforuden vare mangfoldige saa medtagne, at de smuldrede 
hen ved Berøring. Det største Antal har Hammerform, saa- 
vel den korte, tykke, som den lange, flade Form, og disse 
variere i Størrelse fra 31/* " i Længden og l3/<" i Breden til 
V«" i L. og 7*" i B. Par bestaa af store, uformede 
Klumper, c. 21/<" lange, l3/i" brede og V/t" tykke, hvis ene 
Flade er convex, den anden plan. Den ene har en Fure ind- 
gneden paa tvers over Midten, fortsættende sig bagtil som en 
Kanal, hvis Bagvæg paa Midten atter er gjennemboret af et 
Hul. Den anden har en lignende Fure, som ender med at 
gjennembore paa skraa Vinklerne mellem forreste og bageste 
Flade. Adskillige Perler ere kun raa og uformede, gjennem- 
borede Ravstykker, enkelte bestaa af Halvdelen af en over
brækket Hammer, som atter er gjennemboret. Paa flere Steder 
i Fylden fandtes ubrændte Knogler. I det nordvestlige Hjørne 
laa en Bunke saadanne ovenpaa Fliserne, tæt sammenpakkede, 
tilhørende ét Individ. Hovedet laa øverst, vendende Nakke- 
aabningen ind mod den nordre Væg. Ovenpaa disse kom saa 
et Lag løs Muld paa c, 8" Tykkelse og derpaa atter Benene 
af et Individ, hvis Laar og Overarmsknogler laa ordnede 
parallelt med hinanden og med den nordre Væg, medens andre 
af de lange Knogler laa ovenpaa og tvers over dem. Hovedet 
indtog samme Stilling som det andet. Begge Kranier optoges 
hele, men det lykkedes ikke at finde mindste Spor af Under-

13
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kjæbeme. Dele af et 3die Kranium fandtes længere mod 
Syd i Kammeret, ligesom Béndele sporedes baade ved den 
østlige og vestlige Væg. I Mellemrummet mellem de 2 Kamre 
fandtes staaende løst i Mulden et lille Hængekar af Lér, 
kun indeholdende Jord. Det er 3" højt, 3" bredt foroven, 
17<" i Bunden. Den øverste Tomme danner en cylindrisk 
Overdel, prydet med en Bort af Trekanter, fyldte med lodrette 
Streger. Herunder findes saa en Udhugning, navnlig af 4 
Hjørner, som ere gjennemborede lodret til Snorene. Her 
ses en Bort af lignende, men dobbelt con turerede Trekanter. 
I alle de fordybede Streger sés en hvid Masse.

I Gangen fandtes hverken Knogler eller Oldsager.

Nr. 3. Høj i samme Gruppe paa Skroghede i Ulbjerg 
Sogn. Den er noget aflang i N.—S. Længden c. 28', Bre- 
den c. 20', Højden har neppe været over 4—5'. Dækstenene 
til Kammeret maa have været synlige og udækkede af Mulden. 
Den bestaar af Sand og har ingen Sténkrands. I Midten af 
Højen vare Sidestenene til et Kammer synlige, hvis Over
liggere og nordlige Endestene fot længere Tid siden ere 
bortførte. Selve Kammerets Indre var derimod urørt. Dettes 
Længde udgjorde 13', Breden foroven 4—5', forneden 6—7', 
saa skraat stode Sidestenene. Højden godt 3'. Alle Maal 
indvendige. Orientering N.—S. Ingen Gang. Indgangen 
fandtes midt paa Sydvæggen, den var 2' bred og forsynet 
med en flad, paa Kant stillet Tærskelstén. Foran laa en flad 
Stén, som vistnok har været brugt til Lukke, men nu var 
væltet fra. Over Indgangen laa en DæksMn, den eneste til
bageværende. Side6tenenes indvendige Flader vare glatte, de 
have vistnok været tilstede i et Antal af 13. Mod Øst 
fandtes en 3kantet Sideniche, 2' fra Sydvæggen, 2' bred 
og ligesaa dyb paa det dybeste Punkt. Paa flere Steder 
vare Sidestenene afstivede ved Stén paa Bunden. Kam
meret var helt fyldt med rént, rødt Bakkesand, Bunden 
bestod af lysere Sand uden Brolægning. Højt oppe i Fylden 
fandtes omtrent midt i Kammeret en lille sleben Hammer med 
Skafthul af graa, fintkornet Granit, Længde 33A", Brede l3/< z\ 
Højde IVa", og ved Siden af denne et 23A " langt Brudstykke, 
Baneenden, af en tildéls sleben Flintkile, afhugget i Oldtiden. 
Endvidere fandtes 4 hele Ravperler samt nogle Brudstykker,
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som laa dybere nede mod Bunden. De ere temmelig uformede, 
ét har 2, de andre 1 Gjennemboring. Nogle af Brudstykkerne 
ere af smaa, rørformede Perler. Af Knogler fandtes kun 
lidet, men dog nok til at konstatere, at de vare ubrændte. 
De laa tæt ved Bunden baade ved den østlige og vestlige Væg.

Nr. 4. »Nagelhøj« paa Hole Mark, Louns Sogn, Gislum 
Herred. Har været en Rundhøj af flad, hvælvet Form, c. 30' 
i Diameter og 8' høj. Omkring Foden en Kreds af middel
store Stén, dækkede af Muld. Midt i Højen fandtes et Grav
kammer, som dækkedes af:

1. Yderst Højens Muld, almindelig sort Muldjord.
2. Et Lag paa c. 1' Tykkelse af uregelmæssige Haandstén.
3. Et enkelt Lag af flade, udkløvede Kampesténsfliser, 

tildéls af betydelige Dimensioner.
4. Et c. 1' tykt Lag af Østerskaller, Blaamuslinger, Hjerte

muslinger og Strandsnegle, som ikke hidrørte fra nogen 
Kjøkkenmødding, da der hverken fandtes Flækker eller 
Knogler derimellem.

Kammeret var sat paa den naturlige Undergrund. Dimen
sionerne i Længde 7', Brede 5', Højde 3V8Z. Grangen var
c. 27 lang, ligesaa bred og høj. Formen var mærkelig uregel
mæssig. Det bestod af 6 Sidestén med 5 Overliggere, hvoraf 
den største, vestlige laa paa langs, støttende de 3 østhge, som laa 
paa tvers. Den korte Gang udgik i Flugt med Kammerets 
østhge Væg og dannedes af 4 Sidestén med 2 Overliggere. 
I Gangens Munding var en stor, udkløvet Flise nedgravet i 
skraa Stilling, saaledes at den ragede højere op udad og Edt 
udenfor Gangen, og her stod saa, lænende sig til Gangens 
Endestene, en lignende FEse. Alle MeUemrum mellem Stenene 
vare omhyggeEgt tættede med Østersskaller. Kammeret var 
næsten hélt op til Dækstenene fyldt med løs Muld. Dets 
Bund var ikke brolagt, men dannedes af Undergrunden. I 
Mulden fandtes enkelte, ukjendelige, stærkt fortærede Trædele 
og ubrændte Knogler paa fire forskjeUige Steder i Kammeret. 
Efter Knoglernes Plads i Muldlaget saa det ud, som om 
Ligene vare begravede i siddende Stilling, idet de vare for
delte gjennem hele Laget, Kraniedelene øverst. Mod Sydost 
fandtes der, hvor Ligets højre Haand kunde have været, 
hvis Haanden har Egget ved Knæet og Ryggen været vendt

13*
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mod Sidestenene, en smukt forarbejdet Dolk af mørk Plint. 
Længde 7 ", Brede P/2", Haandgrebet er paa den ene Plade 
prydet med en fremspringende takket Liste. Dybere nede 
stod der et lille Lérbæger med indkneben Hals og bredere 
Bug, af en stærkt forvittrende Masse, men forresten godt for
arbejdet. Højde c. 3", Diam. foroven 3", forneden 2". Nord 
derfor fandtes under lignende Forhold en mindre Dolk uden Pry
delser. L. 67* ", B. 172". Lige Vest derfor igj en fandtes et 
ualmindelig smukt Spydblad af Flint med Skafttunge. Skaftet 
272", Bladet 5 ", Brede af Skaftet 3/< ", af Bladet P/2". Paa 
Enden af Skaftet sés Flintens naturlige Overflade. Her stod ogsaa 
et lille, raat forarbejdet Lérbæger, 23/i/z højt, knap 3 " vidt for
oven, l3/±" i Bunden. Syd derfor fandtes endelig en særdeles 
smukt hugget Flintdolk. L. 8", B. af Haandfanget P/2" (som 
mangler et Hjørne), Bladet af samme Brede. Grebet er af 
firkantet Gjennemsnit, alle Kanterne smukt takkede. Endelig 
fandtes her et Skaar af et større, slet forarbejdet Lérkar. I 
Gangen fandtes kun Muld og i denne, ligesom i Kammerets, 
enkelte ildskjørnede Flintstumper.

Nr, 5. »Rolhøj«, Gjørup Mark, Ulbjerg Sogn. Højen er 
rund, fladt hvælvet. Diameter c. 41z, Højden c. 9z. Omkring 
Foden har den havt en Kreds af middelstore, mulddækkede 
Sten. Dens Masse var gult Bakkesand, og midt i den stod 
paa Bunden et Sténkammer, som var omgivet med et tykt 
Lag af Koltringer. Det var sexkantet med 10 Sidestén, hvis 
Mellemrum vare opfyldte med Sténfliser. Dækstenene vare 
4 i Tallet, 2 store, 1 mindre og 1 ganske lille, anvendt for 
at stoppe et Hul mellem de andre. Alle Stenene vendte flade 
Sider mod Kammeret. Dettes Orientering var N. lidt til 0. 
— S. lidt til V., største Længde 9Z, største Brede 6Z, Højde 
4Z, alt indvendig maalt. Gangen udgik fra Midten af den 
østlige Væg mod 0. lidt til S. og endte c. 6Z fra Højens 
Udkant. Dens Længde var 16 z, Breden 2Z, Højden inde ved 
Kammeret 4z, yderst ude kun 27*z- Den havde kun 2 Over
liggere inderst inde ved Kammeret, den øvrige Dél var, og 
har vistnok altid været, udækket. En temmelig rund Stén, 
c. 172z i Diameter, var anbragt i Gangen ved den yderste 
Overligger, hvor den altsaa dannede et Slags Lukke. Bunden 
saavel i Kammer som i Gang var dækket med et Lag ud
kløvede Kampestensfliser, og imellem disse laa ildskjørnede
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Plint. Kammeret var halvt fyldt med løs, meget fugtig, san
det Muld. Her fandtes mod Syd paa 2 Steder meget tæt 
sammenpakkede, stærkt fortærede Béndele, og midt i det fand
tes lignende, alle tætved Bunden, dog med c. 6" Jord under 
sig. Midt i Kammeret fandtes, lagte nøjagtigt ovenpaa hin
anden i Længderetningen, 2 smukke, næsten éns Flintspyd
spidser. De ere øjensynligt ubrugte, tildéls slebne] Slibnings- 
striberne ere meget tydelige. Den ene er 93/*" lang, 2" bred, 
den anden 91/*" lang, l3/4" bred. Her fandtes ogsaa Spor 
af forvittret Rav. C. 1' fra Kammerets Nordende laa i 
samme Dybde, altsaa c. 6" fra Bunden, et sjeldent Stykke, 
nemlig et »spatelformet« Spydblad (?) af fortrinligt Arbejde, 
men ikke slebet. Det er 7 i/i" langt og s/4—1 l/z" bredt. 
Ved Siden af det stod et næsten cylindrisk Lérbæger med 
fremspringende øvre Rand. Det er langs Overkanten prydet 
med indridsede, rundtløbende Linier, hvorfra der er trukket 
Streger lodret ned til Bunden. Indvendig Diameter 3", 
Højde 21/«I Fylden fandtes desuden nogle ildskjørnede 
Flint. I Gangen, tæt ind mod Kammeret, stod paa en flad 
Stén et større, knust Lérkar uden Forsiringer; forøvrigt var 
Gangen fyldt med sandet Muld uden Spor til Knogler. Ved 
Siden af Gangens yderste Ende stod et stort, fladt, knust 
Lérkar fyldt med Muld.

Nr. 6. »Tværhøj«, Lundgaards Mark, Alstrup Sogn. Har 
været en betydelig, toppet Rundhøj af c. 15z Højde. Der 
skal for mange Aar siden være udgravet en mandslang Kiste 
af store Stén i Højens Top, i hvilken fandtes »mange Potte- 
skaar«. Der har været en mulddækket Kreds af mindre Stén 
om Foden. Ved Gravningen viste den sig meget tydeligt at 
bestaa af flere Lag, dybest og inderst inde af et Lag mørk og 
meget fast Muld, c. 6Z tykt, derover et mindre fast Lag af 
c. 4Z Tykkelse og yderst et Lag gult Sand, c. 4Z, og endelig 
Lyngskjolden. Oveni Højen, i den Hulning, hvor Kisten skal 
være udgravet, fandtes flere Skaar af Lérkar, deriblandt et af 
et glaseret, særdeles velforarbejdet Kar, utvivlsomt fra Jern
alderen. I den sydlige Udkant skal tidligere være udgravet 
en Urne med brændte Bén. Længere inde i Sydsiden fandtes 
nu en af 4 kløvede Stén sat lille Kiste, dækket med en Flise 
og i Orientering 0.—V. Den var omgiven med en Stén- 
dynge og stod c. 3Z over Højens Bund, hvilende paa dennes
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dybeste Lag. Længden 2' 4", Brøden 1' 5", Dybden 1'3". 
I den stode tæt sammenpakkede 3 store, sorte, aldeles knuste 
Lérkar, indeholdende brændte Bén og respective en lille al
mindelig Broncekniv, en Naal med spiralsnoet Hoved og en 
overbrudt Naal med rundt, hvælvet Hoved (Sømform), Naalene 
ogsaa af Bronce. Længere inde mod Midten, men dog i 
Højens sydvestlige Dél, fandtes en Dynge Koltringer og under 
disse — efter Arbejdernes Sigende — sparsomme brændte 
Bén og ét i 3 Stykker brudt Broncesværd, hvis Spids ikke 
fandtes. Det var bredest paa Midten, havde en smal Greb
tunge og en til Fæstet hørende temmelig massiv Broncering. 
Længden har ialt været godt 2Z, hvoraf Grebtungen er 31/»". 
Sammen med det fandtes en lille Broncekniv med Skaft og 
Blad støbte ud i ét. Denne Sténdynge var ogsaa sat paa 
Højens dybeste, let kjendelige Lag. Omtrent midt i Højen, 
paa dennes Bund, stod en Sténkiste omgivet af en stor Dynge 
Haandstén. Den var dannet af 3 Stén mod N., V. og 0., 
lukket mod S. og tildéls mod 0. ved Smaastén og uden 
Dækstén, kun dækket af Smaastén. Orientering N.—S. 
Længde 2Z 7", Brede 2Z, Højde 2Z 3". Kisten var fyldt 
med Muld, og ovenpaa denne laa mod Syd et Par prægtige 
12" og 11" lange, tildéls slebne Spyd af Flint, som desværre 
vare brudte i Stykker ved Stenenes Tryk. I den nordre Ende 
af Kisten laa tæt sammenpakkede de ubrændte Bén af et 
Individ, som skjønnedes at have været af endog ualmindelig 
velvoxen og kraftig Bygning. Kistens Bund var dækket med 
Fliser af Kamp, og derunder kom saa Undergrundens Sand. 
Uheldigvis blev denne Høj udgravet af ukyndige og uforsigtige 
Folk, og jeg havde kun Lejlighed til at undersøge de 2 Kister, 
som stode urørte ved min Ankomst. Ogsaa gik Oldsagerne 
tabte, de vandrede i en Opkjøber.

Nr. 7. Den næstøstligste af »Sillehøjene«, Glerup Hede, 
Vesterbølle Sogn. Stor og imponerende Høj, beliggende paa 
et fremtrædende Punkt og i Række med 7 andre. Gjennem- 
snit i Øst—Vest 105z, i Nord—Syd 93z. Den var smukt og 
regelmæssigt hvælvet og c. 16z høj. Der kastedes en 18' 
bred Gang ind fra SØ., og c. 4Z fra Randen stødte man paa 
en Række af Koltringer, som syntes at fortrække sig mod 
Øst, men mangle mod Syd. C. 12z herindenfor stødte man 
atter paa Stén, og disse viste sig at danne en Hvælving, sva-
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rende til Højens med 4—5' Jord over sig. Stenene, større 
og mindre Koltringer, dannede et Lag af 2—3' i Tykkelse, 
og over dem bestod Højen væsentlig af sort Muld, dog med 
mange ganske tynde Sandlag. Efterhaanden som man trængte 
længere ind i Højen, tiltog Sténlaget i Tykkelse til c. 4', og 
paa Hvælvingens Midte var der atter opstablet en stor 
Dynge større og mindre Stén, oveni hvilken var dannet en 
Slags uregelmæssig Kiste i Retning NV.—SØ. Den havde 
ingen Overligger, og Sténene ragede hélt op i Lyngskjolden; 
det indvendige Rum var fyldt med Muld og Smaastén uden 
Spor til Oldsager eller Béndele; Længdesideme vare dannede 
af nogle store, udkløvede Stén, 1—3' lange og 1—2' høje, 
8—10 " tykke; mod NV. og SØ. var den derimod kun aflukket 
ved opstablede Smaastén. Indvendig maalte den 5Z i Læng
den, 3Z i Breden og 3Z i Højde.

Tæt under Lyngskjolden i Højens Overdél, lidt SØ. for 
Kisten, fandtes en Brolægning af rund Form, o. 3Z i Gjen- 
nemsnit, og ovenpaa denne laa et tyndt Lag af stærkt brændte, 
med Trækul blandede Bén, mellem hvilke fandtes et Skaar 
af et grovt, rødt Lérkar med mindst 1 Øre. C. 5Z øst herfor 
fandtes under en lignende Brolægning et Lag Trækul med 
enkelte ildskjømede Flint, rundt, c. 3Z i Gjennemsnit. Under 
dette Lag var nedgravet en kjedelformet Fordybning c. 1X/2Z 
dyb og ligesaa bred, fyldt med sort Muld med mange brændte 
Knogler og nogle Skaar af et ret fint, sort Lérkar.

Under det ovenfor omtalte, hvælvede Sténlag fandtes et 
nyt Lag, bestaaende af gult Bakkesand, og i dette Lag, midt 
paa Højens Bund, stod et Sténalderkammer paa Undergrunden. 
Det gule Sandlag naaede op til Dækstenenes Rand, men 
dækkede ikke disse, idet der her fandtes et c. 2Z tykt, fast 
Lag af sort Muld. Kammerets Orientering er NØ.—SV. Det 
er langt og smalt, bestaaende af 9 Sidestén, 4 paa hver Side 
og 1 mod N.—0. Indgangen fandtes mod SV., altsaa paa en 
af de smalle Sider; hvor lang Gangen er, vides ikke, da den 
ikke blev udgravet. Imidlertid staar der Sidestene foran Ind
gangen og en Dækstén over dem1). Aabningen ind mod Kam-

0 Ved senere Undersøgelse viste der sig egentlig ingen Gang at være, 
der laa kun nogle store Stén paa hver Side af Indgangen, og op til 
disse stode et Par meget store, tynde udkløvede Plader af Kamp, 
som altsaa lukkede for Aabningen.
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meret lukkedes af en skraat ovenfra og udenfra, nedad og indad 
stillet Flise i en Afstand fra Kammeret af c. 2' foroven, 1' 
forneden. Indenfor denne var Gangen pakket fuld af Koltrin- 
ger, som naaede i en Dynge c. 1' ind i Kammeret. Dette 
sidste bestaar af to Dele, nemlig først en Afdeling 2Z 8" 
lang, 2z bred og 3z 4" bøj, sat af 2 Sidestén og en Over
ligger. Mod SV. indtager Gangen med dens 2 Sidestén bele 
Breden, og dens Overligger ligger 6" dybere end Kammerets. 
Sidestenene, navnlig den nordre, støttes ved en Række 
store Koltringer forneden. Denne Afdeling var hélt fyldt 
med Jord lige op til Dækstenene overalt. Jorden inde
holdt enkelte Trækulstumper og ildskjørnede Flint, og c. 
6" over Undergrunden laa et Lag udkløvede Fliser, under 
hvilke der atter kom Muld til Bunden, som dannedes af 
Undergrunden, dækket med et Lag ildskjørnet Flint og Grus. 
Blandt den ildskjørnede Flint fandtes Baneenden af en sleben 
Smalmejsel, som havde været udsat for Ilden. Mod NØ. laa 
c. 2z fra Bunden en aldeles opløst Ravperle. Lige ved Grænd- 
sen mellem denne og den næste Afdeling stod et lille, cylin
drisk Lérkar, 4" i Diameter foroven, 3 z/ i Bunden, men den 
øverste Rand er saa fremspringende, at Siderne næsten blive 
lodrette; Højde 21/2 z/; det er prydet med lodrette og rundt- 
løbende, prikkede Linier. Der fandtes ikke Spor til Knogler.

Mod NØ. fortsætter Kammeret sig i en anden, smallere 
Afdeling, idet de 2 næste Sidestén ere stillede tættere sammen, 
navnlig rager den paa Sydsiden c. 1z længere ind. Afstanden 
mellem dem er kun 1z 10 "; de dækkes af en flad, ikke meget 
stor Overligger, som ligger 6 " højere end den i den første 
Afdeling. Nordost herfor udvider Kammeret sig nu atter til 
en Brede af c. 2z 10" og dækkes af en meget stor, men ikke 
tyk Overligger, Slutstenen mod NØ. er meget skraat stillet, 
saa at Kammerets Længde i Loftet bliver 13z, men i Bunden 
15z. Højden i den anden Afdeling er 3z 10 ". Der er flere 
Steder, navnlig op mod Loftet, store Mellemrum mellem Side
stenene, som ere fyldte med Sténfliser, og navnlig bemærkes 
paa den sydøstlige Side et saa stort Mellemrum, at en Mand 
kan krybe derigjennem. Dette Hul var lukket derved, at der 
udenfra var stillet flere Lag flade Fliser for det. Fylden i 
denne Afdeling af Kammeret laa i den sydvestlige Ende lige 
op til Dækstenen, men skraanede derfra ned mod NØ., hvor



201

der tilsidst kun var et Lag paa omtrent 1'; den laa op over 
første Afdelings Dæksténs Kant og maa være indbragt gjen- 
nem den Aabning, som nu dækkes med den midterste Dæk- 
stén. Fylden bestod af sandblandet Muld og indeholdt endél 
ildskjørnede Flint. I dens dybere Partier laa pletvis særdeles 
meget Rav, som dog var aldeles opløst til en gul, fedtet 
Masse; kun 3 smaa Perler, en ring-, en rørformet og en flad, 
kunde optages og bevares. Samtlige Perler laa ovenpaa et 
Lag flade Fliser, som vare anbragte c. 6zz fra Bunden. Under 
disse laa et særdeles smukt lille Flintspyd omtrent midt i Af
delingen, Det har Skaft, er 63/±" langt, hvoraf Bladet 4", 
dette er godt l1/^ ", Skaftet 7/s" bredt, dette atter lidt bredere 
forneden, hvor Flintens naturlige Overflade er synlig. Ved 
Afdelingens sydvestlige Ende stod et i Form aldeles det forrige 
lignende lille Lérkar af samme Dimensioner, rigt forsiret i 
andre, tildéls Skraamønstre. Af Knogledele fandtes kun en 
enkelt, ubrændt lille Stump. Bunden dannedes her af et tykt 
Lag ildskjømet Flint med meget Trækul og derunder en Bro
lægning af Koltringer.

Endnu bør bemærkes, at der paa Grændsen mellem de to 
Afdelinger i Bunden tvers over Kammeret fandtes en For
dybning ned i Undergrunden c. 1' bred og 6 " dyb, fyldt med 
ildskjørnet Flint og Trækul. Udenom Kammeret var anbragt 
en tæt Pakning af Flintskjærver; c. 3Z fra Sidestenene var 
der anbragt en Krands af middelstore Stén, formodentlig for 
at holde sammen paa Pakningen. Ovenpaa det gule Sandlag 
laa parallelt med Kammerets Længdeaxe og c. tz sydost for 
dette i Højde med Dækstenene en stor c. 6 ' lang, 3' bred og 
2' tyk Stén.

Endelig fandtes ved Gravning i Vestsiden af Højen, noget 
oppe i denne, en Urne med brændte Bén, omsat med en Stén- 
dynge og dækket med en flad Sten; i den laa en lille Pincet, 
en Syl og en Kniv af Bronce.

Nr. 8. »Hødalshøj«, Gjedsted Mark. Rundhøj, som har 
havt et Tværmaal paa c. 30z og en Højde paa c. 10z, men 
den var délvis overpløjet, og en af Mulden dækket Sténkrands 
om Foden var bortført. Forøvrigt har der aldrig været gravet 
i den. Den bestod héit igjennem af sort Muld. I en Dybde 
af c. 2' under den nuværende Overflade og c. 5z over Under
grunden fandtes et enkelt Lag Koltringer, som syntes at
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strække sig som en Hvælving over hele Højen. Imellem 
disse laa en c. 31/»" lang og 3/4" bred Flintflække, hvis Kan
ter vare afhuggede ved Smaaalag. C. 3Z under Sténlaget og 
2Z over Bunden fandtes et Lag Trækul, et Par Tommer tykt 
og 4—5' i Omfang, og heri laa tæt ved hinanden en lille 
Hammer med Skafthul af graa, smaakornet Granit. Den er 
sleben, godt 5 "lang, lx/6 " bred over Banen, ls/<" over Skaft
hullet, ved Banen lx/e" høj, ved Eggen knap 2"; tæt ved 
den laa en tildéls sleben Kile af lys Flint uden Bane, stærkt 
forhugget ud mod Eggen; den er knap 7 " lang, paa Midten 
l1/®/z tyk og godt 2" bred ved Eggen. Under Trækullaget 
var der atter Muld, som hvilede paa Bunden, der syntes at 
bestaa af et Lag fast Lér i nogle faa Tommers Tykkelse og 
derunder Undergrundens gule Sand. Intetsteds i Højen eller 
under denne fandtes Spor til Gravsteder.

Nr. 9. Høj paa Tolstrup Mark, Ulbjerg Sogn. Den 
synes at have været af ret ansélige Dimensioner om end lav, 
men den var nedpløj et, og derfor kan Maalene ikke opgives. 
I den sydlige Side er der i tidligere Tid opgravet en sténomsat 
Urne med brændte Bén og Broncesager. Fylden var sandet 
Muld, løs, uden Stén. Midt i Højen paa dennes Bund fandtes 
en Sténsætning i rectangulær Form, aaben mod Syd. Orien
tering N.—S. Den bestod af opstablede Koltringer og enkelte 
større Stén, var 20' i N.—S. og 15' i 0.—V., F/a' høj. I 
det indvendige Rum dannedes Bunden af et Lag hvidt Strand
sand, hvorpaa der i det nordostlige Hjørne laa en stor, flad 
Stén. Tæt ved og sydvest for denne laa der nogle kløvede 
Fliser, som dannede en rund Plads paa c. 3Z i Tværmaal, 
hvorpaa laa et Lag Trækul og enkelte ildskjørnede Flint samt 
c. 50 hele og nogle ufuldstændige Ravperler, af hvilke de 
5—6 største laa samlede, Resten spredte. De fleste ere smaa, 
rør- eller ringformede. Den største er nedlagt i overbrudt 
Tilstand, er flad, har ialt været 3" lang og ll/s" bred med 
flere Gjennemboringer. C. 2z vest for dette Sted stod et lille 
kopformet Lérkar af grovkornet Masse. Det er 3 Tommer 
over Mundingen, 2 i Bunden, 27a " højt. Det er indknebet 
under den øverste Kant og har derunder en Krands af korte, 
raat indridsede Skraastreger. Paa dets Bund laa en fast og 
haard, sort Masse, forresten var det fyldt med løs, sandet Muld.
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I den sydvestlige Dél af Stensætningen laa en omtrent l1/*' 
bred Flise, hvorpaa var opstillet 2 lignende Fliser, støttende 
sig skraat til hinanden, dannende et Slags Tag. Stensætnin
gen var forresten fyldt med sandet Muld med mørkebrune 
Striber og Pletter, hist og her et Lag gult Sand og nogle 
Trækul, samt Smaastumper af Lérkar, hvoraf ét med raat ind
ridsede Firkanter. Ved senere at opbryde Stenene fandtes mod 
NV. en stor Mængde ganske smaa Ravperler af Ringform i 
en Klump, c. 170 i Antal.

Foruden disse i det Væsentlige af mig selv ledede Ud
gravninger har jeg skaffet mig Beretninger om nogle flere, 
som ere saa paalidelige, som de under disse Forhold kunne 
være. Kamrene har jeg selv maalt.

Nr. 10. Rundhøj paa Skroghede, Ulbjerg Sogn. Det har 
været en ret betydelig Høj, men den var stærkt forstyrret, 
inden jeg kom til, saa Maal kan ikke gives.

Midt i Højen stod paa Bunden et større, mangekantet 
Kammer. Største Længde 13', Brede 7', Højde 3' 6'\ 
Orientering N.—S. Gangen udgik fra Midten af den søndre 
Væg i en Længde af c. 21'. Midt i Kammeret, som var 
fyldt med Sand, ligesom hele Højen udelukkende bestod af 
Sand, fandtes en temmelig raat forarbejdet Flintspydspids, 8" 
lang, knap P/2" bred, samt nogle Flækker og 10—12 Rav
perler af forskjellig Form, déls rør-, déls hammer-, déls skive- 
formede. Kammeret har været omgivet med en Kappe af 
mindre Sten.

Nord for dette stod c. 2' over Højens Bund en Stenkiste 
sat af 4 Sidestén med 2 Overliggere. Den maalte 3' i 0.—V. 
og 5' i N.—S., Højden 3' 6", og var fyldt med Sand, hvori 
Masser af ubrændte Knogler, deriblandt mindst 5 Kranier. 
Af Oldsager fandtes kun en Flintkile med Bane, 5" lang, 
l5/* " bred og 111 tyk. Den er kun sleben paa én af Fladerne, 
og udad mod Eggen er den stærkt forhugget. Kisten var 
omgiven med en Sténkappe.

I Højen har der ogsaa været Broncealderbegravelser, idet 
der fandtes Urner med brændte Bén, og Stumper af Bronce- 
gjenstande fandtes i Fylden.
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Nr. 11. »Rydhøj« paa Skroghede, Ulhjerg Sogn. Har 
været en lille og lav Rundhøj. Der fandtes et Kammer midt 
i Højen, hvis Dækstén neppe vare mulddækkede. Orientering 
N.—S. Gangen — ikke udgravet — udgik fra Midten af 
Sydvæggen, den kan kun være kort. Kammerets Længde 14', 
Brede 4x/sz, Højde 4'. 11 Sidestén, 4 Overliggere. Det var
næsten hélt fyldt med Muldjord I den nordlige Ende fandtes 
højt oppe i Fylden 2 Spydspidser af Flint Øl/2 og 6" lange, 
P/4" brede. I den sydlige Dél stod paa Bunden, med Mun
dingen nedad, et mærkeligt Lérkar, som var istykker, men 
lod sig sætte sammen. Diameter i Mundingen 47* ", i Bun
den 4", Højde 272"; altsaa er det meget lavt og fladt, Væg
genes Tykkelse er betydelig, godt 72 ", ingen Prydelser, Mas
sen grov. Bén fandtes ikke i Kammeret; dette var ikke om
givet med Stén, og Højen havde ingen Sténkrands.

Nr. 12- Stor Rundhøj paa Skroghede, Ulbjerg Sogn. Den 
har en imponerende Beliggenhed ved Strandskrænten og har 
været af meget ansélige Dimensioner, Omkredsen c. 150', 
Højde c. 14'. Paa dens Bund fandtes et tilnærmelsesvis ovalt 
Sténkammer, dækket af et tykt Lag Østersskaller. Det havde 
7 Sidestén, 2 Overliggere. Største Gjennemsnit i SØ.—NV. 
672', mindste 472', Højde c. 27«'. En ikke udgravet Gang 
udgik mod SØ.., den var indad mod Kammeret lukket med 
en stor, skraatstillet Flise. Kammeret var fyldt med Muld 
og belagt i Bunden med flade Stén. Midt i det fandtes paa 
Bunden en Flintdolk, temmelig plump og noget usymmetrisk. 
Længde 73/<", deraf Haandfanget 47<", Bladets Brede 2", 
»Fiskehale« Form. Ved den laa et Kranium.

Nr. 13. »Taagehøj« tæt ved Skroghede, paa Store-Torup 
Mark, Ulbjerg Sogn. Mindre, noget aflang Høj. Indeholdt 
et Gravkammer med en ganske kort Gang mod SØ. paa en 
af de smalle Sider. Længde 11', Brede 6' og Højde 4'; 12 
Sidestén; flere Steder var der 2 Etager af saadanne, da nogle 
have været for smaa. Overliggerne vare 2 meget store, ud
kløvede, flade Stén, kun 8—10" tykke, af ganske andet Ud
seende end de almindelige Overliggere til Sténalderens Kamre. 
Der var mellem Overliggerne et Mellemrum paa c. 2', som 
ikke var udfyldt. Kammeret var fyldt med Muld, ikke dækket



205

af nogen Sténkappe, ingen Sténkrands om Højen. Dets Bund 
var tildéls dækket med Trækul, og i Kammerets Nordende 
fandtes en stor Mængde Skaar af større, vel forarbejdede Lér- 
kar uden Ornamenter og et Brudstykke af et lille kopformet 
Kar. Her laa c. 6 " fra Bunden et i 3 Stykker brudt, stærkt 
forrustet Jernsværd. Det er énegget, noget krumt med convex 
Eg, Ryggen fortsættende sig over i den smalle Grebtungé, 
Fæstet sés at have været af Træ, lige afskaaret forneden, be
fæstet med 2 tynde Nagler, som endnu ere tilstede. Det 
ligner i høj Grad de i Aarb. f. n. Oldk. for 1870 Plan 1 
Nr. 1 og 3 afbildede Sværd fra Bornholm. Spidsen, dog kun 
et lille Stykke, mangler. Længden af det resterende er 15z/, 
største Brede 13/4ZZ. Endvidere fandtes Brudstykker af en 
Skjoldbugle af Kegleform, ligesaa af Jern. Lérkarskaarene 
vare afgjort af Jernalderkar. Det forholder sig rigtigt med 
dette Fund, jeg saa selv efter i Fylden fra Kammeret og 
fandt mange Lérkarskaar og enkelte Jernstumper. Om der 
var Bén at sé, lod sig ikke oplyse, brændte have de i hvert 
Fald neppe været, da jeg saa nok havde set dem i den kun 
tildéls udkastede Muld.

I den sydlige Ende af Kammeret stod paa Bunden et 
beskadiget, cylindrisk Lérkar, aldeles af samme Form som de 
under Nr. 3 og 7 omtalte. Det er 23AZZ højt, godt 3" i 
Diameter og er forsynet med talrige af de for Stenalderen 
karakteristiske Stregesirater.

Det bør tilføjes, at jeg Tid efter anden har faaet et An
tal Ravperler og Stykker af forsirede Lérkar fra Højene paa 
Skroghede, saa Udgravningerne kunde uden Tvivl have givet et 
større Udbytte, naar de havde været ledede og gjorte med 
Omhu.

Jeg skal endnu kun kortelig nævne nogle Fund i Sten- 
alderkamre i det omhandlede Terrain, som ere komne til min 
Kundskab, men tildéls kunde der maaské ogsaa af disse være 
bragt mere ud.

Mandslang Kiste i en Høj paa Alstrup Mark. Skelet i 
udstrakt Stilling, ved højre Haand en Flintdolk.

Gangbygning i en stor Høj paa Alstrup Mark. Udgravet 
af Adjunct Feddersen. 1 Kile, 1 Smalmejsel, 3 Flækker, 2 
Lérkar og 1 Trækar. Kammeret 15' langt, 8Z bredt. Et
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firsidet Sidekammer 3Z X 4' 4". Gang mod Øat, Sidekam
mer mod V. Oldsagerne i oldnord. Musæum.

Alstrup Mark. Gravkammer 10—12' langt, 3' bredt, 3' 
højt. 1 Dolk, 5 Spydspidser, 1 tyk Flække (Musæet A 555 
—558).

»Tinghøj«, Alstrup Mark. Lille Gangbygning. 1 Dolk, 
2 Spydspidser, 1 Krumkniv, Ravperler. K/umkniven i min 
Samling.

Gravkiste i Langdysse paa Fovlum Kirkegaard; 4 Side- 
•tén, 1 Overligger. Ravperler (opbevares paa Skals Højskole),
1 Kranium.

Lille Gravkiste i Høj paa Vesterbølle Mark. 1 lille 
Spydspids.

Lille Gravkiste i Udkanten af en stor Langhøj paa Fjélsø 
Hede. 2 slebne Kiler.

Middelstor Sténkiste i Høj paa Aalestrup Mark, Øster* 
bølle Sogn. 1 sleben Kile, Halvdelen af en tilhuggen, tildels 
sleben dito, 2 Spydspidser.

Mindre Gangbygning i Rundhøj i Lynnerup Sogn. 1 
stor Flintdolk, lO1/«".

Temmelig stor Kiste i en lille Høj i Tostrup Sogn. Ind
gang, men ingen Gang. Mange Skeletter, mindst 6. 1 Spyd
spids.

Man vil af det foregaaende sé, at Høje og Grave fra den 
yngre Stenalder ingenlunde ere sjeldne her paa Egnen, og 
dog ere de nævnte jo kun et forsvindende Mindretal af den 
store Mængde, som déls endnu ikke ere udgravede, déls — og 
desværre vel for Størstedelen — ere ødelagte, uden at det er 
muligt at faa nærmere at vide om dem.

Naar vi nu ville sé paa de Høje, som indeslutte Stén- 
alderens Begravelser her, saa findes der her som andetsteds
2 Hovedformer, Rundhøjen og Langhøjen, men af disse ere 
Rundhøjene i overvældende Majoritet. Egentlige Runddysser 
findes ikke, naar man derved forstaar Rundhøje med en syn
lig Krands af mægtige Stén om Foden, Jordhøje med en 
Rand af middelstore, af Mulden dækkede Stén eller aldeles 
uden en saadan ere de eneste forekommende. En saadan Høj 
indeslutter ofte 2, sjeldnere flere — indtil 4 — Sténaldergrave. 
Hvad Størrelsen angaar, saa varierer denne meget betydeligt,



207

dog troer jeg neppe, at man fejler ved at antage, at hvor 
man finder et Sténkammer paa Bunden af en meget stor Høj, 
dér stammer denne ikke i sin Hélked fra Sténalderen, men er 
forhøjet og forstørret i senere Perioder. Exempler paa dette 
Forhold frembyde saaledes Nr. 7 og Nr. 6, hvoraf den sidste 
tydelig nok er opført i 3 Hold. Hvor man finder en Høj 
med et Sténkammer, som kan antages i sin Hélhed at stamme 
fra Sténalderen, der har den en smukt hvælvet, ikke toppet 
Form. Man har jo villet hævde, at Sténalderkamrene ofte 
oprindelig ikke vare jorddækkede, eller at i hvert Fald Dæk- 
stenene laa frit. Dette sidste har aahenbart været Tilfældet 
med flere af de beskrevne Kamre, saaledes med Nr. 3, 4, 11 
og 13, samt rimeligvis med Nr. 1. Men det har ingenlunde 
altid forholdt sig saa, og navnlig troer jeg, at overalt, hvor 
Kammeret er omgivet med en Kappe af Stén eller som i 2 
af mine Tilfælde med Østersskaller, der har der ogsaa oprinde
lig været Jordfyld omkring. Exempel paa noget hélt frit- 
staaende Kammer kjender jeg ikke herfra Egnen, men det er 
ikke saa ganske sjeldent at sé en eller flere Dækstene oveni 
en Høj, tilhørende et Sténalderkammer. Disse synes næsten 
altid at være byggede op lige paa Undergrunden, jeg kjender 
kun ét Tilfælde i Rundhøj, hvor Forholdet er anderledes, nem
lig Kisten i Nr. 10, der aabenbart er senere indsat, ogsaa et 
Bevis paa, at det større Kammer oprindelig har været omgivet 
af en Høj, da man jo ellers ligesaa let kunde have sat Kisten 
paa den naturlige Overflade, som almindeligt var. Et andet Exem
pel paa en i sin Hélhed fra Sténalderen stammende stor Høj frem- 
byder den af Adjunct Feddersen undersøgte Gangbygning paa Al
strup Mark, Egnens største Gravkammer. Hele denne Høj er 
nu desværre med samt Kammeret sløjfet; ved Sløjfningen viste 
det sig, at dette stod paa den mægtige Højs Bund, men at 
denne ikke var nogen kunstig Høj, ikke opkastet af Menneske
hænder. Man har, for paa en nem Maade at skaffe sig en 
imponerende Gravhøj, af gravet og afrundet en iforvejen temme
lig isoleret lille Bakke og saa gravet sig ind i den for at 
indsætte det store Kammer med sin Gang og en Kiste, af 
hvilken Levninger fandtes nord for den store Gangbygning. 
Dette var tydeligt nok at sé derved, at Højens Sand havde 
sin fine, naturlige Lagdeling der, hvor den ikke var bleven 
berørt af Gravninger. Den havde ingen Sténkrands. Det er
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klart, at hele Gravkammeret her er bleven tildækket igjen, 
endog i meget betydelig Højde. Hvad Højenes Beliggenhed 
angaar, saa er denne i Almindelighed paa en Bakketop eller 
Kam, navnlig langs Kysterne, men ofte ligge de ogsaa paa 
en Slette og kun lidet iøjnefaldende. Dog er det klart, at 
man har bestræbt sig for selv i saa Tilfælde at lægge dem 
saaledes, at de vare let synlige, i hveii Fald fra en vis Side, 
det er saaledes paafaldende, hvor ofte man finder en Høj lig
gende for Enden af en af de lange smalle Kjærhaler, gjennem 
hvilken man da har havt et frit Syn op til Højen.

Langhøjene falde i 2 Grupper, de egentlige Langdysser 
og Jordhøjene. Medens der ikke findes en eneste virkelig 
Runddysse, findes der dog enkelte, tildéls endog mægtige 
Langdysser. Ulbjerg Sogn har 3 smaa saadanne, Fjelsø Sogn 
1 stor og 1 lille, Gjedsted har havt 1 middelstor, Vesterbølle 
1 lille, Østerbølle 1 middelstor, Alstrup 1 meget stor og 1 
lille samt Fovlum Sogn 1 stor, ialt altsaa 11. De indeholde 
som Regel flere end én Begravelse.

Den store Langdysse paa Fjelsø Mark, sydvest for Byen, 
har havt en Længde af over 150 Alen, den har været omsat 
med mægtige Stene, Højden, der er størst mod NV., har her 
været 5—6 Alen. Der er udgravet et større, mangekantet 
Kammer i den nordvestlige Ende, om med Gang er tvivlsomt, 
og 3—4 mindre Kister i Højens Midterparti, som stode oppe i 
den, ikke som det større Kammer paa dens Bund. Oldsager 
ere ikke fundne*

Den store Langdysse i Alstrup Sogn har været lige saa 
stor, dens Højde var éns overalt. I den sydlige Ende er 
tidligere udgravet en lille Gangbygning, og nogle Alen fra 
den staar — eller stode — Stenene af en stor Kiste paa 
Højens Bund.

Paa Fovlum Kirkegaard nord for Kirken og parallel med 
denne ligger en stor, nu meget sløjfet Langdysse, hvis Rand
stene formodentlig sidde i Kirkemurene. Den ovenfor om
talte Kiste i Vestenden af den er den eneste af Begravelserne 
i Langdysserne, i hvilken der vides at være fundet Oldsager.

Medens Langdysser jo heller ikke paa andre Egne høre 
til Sjeldenhedeme, saa findes der derimod her en Gruppe af 
Langhøje fra Sténalderen, som ere højst ejendommelige og 
vistnok andetsteds sjeldent forekommende. Afdøde Professor
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Engelhardt nævner i sin Afhandling »Langhøje fra Oldtiden« 
(Aarh. f. n. O. 1877) en Række saadanne, som dog væsentlig 
synes at tilhøre Broncealderen. Ogsaa saadanne findes, som 
senere skal sés, her paa Egnen. Men der findes et Antal, 
som aldeles bestemt tilhøre Sténalderen. Jeg skal nævne og 
beskrive dem.

1. Langhøj paa Fjelsø Hede. Den bestaar egentlig af 
2 parallelt løbende, temmelig lave Volde, som have Længde
retningen NØ.—SV. Imellem disse Volde er dei' en Sænk
ning, som dog ikke gaar helt ned til den naturlige Overflade. 
De ere højest mod NØ., skraane jævnt ned mod SV. Længden 
c. 550', Breden tilsammen 82—70', Højden fra 6 å 7' til 3 å 4'. 
I den nordøstlige Udkant af den nordligste Vold er udgravet 
og bortført en lille Kiste (ovenfor omtalt), hvori fandtes 2 
slebne Kiler. Omtrent midt paa Sydsiden af den sydligste 
Vold staa endnu 3 af Stenene i en firsidet Kiste, hvis Over
ligger og ene Sidestén ere bortførte.

2. Langhøj paa Klotrup Hede, Fjelsø Sogn; meget min
dre, vel omtrent 100' lang. Orientering 0.—V. Højest mod 
Øst, c. 4', lavere mod Vest, knap 2V2'. I den østlige Ende 
er udgravet og bortført et Kammer eller en Kiste. Umiddel
bart ved den østlige Ende ligger en betydelig Rundhøj med 
en Sténkrands, dækket af Muld, om Foden.

3. »Torrehøj« paa Grændsen mellem Gjedsted, Fjelsø og 
Ulbjerg Sogne. En lav Langhøj i Retning af omtrent 0.—V. 
Mod Øst begynder den med en temmelig betydelig Rundhøj, 
hvorfra den øvrige Dél af Højen strækker sig som en lav Ryg 
mod Vest. Hele Længden c. 240', hvoraf Rundhøjen er c. 
80', Breden c. 80', Højden af Rundhøjen er c. 12—13', af 
Langhøjen 5—6' (denne er nu overpløjet). Rundhøjen har 
været omgiven med en Krands af mægtige Stén, men har 
ikke indeholdt noget Gravkammer. Langhøjen har derimod 
ikke været omsat med Stén, men langs begge Sider og i den 
vestlige Ende har der været en Række af mindre Kister, c. 
3' høje, hvori der er fundet Ravperler. Deres Antal synes 
at have været omtrent 10.

4. »Rosbakken« paa Glerup Hede, VesterbøUe Sogn. En 
stor og højst ejendommelig Langhøj. Højden er noget vex- 
lende, mod Øst og Vest er den højest — 5—3' vexler den 
imellem. Den østlige Dél — omtrentlig Halvdelen — er

14
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dobbelt saa bred som den vestlige; det er, som om man 
har villet forøge Breden mod Nord uden at blive færdig 
dermed. Paa langs midt gjennem det brede Parti gaar en 
svag Indsænkning. Por nogle Aar siden ere 2 Kister ud
gravede ; de havde store Overliggere, og der fandtes Ravperler 
i dem. Andetsteds i Højen kan ved Undersøgelse med Bor 
ikke føles Stén. Længde 360', Brede 50—100z (omtrentlig).

5. Langhøj paa Knudstrup Hede, Vesterbølle Sogn. Længde 
c. 120', Brede 30—40', Højde størst mod NØ. c. 6', skraaner 
ned mod SV. Der er udgravet 2 Kister, én mod NØ. og én 
mod SV. Oldsager fandtes ikke. Lige tæt ved den nordøst
lige Ende ligger en ødelagt Rundhøj.

Som man vil sé, er der flere fælles Træk ved disse mærke
lige Høje, navnlig at de ere højere i den østlige Ende, 
noget, som allerede kj endes fra mange Langdysser, og at de 
ofte staa i en Slags Forbindelse med en Rundhøj, enten at 
denne ligger for Enden af dem eller, som ved Torrehøj, paa 
Enden af dem. Vi skal i ét Tilfælde sé dette Forhold igjen 
ved en Broncealder-Langhøj. Endvidere, at de i Forhold til 
deres Længde og Brede ere meget lave. Desværre har jeg 
ikke havt Lejlighed til at undersøge nogen Kiste i nogen af 
dem. Den eneste af disse Høje, som kan siges at være nogen
ledes uforstyrret, er den største i Fjelsø Sogn, den er nu 
fredet. At de imidlertid tilhøre Stenalderen, turde være 
utvivlsomt, rimeligvis en sén Periode af denne. Prof. Engél- 
hardt anser dem for at høre »til Stenalderens Slutning og 
navnlig til Broncealderen«. De maa vel saa antages at være 
en senere Udviklingsform af Langdyssen, og deres Stilling som 
Bindeled mellem Sténalderen og Broncealderen turde hen
regnes til et af de mange Beviser for en jævn og fredelig 
Udvikling fra den ene Periode til den anden.

Naar vi nu ville kaste et Blik paa de i disse forskj ellige 
Former af Høje indeholdte Stén aldergrave, saa ville vi der 
finde hele Rækken repræsenteret, lige fra det mægtige Kam
mer med den lange Gang til den ganske lille, simpelt byggede 
Kiste. Det synes, som om de større Gangbygninger gjerne 
forekomme i Høje med Sténkrands, men det kan dog ogsaa 
være anderledes. Egnens største Gangbygning fandtes i en 
Høj uden nogen saadan. Kun i Langhøjene synes Gangbyg
ninger og større Kister ikke at forekomme, ogsaa mulige^ et
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Bevis for deres — Langhøjenes — forholdsvis sene Optrædeto, 
hvis Dr. H. Petersen har Ret i sin Hypothese om Gravfor
mernes Udvikling, ifølge hvilken de store Gangbygninger 
skulde være de ældste (se Afhandlingen i Aarb. f. n. O. 1881).
1 denne Afhandling paaviser Dr. P. en gjennemgaaende For- 
skjel i Gravgodset fra Gangbygningerne (Kiler) og fra Ki
sterne (Spyd og Dolke). Det kunde maaské være interessant 
at undersøge, om dette Forhold ogsaa ei* udtalt her paa Egnen. 
Jeg har ialt paalidelige Oplysninger om Fundene i 11 Gang
bygninger og 8 Kister, i hvilke der overhovedet er fondet 
Sténsager (> Gravkammeret« i Alstrup Højen med Spyd og 
Kniv medregnes ikke, da jeg ikke véd, om det har været en 
Gangbygning). I 3 Gangbygninger fandtes Kiler alene, i 8 
alene Dolke og Spyd, såmt en halvmaaneformet Kniv. I 2 
Kister fandtes alene Kiler, i 1 Kiler og Spyd, i 1 Hammer 
(og Kile), i 4 alene Spyd eller Dolke. Heraf kan der just 
ikke udledes nogen Bekræftelse paa Dr. P.’s Regel, men 
Materialet er jo kun smaat og locale Særegenheder kan have 
gjort sig gjældende, f. Ex. at Gangbygningerne holdt sig 
længere i Brug her end andetsteds.

Man vil sé, at de undersøgte Kamre just ikke ere meget 
store, paa mange Steder findes langt større. Formen er sæd
vanlig en langagtig Firkant, Gangen, naar den er lang, ud- 
gaar fra den brede Side mod Øst, naar den er kort, ofte fra 
den smalle Side mod Syd, en Overgang til Formen som i 
Nr. 3, hvor Gangen er falden bort, og kun Indgangsaabningen 
med Tærskel er bleven tilbage. Det bør fremhæves, at Kam
rene med Sideniche eller Kammer ere forholdsvis almindelige,
2 saadanne ere nævnte og et 3die, fredet, findes i Fjelsø 
Sogn. Enestaaende ved 6in Orientering er Kammeret i Nr. 
7, hvor Indgangen findes mod Sydvest. Dette Kammer viser 
flere ret interessante Forhold. Det synes mig rimeligt, at det 
ex* bygget i 2 Hold, først den sydvestlige Afdeling, senere 
den nordøstlige, idet man har borttaget Endestenen. Her er 
det ogsaa tydeligt, at Fylden i Kammeret er indbragt oven fra. 
Et Spørgsmaal, som ofte har givet Anledning til Overvejelser, 
er, i hvad Stilling Ligene i Stenalderen bleve begravede, og 
det synes da, som om det her har været højst forskjelligt. I 
Kammeret i Nr. 4 synes de 4 Lig at have været anbragte i 
siddende Stilling. Om et Skelet i en Gravkiste i en Høj i

ir
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Alstrup Sogn angives bestemt, at det laa udstrakt. Som be- 
kjendt har man flere Gange ogsaa her i Danmark fundet saa- 
danne Forhold i Sténaldergrave, at Ligene absolut maa have 
været skeletterede inden Nedlæggelsen, man har fundet lige
fremme »ossuarys«. Noget saadant har jeg ikke truffet her, 
jeg mener, intet af disse Kamre stopfulde af uordentlig sam
menbunkede Knogler, men dog er der flere af Kamrene, hvis 
Forhold jeg kun kan forklare mig, naar jeg antager, at Benene 
ere nedlagte skeletterede. Saaledes i Kammeret i Nr. 2, hvor 
Knoglerne laa saaledes ordnede, at de umuligt kunde have 
faaet de Stillinger til hinanden, i hvad Stilling Ligene saa 
end have været begravede, de maa være nedlagte saaledes 
med Flid. Her er forøvrigt Kammeret aabenbart brugt gjen- 
nem et længere Tidsrum; først ere*Ligene, hvis Levninger 
fandtes under Fliselaget, bievne begravede, derpaa har man 
dækket de formuldede Rester af dem med flade Stén og saa 
begravet ovenpaa igjen. Ogsaa er det aldeles umuligt andet, 
end at Knoglerne i den lille Kiste i Nr. 6 maa være ned
lagte skeletterede, og man maa vel antage det samme om de 
mange Skeletter i Kisten ij Nr. 10. Hvad Gravgodset angaar, 
saa kan dette gjennemgaaende ikke siges at være rigt i Sam
menligning med, hvad der kan findes paa andre Egne, men 
navnlig Spydene vidne dog om stor Dygtighed i Forarbejdel
sen, særlig maa bemærkes de tildéls slebne Spydblade, hvoraf 
jeg har omtalt 4, medens endnu 1 prægtigt Stykke fraVester- 
bølle Sogn er i min Besiddelse. Rav er ret almindeligt her 
i Gravene, sjeldent er det dog at træffe et saa rigt Fund 
som omtalt under Nr. 2 med dets talrige og store Perler, 
hvoraf mange vistnok ere Amuletter mere end Smykker, navn
lig de hammerformede. Hvad Lerkarrene angaar, da er her 
absolut fremherskende i Graven én bestemt Form, den, der 
er omtalt under Nr. 4, 7 og 13, aldeles som Fig. 31 i Dr. 
Petersens ovenfor omtalte Afhandling. Formen er ejendomme
lig jydsk, og Dr. P. oplyser, at intet Stykke er bekjendt fra 
noget Fund øst for Lille-Belt eller syd for Ejderen. Jeg har 
herfra Egnen déls hele, dels i Brudstykker 7 Stykker, alle fra 
Grave. De ere alle forsirede, men intet er i Fordybningerne 
indlagt med den ellers i Sténalderen saa almindelige hvide 
Masse, jeg har kuu sét denne éngang her, nemlig paa det 
lille, under Nr. 2 omtalte Hængekar. De øvrige forekom-
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mende Karformer ere ikke særlig mærkelige og have kun 
vist sig enkeltvis.

Noget Overgangsfund mellem Stén- og Broncealder er 
jeg ikke stødt paa; Pundet i Nr. 13 viser naturligvis kun, at 
man i Jernalderen af og til har benyttet en Sténaldergrav, 
et ogsaa andetsteds forefundet Forhold. Spor af Brand har 
jeg ikke sét nogetsteds i nogen af Gravene; thi de ildskjømede 
Plint ere indbragte i denne Tilstand, ofte blandede med Træ
kul. Det bør maaské noteres, at jeg nord for Højen Nr. 10 
og tæt ved den, paa Skroghede, har fundet en Plet, som under 
Lyngskjolden i flere Alens Omkreds dannedes af et anséligt 
Lag af saadanne ildskjømede Flintstumper. Man har antaget, 
at de anbragtes paa Gravkamrenes Bund som et Slags Pynt, 
muligen har man saa i dette Øjemed tilberedt dem paa 
dette Sted.

Blandt de af mig udgravede Høje, som maa henføres til 
Stenalderen paa Grund af de forefundne Oldsager, er der 2, 
Nr, 8 og 9, som frembyde ganske særegne Porhold, Gravhøje 
er det vel neppe. Men i hvad Øjemed ere de da opkastede? 
Dette Spørgsmaal er vistnok ikke let at besvare, og løse 
Gisninger om Kenotafier, Offerhøje o. s. v. synes mig af alt 
for lidet Værd til at burde opstilles uden at kunne belægges 
med gode Grunde, jeg foretrækker at sige, det og det har jeg 
fundet, det og det har jeg sét, saa maa fremtidige Fund 
komme til, og forhaabentlig vil der da kastes mere Lys over 
dette som over saa mange andre Spørgsmaal. Et tror jeg dog, 
at man er berettiget til at slutte af disse og lignende Udgrav
ninger, nemlig, at det ikke uden videre gaar an at antage 
alle »Kjæmpehøje« for virkelige »Gravhøje«.

Saavidt Fund fra denne Tid i Høje og Grave.
Af de andre Slags Fund, de samlede Mark- og Mosefund, 

som andetsteds ere saa hyppige, ere kun faa komne til min 
Kundskab her. Musæet i Kjøbenhavn ejer 2 store og smukke 
slebne Kiler, som for mange Aar siden bleve fundne sammen 
i en Enghale i Gjedsted Sogn; selv ejer jeg 3 temmelig smaa, 
tykke, paa 2 Sider slebne Kiler med Bane, af temmelig tarve
ligt Arbejde, som ere fundne sammen ved Grøftegravning i 
et Kjær i Fovlum Sogn. Enkeltvis fundne Sténsager ere 
overordentlig hyppige; men jeg er ikke istand til at angive 
Former af disse, som ere særegne for Egnen, lige saa lidt som
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der synes at mangle nogen af de andetsteds forekommende 
almindelige Typer. En ganske ualmindelig smuk Øxehammer 
med Skafthul og Forsiringer findes i Viborgsamlingen fra 
Vesterbølle Sogn. Den er afbildet i Adjunct Feddersens 
Afhandling om denne Samling i Aarbøgeme for Aaret 1870. 
De gaadefulde, gjennemborede runde og aflange Rullestén, hvis 
Anvendelse er tvivlsom, synes at være almindeligere her end 
andetsteds; derimod bar jeg ikke sét noget Exemplar af de 
flade gjennemborede Skiver af i Reglen brogede Sténarter 
(saakaldte »Hjul«) herfra. Bénsager fra denne Periode er 
jeg heller ikke truffet over, de ere jo i det hele sjeldne.

Dermed troer jeg, at jeg bar udtømt, hvad der er mig 
bekjendt om den yngre Sténalders Forhold paa det angivne 
Omraade, og jeg gaar derfor over til Behandlingen af den 
næste Periode.

II. Broncealderen.

Allerede ved de i det foregaaende omtalte Udgravninger 
ere vi gjentagne Gange stødte paa Begravelser fra Bronce
alderen, idet saadanne meget ofte i Form af Sténdynger og 
Urner eller Smaakister med brændte Bén vare anbragte i 
selve Sténalderhøjens Jordfyld eller i en senere tilvejebragt 
Tilføjelse til en saadan. Vi skulle nu betragte en Række 
Udgravninger af Høje, hvis Centralbegravelse maa antages 
at hidrøre fra Broncealderen, som altsaa i det Væsentlige til* 
høre denne Periode, om end enkelte ere bievne forstørrede i 
Jernalderen.

Udgravningsberetning Nr. 14.
Lille Rundhøj paa Gjedsted Mark. Dén var uforstyrret, 

lyngklædt, c. 20' i Gjennemsnit, neppe over 3' høj. I en 
Dybde af c. 2Z under Overfladen laa nogle haandstore Stén, 
og under disse fandtes tæt ved hinanden flere Pletter af sort 
Muld med brændte Bén. I én af dem fandtes et Skaar af 
et grovt rødtLérkar. I en anden laa et ejendommeligt Bronce- 
armbaand, dannet af en tynd Plade; det er ovalt, 273X3*/»" 
i Gjennemsnit og udbuget paa Midten. Fortil aftager Breden 
og der findes fra begge Sider et Par brede Hak, saa at der 
imellem dem er et Slags Plade. Hr. V. Boye, i hvis Medde-
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lelser i Nationaltidende denne som flere Udgravninger have 
været refererede, ansér det for at tilhøre Broncealderens Slut
ning. Pletterne vare c. 1' i Diameter, faa Tommer tykke og 
syntes fordelte i 2 Lag, adskilte ved enkelte flade Sten. 
Under dem fandtes et tyndt Lag Muld og derunder, nedgravet 
c. lx/az i Undergrunden, fandtes atter en Brandplet, som ind
tog Højens Midte i en Udstrækning af c. 3' i Længde og 1' 
i Brede, uden Oldsager; den var dækket af 3 Stén, stillede i 
Række paa den smalle Ende; de vare c. 1' høje. Forøvrigt 
bestod Højen af sort Muld; den havde ingen Sténkrands om 
Foden.

Nr, 15, Rundhøj paa Glerup Hede, Vesterbølle Sogn. 
Tvermaal o. 20', Højde c. 37a', I Randen stod en Kreds 
af c. 1' høje Stene. Indenfor denne, men højere oppe, stod 
en lignende Kreds, omhyggelig sat, o. 12' i Diameter. Rum
met inden for den inderste Kreds var opfyldt med Koltringer. 
I Højens Midte stod omtrent ll/a' over Bunden og i Ret
ningen N.—S. en lille Kiste, sat af kløvede Stén, men uden 
Dækstén; den var 27«' lang, 1' bred og lige saa dyb og fyldt 
med sort Muld med brændte Bén og et Skaar af et grovt 
Lérkar. Ved at rydde Stenene fandtes senere en lignende 
Kiste og 2 Lérkar med brændte Bén samt en lille Dobbelt
knap, en Syl og en lille Ring af Bronce. Højen bestod for
øvrigt af sandblandet Muld.

Nr. 16, En af »Alhøjene« paa Gjedsted Mark. Højen 
har i mange Aar været overpløjet og ved en tidligere Grav
ning er der i den østlige Udkant fundet et Lérkar med brændte 
Bén, omsat med Stén. Den er rund, Tvermaalet 50—60', 
Højden nu kun 4—5'. Midt i Højen fandtes paa Bunden 
en rund Sténsætning, c. 9' i Diameter, til hvilken mod Syd 
sluttede sig en Hob Haandstén af c. 3' Højde, medens selve 
Sténsætningen, der var sat af opstablede større og mindre 
Koltringer, kun var høj. I Rummet inden i den fandtes 
sort og fast Muld, hvori enkelte Pletter og Striber af Strand
sand og af Trækul, ellers intet. Henimod Højens vestlige 
Rand og parallelt med denne fandtes en Sténsætning, 12'lang, 
som mod Syd stødte til en trekantet Sténkiste med Basis mod 
Syd. Denne var ligesom de andre Kister og Sténsætninger



216

dannet af opstablede Koltringer, hvoraf endél vare temmelig 
store, nogle flakte og flade. Den var ikke brolagt i Bunden 
og var udvendig maalt 5' lang, 3Z bred ved Basis og l1/*7 
høj. Den indeholdt i Bunden Muld med enkelte Sandlag, 
forresten kun Sand. Den var dækket med et fast eammenstablet 
Lag Koltringer. Ud mod Højene nordlige Rand viste sig en 
lignende Sténsætning som den ovennævnte, dog kun c. 6' 
lang, som mod Øst stødte til Spidsen af en lignende Kiste 
med samme Indhold, 4Z lang, 21/2z bred ved Basis og ll/«z 
dyb. Tæt indenfor denne Kiste med kun 10" Mellemrum 
var der anbragt en Hob af mindre, tildéls flade Stén, som 
indesluttede et stort Lérkar, udbuget, med 3 parallele, rundt- 
løbende Streger om Midten, med et knust Laag med Fals. 
Heri var oveni Muld, derunder brændte Bén med en Elle Syl 
af Bronce med Rester af Træhaandtag samt en Broncekniv. 
Denne er knap 4" lang med Haandtag af en spiral drejet 
Broncetraad. Den er forsiret med Linier og Spiraler. Langs 
Højens sydlige Udkant løb en c. 24z lang Sténsætning, som 
mod Øst afsluttedes med en lille, aaben, halvrund Sténsætning, 
medens den mod Vest endte med en Sténhob.

Nr. 17. Rundhøj paa Skroghede, Ulbjerg Sogn. Stor og 
smuk Høj, imponerende behggende tæt ved Strandbrinken. 
Omkreds 160z, Højde c. 12'. Ingen Sténkrands. Fylden 
sort Muld. I Højens Midte c. 2Z over Bunden fandtes en 
Sténkiste, som var opført af 2 Lag Stene, det øverste be- 
staaende af omtrent 2' lange og P/27 brede, tynde, udkløvede 
Fliser, som stode paa Kant og — ligesom nogle i det nederste 
Lag — meget skraat, støttende hinanden, saa at de overhvæl- 
vede Rummet indenfor i næsten Halvdelen af dettes Brede. 
Der var ingen Overliggere og Bunden var ikke brolagt. Ki
sten var 5Z lang, 4' 4" bred og 2^' dyb; den indeholdt 
løst Muld med enkelte Striber og Pletter af gult Sand samt 
en enkelt Stump ildskj ørnet Flint, ellers intet, navnlig intet 
Spor af Knogler. 2' syd for denne Kiste, i Højens østlige 
Halvdel, fandtes i samme Højde en Sténsætning af Koltringer, 
temmelig spids mod Syd, bredere mod Nord. Mod Nordøst 
var den aaben i omtrent 2V2Z Udstrækning. Bunden var 
belagt med flade Stene. Længde 6V4Z, Brede 32/3—l2/s7, 
Højde PM Rummet indeni var fyldt med fast, sort Muld,



217

som dækkedes af et Lag tildéls flade, udkløvede, mindre Stene, 
medens Bundstenene overalt vare dækkede med et tyndt Lag 
Trækul og brændte Bén. Ingen Oldsager.

I den sydøstlige Side, nærmere mod Udkanten, i samme 
Højde over Grunden, stod et stort, sort, knust Lérkar, omsat 
med en Dynge Sten. Det indeholdt brændte Bén og var 
dækket med Bunden af et inden Nedlæggelsen sønderslaaet 
Lérkar. Det indeholdt ingen Oldsager; men dets Form og 
Forarbejdelse viste tydeligt, at det maatte henføres til Broncé- 
alderen. Højen bestod forøvrigt af lys, sandblandet Muld.

Nr, 18, Rundhøj paa Skroghede, Ulbjerg Sogn. Den 
var endnu større end foregaaende og dannede sammen med 
Nr. 12 og en anden, tidligere ødelagt Høj en smuk Gruppe. 
Omkreds 180', Højden c. 14'. Den bestod af Muld med en
kelte Stene, kun paa et større Parti i dens sydøstlige Side 
forekom et Lag af skarp Strandgrus. Under Mulden i Højens 
Rand spores en Sténkrands. Midt i Højen, c. 2' over Bun
den, viste sig en uordentlig sat Sténsætning i Retning NV. 
—SØ. Den havde Form omtrent som en Sténkiste, afrundet 
mod Nordvest, aaben mod Sydøst og tildéls mod Sydvest. 
Længde 8', Brede 4Z, Højde 2'. Den var ikke brolagt i 
Bunden og havde ingen Dækstén. Fylden bestod af fast 
Jord, som nedad mod Bunden blev sort og yderst haard, blan
det med Trækul og ildskjømede Flint, men uden Spor af 
Knogler. Parallelt med den nordøstlige Væg og tæt ved 
denne laa med Spidsen mod Sydvest en tveægget Daggert af 
Bronce, 16'/a" lang, uden Grebtunge, men med halvrund 
Afslutning og 5 Nagler til Befæstelse i Hæftet, selve Klingen 
var omtrent 1&" lang. Den har utvivlsomt været udsat for 
stærk Ild og er derfor meget medtaget, brudt i 3 Stykker. 
Den var dækket af et Stykke Træ, 4—5" bredt, og et Par 
Tommer tykt. Tæt ved den laa et mindre af Ilden stærkt 
medtaget Stykke Bronce af aldeles ubestemmelig Form,

I Højens sydøstlige Side stod c. 4Z over Grunden en stor 
Sténhob, som omgav et af 4 flade Stene omsat Lérkar, som 
stod paa og var dækket af en flad Stén. Over Mundingen 
laa desuden en mindre, tynd Flise. Det var knuste men syn
tes at have været ualmindelig bredt og lavt. Det indeholdt 
Muld og derunder brændte Bén, samt en lille, simpel Pincette,
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en lille Syl og et Knivsblad afBronce. Dette sidste er knap 
2" langt og af ejendommelig Form med convex Eg og 
conoav Ryg.

Nr, 19, Høj paa Tolstrup Mark, Ulbjerg Sogn. Den 
var noget aflang, uden dog at kunne kaldes en Langhøj. 
Qjennemsnit i N.—S. c. 30', i 0.—V. c. 24', Højden godt 
4\ Urørt. Tæt under Lyngskjolden viste sig over Højens 
Midte og mod Nord i stor Udstrækning en Mængde mindre 
Stene, fordelte i flere Lag; paa tværs af Højen fra 0. til V., 
henimod den sydøstlige Side, stod paa Højens Bund en 10' 
lang Sténsætning af Koltringer, P/s' høj. Tæt op til dens 
nordlige Side og nærved dens østlige Ende stod tUdéls ned
gravet i Undergrunden et med Stene omsat, meget ødelagt 
Lérkar, c. 16" højt. Det var udbuget, lukket med Bunden 
af et andet ituslaaet Lérkar, som var nedsat i dets Munding. 
Omkring dets ene Side stod et stort Skaar af et andet Lérkar 
af meget betydelig Størrelse. Det indeholdt brændte Bén 
uden Oldsager og ovenover dem Muld. Ovenover Sténsætnin
gen, omtrent 2Z over Højens Bund og 5' inde i den, stod et 
andet, næsten cylindrisk, ikke saa højt Lérkar med brændte 
Bén og Spor af Bronceir paa nogle af disse. Det var omsat 
med Stén og stod paa en flad Flise. Omtrent 4' nord for 
Sténsætningen i Højens midterste og nordligste Dél fandtes 
mange mindre og 5 store Stén, tildéls helt nede i Undergrun
den uden nogen egentlig Orden. En stor Stén stod saaledes 
rejst paa Højkant i Retning N.—S.; den var c. 4' lang og 
2' høj samt c. 10" tyk. Øst for denne laa en flad c. 6' lang 
og 4' bred Stén, som syntes at være lagt op paa mindre Stén 
mod Syd og Nord, saa at der dannedes et Slags Rum under 
den, hvor der dog kun fandtes et tyndt Lag løs Muld med 
et enkelt grovt Lérkarskaar. Højen bestod forøvrigt af grus
blandet Muld. Den havde ingen Sténkrands.

Nr, SO, Rundhøj paa Lerchenfeldt Mark, Vesterbølle 
Sogn. Lyngklædt, fladt hvælvet Høj, af hvis nordøstlige Side 
et Parti var bortført. Højde c. 7', Qjennemsnit omtrent 50'. 
Den bestod af Muld. Omkring dens Fod, men c. 6' indenfor 
Randen, sporedes en dobbelt Række middelstore Stén i c. 3' 
Afstand fra hinanden, den yderste bestaaende af de største
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Stén. Tæt under Lyngskj olden i Højens Midte fandtes Skaar 
af 2 eller 3 sorte, vel forarbejdede Lérkar; der fandtes ikke 
Spor af Knogler ved dem, og de vare ikke omgivne af Stén. 
Paa et af Skaarene fandtes indridset et Hagekors. Stamme 
utvivlsomt fra Jernalderen. Omtrent 4' under Overfladen stod 
omtrent i Højens Midte og paa dennes Bund, o. 20z fra den 
sydlige Udkant, en temmelig nøjagtig i en Firkant opsat 
Sténdynge. Længden c. 7Z, Breden c. 5Z 6", Højden o. 3Z. 
Retning 0. til V. Den bestod udvendig af Stén saa store, 
at en Mand netop kunde løfte dem, indenfor disse af mindre 
Stén, overordentlig tæt sammenpakkede. Omtrent midt i 
Dyngen laa, spredte mellem Stenene, talrige, ikke meget stærkt 
brændte Knoglestumper og blandt disse en lille Kniv af 
Bronce med det smalle noget krumme Blad og Skaftet støbte 
ud i ét. Længde knap 2x/2", Brede knap x/« ", samt Brud
stykker af en Fibula af den >ældste« Form, endende med 2 
flade Spiraler.

Nr. 21. »Overaftenshøj« paa Lerchenfeldt Mark. Diame
ter c. 42', Højde c. 5Z, hvælvet, lyngklædt, urørt, ingen 
Sténkrands. Den bestod af Muld og Sand. I Højens Midte 
fandtes en Sténdynge af aflang Form i Retning NV.—SØ. 
Den var bredest i sin nordlige Ende, hvor den tillige var saa 
høj, at den naaede op til Højens Overflade, altsaa her c. 5Z 
høj og ligesaa bred. Mod Syd blev den lavere og smallere, 
knap 3Z høj og ligesaa bred, Længden 8'; den var dannet 
foroven af Koltringer og enkelte større Stén, tæt sammen
pakkede uden Ordning; forneden, navnlig mod Sydost, var 
den sat af en Kreds af større Stén, 1 l/s—27«z høje. I den 
øverste nordlige Dél dannedes Fylden mellem Stenene af meget 
sort, som det syntes kulblandet Jord, og heri laa endél Old
sager spredte mellem Stenene.

1) En Halsring dannet af en tynd vreden Broncestang, en
dende med to smaa Spiraler, der have dannet et Lukke ved at 
kunne gribe over hinanden. Diameter c. 6"; var brudt i 
mange Stykker. Den laa i Midten af Partiet.

2) Nord for denne i samme Højde en af en glat, massiv 
Broncestang dannet Haandledring, brudt i 2 Stykker. Diam, 
272". Den er aaben ved den ene Side.

3) En Dolk i Træskede, hvilken sidste dog var for medtaget til
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at kunne bevares. Den er 78/< " lang, 1 •/< * bred paa det bredeste. 
Langs Midten løber en ophøjet, halvrund Liste, langs hvilken 
der er et Par fordybede Linier. Den er halvrund afsluttet for
oven, hvor den med 4 tynde Nagler har været fastgjort til 
Fæstet, som forneden har havt en halvrund, concav Afslut
ning. Den var brudt i 2 Stykker.

4) Nordost herfor, men lavere nede, laa under en større Stén 
en noget lignende, men større, hél Dolk, ogsaa i Træskede. 
Den er godt 81/*" lang og P/2" bred, altsaa noget slankere 
bygget. Fæstet, hvoraf Spor ere tilbage, synes at have været 
af Horn eller Bén, og har med 2 Flige grebet ned over Dol
ken, saa at der mellem dem dannedes et Rum af rund Form. 
Det har været befæstet med 4 tykke Nagler, hvis Hoveder 
ere belagte med tynde, buede Plader af et hvidt bladet Stof 
(Bén?). Profilen er som paa den forrige.

5) Tæt op til Nr. 3 — den mindste Dolk — laa en lille 
Broncetutulus, c. I1/*z/ i Diameter. Omkring den fremstaaende 
afrundede Spids er den prydet med 2 Rækker af korte Linier, 
adskilte ved en Cirkellinie. Under Bøjlen sad Rester af Uld- 
traade. Den synes at have — efter sit Leje — været anbragt 
paa en Rem, som har hørt til Dolken.

6—7) Mod Sydost fandtes 2 lidt større »Tutuli« af en noget 
anden Bygning, idet Spidsen er noget højere og bredere ved 
Basis samt omgivet med 4 ophøjede Cirkellinier.

8—9) Paa den Stén, som dækkede Dolken (Nr. 4), stode to itu- 
brudte Lérkar. De have været ganske smalle i Bunden, til
tagende stærkt i Omfang opefter, prydede med raat udførte 
Linier, som fra Bunden strække sig opad omtrent til Midten. 
Bundens Diameter knap 2lA ", Højden synes at have været 
c. 5".

10) Endelig laa noget mere mod Vest en itubrudt og defect 
Naal, mnligvis hørende til en større Fibula.

I Bunden af Sténdyngen var der dannet ligesom en lang, 
smal Kiste, fyldt med lyst Bakkesand med enkelte smaa Træ- 
kulsbrokker, men uden — ligesaalidt som andetsteds — mindste 
Spor af Bén. Dyngens Længde var omtrent 8', Kistens 6'.

Nr. 22. Høj paa Lerchenfeldts Hede. Den har været 
temmelig fladt hvælvet, Diameter i 0.—V. o. 50', mindre i 
N.—S., uden at den dog er nogen egentlig Langhøj. Højden
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godt 4'. Den bestod af Muld, uden Stén om Foden, I Ret* 
ning 0.—V. stod paa Bunden, ja delvis nedgravet i denne, 
en Sténhob af l1/»' Højde, spidst tilløbende mod Vest, hvor 
den afsluttedes ved en pyramideformet, spids, paa sin Basis 
oprejst Stén af smuk Form og af rødlig Granit Den var c. 
3l/a' høj, men var stillet noget højere end Dyngen, saa at 
den ragede o. 2' op over denne. Sténhoben var c. 9' lang, 
bredest mod Øst, c. 4', og bestod af tæt pakkede Koltringer. 
Indeni den var Rummet brolagt og dækket med Stén samt fyldt 
med Muld, og i Midten af den fandtes svage Spor af ubrændte 
Knogler, som dog maa siges at være tvivlsomme, og ved disse 
laa et ubetydeligt Stykke af en ganske tynd og flad Bronce- 
gjenstand (Kniv?) og en smuk lille Sværdknap eller Knap til et 
Dolkefæste. Den bestaar af en spidsoval, ret tyk Bronceplade, 
I1/* X 13A" 1 Diameter, med et aflangt, fremspringende Næb, 
omgivet af smukt slyngede Spiralornamenter. Bagsiden er 
forsynet med en afbrudt Tap og belagt med et Lag Harpix- 
masse. Der fandtes ikke Spor af Sværdet eller Dolken.

Nr. 23. Høj ved Fiihøje, Gjedsted Mark. Den har været 
af noget aflang Form, som det synes c. 90' i 0.—V. og 10' 
i N.—S., men da den har været overpløjet i mange Aar, og 
da en mindre Dél af den østre Ende er bortgravet, saa ere 
Maalene kun omtrentlige. Højden udgjør nu kun 4', stort 
højere har den neppe været. Midt i Højen stod, nedgravet 
c. 1' i Undergrunden, eu Kiste, sat af større og mindre Kol
tringer. Fra Øst til Vest var den omtrent 8' lang, mod Øst 
4' bred, afsmalnende indtil 1' mod Vest. Højden 2V2'. Ingen 
Overliggere og ingen Brolægning i Bunden. Den var fyldt 
med Muld af samme Slags som Højens og var dækket 
af et Lag mindre Stén; den indeholdt hverken Spor af Old
sager eller Bén. I Højens sydlige Side, i en Afstand af c. 
20' fra Udkanten, stod et med flade Stene omgivet Lérkar; 
det er noget udbuget, godt 71/2li højt og foroven godt 4x/sz/ 
i Diameter. Det var’ dækket ined et Laag, som var fastgjort 
til dets Rand med en Harpixmasse; øverst i Karret laa Muld, 
derunder brændte Bén og ovenpaa disse en lille Broncesyi. 
Der var ingen Sténkrands om Højen, men hist og her langs 
Randen fandtes Rækker og Smaadynger af Koltringer.
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' Nr. ,24, Langhøj paa Hestbæk Hede, Alstrup Sagn. 
Højen er anlagt paa en langstrakt, smal Forhøjning, formo
dentlig for at tage sig anseligere ud. Den bestaar af 2 Dele, 
en højere og en lavere; Overgangen mellem dis6e er temmelig 
brat, men beror dog tildels paa en Hævning af Terrainet. 
Dens Retninger NV.—SØ. og mod NV. grændser den til det 
bratte Affald ned mod Stranden, idet der dog imellem den og 
Brinken, lige op til denne, i 15' Afstand fra Langhøjen ligger 
en lille, lav Rundhøj. Hele Langhøjens Længde er 192', 
hvoraf den laveste sydøstlige Dél udgjør 108', den højeste 
nordvestlige Dél 84', Breden er ca. 30', Højden 3—6'. Den 
har været omgivet med en Rand af, efter Sigende, temmelig 
store, mulddækkede Stén, som dog forlængst ere bortførte. 
Fylden bestaar af sandblandet Muld. Den gjennemgravedes 
délvis paa langs, og 17' fra den sydøstlige Ende stødte vi 
paa en i Højens Midtlinie og i dens Længderetning opført 
Sténhob af regelmæssig firkantet Form 7' lang, 3' bred og 
l1/?' høj. Den stod paa Undergrunden og var dækket af c. 
1' Muld; den bestod af Koltringer af smaa Brostens Størrelse, 
der vare tæt og omhyggeligt sammenpakkede i 3—4 Lag. 
Mellem de 2 nederste Lag laa i Midten i omtrent ll/t' i Kva
drat et Lag brændte Bén med Aske, og i eller ovenpaa disse 
Stykker af en stærkt fortæret Fibula af den »ældste« Form 
med 2 Spiraler.

6' fra denne Dynge stod i samme Retning en lignende, 
som var 8' lang, 3' bred foroven, men med skraanende Sider, 
saa at den blev bredere i Bunden, l1/^' høj. Den løb spids 
til mod NV. Den var.bygget af betydelig større Stén end 
den første og lignede mere en Kiste, idet der indeni den var 
dannet et Rum c. 1' dybt, ligesaa bredt og omtrent 3' langt, 
hvis Bund var belagt med flade, udkløvede Stén, ovenpaa 
hvilke der laa et Lag brændte Bén og Aske og herpaa Brud
stykker af en lignende, dog noget større Fibula. Forøvrigt 
var Rummet fyldt med rént, hvidt Strandsand, og ovenpaa 
dette laa et tæt pakket Lag af store Koltringer. I hele den 
øvrige Dél af Højen, som undersøgtes dels ved Gravninger, 
déls ved Boringer, lykkedes det ikke at træffe Begravelser, 
saa saadanne findes neppe.

Nr. 25. Rundhøjen var c. 30' i Diameter, kun 3' haj. 
Den synede imidlertid godt, navnlig sét fra Fjorden, idet den
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laa paa en naturlig Knude lige ud til Brinken. Den havde 
ingen Sténkrands. Dens Bund fandtes brolagt med mindre 
Koltringer, og ovenpaa disse laa i en Udstrækning af omtrent 
3—4' i Kvadrat et Lag Østers og Hjertemuslingeskaller i en 
Tykkelse af 3—4". Mellem disse laa nogle Flintskjærver 
samt et Par smaa, utvivlsomme Flækker. Forøvrigt bestod 
Højen af Sand og Jord med endél Smaastén; Spor af Begra
velser fandtes ikke.

Nr. 26. Høj paa Hestbæk Mølles Mark, Fovlum Sogn. En 
ret betydelig, fladt hvælvet Rundhøj, c. 60z i Gjennemsnit, 12' 
høj. Den har i en Højde af*}' over Grunden været omgivet 
med en Sténkrands, 6om dog forlængst er bortført. Der har 
været gravet i dens sydostlige Side, men ikke ret dybt ned. 
En bred Gang kastedes ind fra Sydsydøst til ud over Midten, 
og Højen viste sig da at bestaa af i det væsentlige ensartet 
sort Muld; c. 2' under Overfladen fremkom en efter Højens 
Form hvælvet Brolægning af Koltringer, som syntes at strække 
sig over hele Højen. Omtrent 15' indenfor Randen fandtes 
c. 4' over Undergrunden en firkantet Sténsætning, bestaaende 
af en c. I1/«' høj Mur af store Koltringer, som kun manglede 
i c. 172' Udstrækning midt paa den 6ydostlige Væg, hvor 
der altsaa dannedes et Slags Indgang til det indhegnede Rum, 
som var 5' 6" i Kvadrat. Hjørnerne vendte solret. Rummet 
var fyldt med Muld og Bunden ikke brolagt; ingen Sten 
ovenpaa. Den nordvestlige Væg stødte op til Foden af en 
stor Sténhob, som strakte sig langt ind i Højen til alle Sider, 
og som undersøgtes i en Udstrækning til alle Sider af 10—12', 
uden at den syntes at aftage synderligt i Tykkelse, undtagen 
mod Øst, hvor dens Rand blev naaet. Højden varierede mel
lem 4 og 6', hvilket navnlig fremkom derved, at Stenener i 
Midten naaede dybere ned i Højen end ud mod Siderne, ind
til 2' fra Undergrunden. Mellem de tæt sammenpakkede store 
og smaa Koltringer, som dannede Dyngen, laa løs Muld, og 
under Midtpartiet fandtes et yderst fast sammenpresset Lag, 
som atter uden Mellemlag hvilede paa et lysere sandet Lag. 
Dette sorte Lag, som paa det tykkeste Parti var 8" tykt, 
var omtrent 5' i Kvadrat, og i det fandtes en lille, massiv 
Broncedolk, som optoges i 3 Stykker, uden at det var muligt 
at afgjøre, om den var nedlagt saaledes. Den laa i en Læder-
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skede, hvoraf er bevaret et stort Stykke, hvorpaa de korte 
Haar vende indad. Den har været afrundet foroven og med 
2 Nagler fastgjort til et Træfæste, hvis Levninger endnu sés. 
Hele Længden er 6", hvoraf Klingen 5", Breden 7®z/‘ Der 
fandtes ingen andre Oldsager og intet Spor af Bén i Laget 
eller andetsteds i Dyngen.

Nr. 27. En af »Sillehøjene«, Gier up Hede, Vesterbølle 
Sogn. Mindre, temmelig lav Rundheg af flad hvælvet Form. 
Diameter c. 40z, Højde c. 31/2 z- Ingen Sténkrands. C. 13z 
fra Randen begyndte lige under Lyngskjolden en Brolægning 
af Koltringer, som fortsatte sig, let hvælvet, over en cirkel- 
formet Flade af c. 12z Gjennemsnit. To Ringe vare satte 
fremtrædende af større Stén i c. 2z Afstand fra hinanden, den 
inderste c. 8Z i Diameter. Under Brolægningen indenfor den 
inderste Ring fandtes:

1. En Brandplet mod Syd, 2Z i Gjennemsnit og 5/z tyk. 
Den bestod af stærkt brændte, kulblandede Bénstumper med 
enkelte smaa, grove Lérkarskaar.

2. Mod Vest en lignende Brandplet med meget Trækul, 
men ingen Oldsager.

3. Omtrent midt i Rummet, noget mod Øst, laa en Brand
plet, c. P/a' i Gjennemsnit og lz dyb. I den fandtes Skaar 
af et større, ret vel forarbejdet, sort Lérkar og et Brud
stykke af en lille tynd Broncetraad, som vistnok har dannet 
en lille Ring.

4. Mod Nordost stod en lille Urne med brændte Bén 
uden Laag; den stod lige under Brolægningen, omsat med 
nogle faa Stén. Den er af en rød Masse, godt forarbejdet, 
glat, stærkt udbuget med indkneben Hals. Højde 87*zz, Dia
meter i Mundingen *47® "; den har 2 smaa Øren. Den inde
holdt som sagt brændte Bén i temmelig store Stykker, men 
ingen Oldsager, hvorimod der ved Siden af laa en let krummet, 
rund Broncestang, Længde 172 ", Tykkelse 7<

Under dette Lag med Stene, Brandpletter o. s. v. fandtes 
et Lag rødlig, sandet Jord, c. 17a' i Tykkelse, og under 
dette kom saa et Lag af ganske anden Farve, graaligt Sand. 
I dette sidste fandtes paa Højens Bund:

5. Mod Øst, c. 15z fra Højens Udkant, et sténomsat 
Lérkar. Det er rødbrunt, udbuget, af smuk Form og fin
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Masse; det dækkedes af et Laag med Fals. Udhugningen 
danner en temmelig skarp, rundtløbende Liste, oven over 
hvilken der er indridset en Cirkelstreg. Det er Q1/^ “ højt, 
med en Diameter foroven af 53/<", og mangler Øren. Det 
var næsten aldeles fyldt med store Stumper brændte Knogler 
af et paafaldende spinkelt Individ. Ovenpaa disse laa:

a) et lille Hængesmykke med Øsken. Bronce.
b) en Syl. Bronce.
c) en Spiralfingerring paa 4 Omgange, hvis Ender ere 

rullede op i smaa lodretstaaende Spiraler. Bronce. 
3/4" Diameter.

d) Mindre Spiralring paa 3 Omgange. Enderne ombøjede 
til Øskener. Bronce. Diameter 72 “ •

e) Sy- eller Trækkenaal af Bén, med Øje paa Midten, 
defect; den har været 272 " lang.

6. Mod Syd i samme Afstand fra Højens Udkant stod et 
næsten cylindrisk, sténomsat Lérkar, som er raat forarbejdet, 
uden Laag’eller Øren. Højde 10", Diameter 672Det 
indeholdt brændte Bén og en Broncenaal med ombøjet Hoved, 
som har 3 flade, runde Knupper paa Siderne. Den er temme
lig massiv, 27* " lang.

7. Længere mod Vest, men stadig i samme Afstand fra 
Randen, stod et meget stort, men tyndt, smukt formet, udbuget 
Lérkar, som dækkedes af et mindre, fladere Kar. Desværre 
vare begge Karrene saa medtagne, at kun Brudstykker af 
dem kunde bevares. Højden af det store Kar var 13", Dia
meter foroven 73/i"; det har ét lille Øre med en rund, skaal- 
formet Fordybning ved hver Side. Det mindre Kar har været 
c. 572" højt, Diameter i Bunden 3 7<i Mundingen derimod 
8", saa at det altsaa netop har kunnet passe ned om Halsen 
paa det store; det bestaar af en nederste skraa Del og en 
lodret Hals, 372 " høj; Hanken er meget ejendommelig, idet 
den i sin nederste Dél er spaltet i 2 Bén, naar helt op til, 
ja op over Karrets øverste Rand og bærer ovenpaa, hvor den 
er lige afskaaren, en skaalformet Fordybning; Hankens Højde 
372 I det store Kar laa store, brændte Knoglestumper af 
et robust Individ og et Knivsblad af lignende Form som det 
under Nr. 18 omtalte.

Ar. 28. En af »Sillehøjene«, Glerup Hede. Rundhøj, 
hvis Dimensioner ikke ere lette at angive, da den er anlagt

16
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paa en naturlig Forhøjning. Den er imidlertid omtrent 48z i 
Diameter og c. 47 høj, men synes højere; den er af fladt 
hvælvet Form. Indenfor Randen findes Højen rundt en Stén- 
sætning af store Koltringer i et Par Lag, dækkede af Mulden. 
Denne Sténrands Diameter er 36z. Inde i Midten, c. 21' 
fra Randen, stod oveni Højen en oval Sténsætning i Retning 
V.—0. Dens Diameter er 8 X 6Z udvendig maalt. Den 
dannedes øverst af et Lag brosténstore Koltringer, som hvilede 
paa en Krands af større Stén — c. 2Z lange og lz høje, som 
vendte den fladeste Side indad. Den saaledes fremkomne 
ovale Kiste var uden Overliggere, fyldt med en sort, kul
blandet, meget fast Jord, der atter, ligesom selve Sténsætnin- 
gens Overflade, dækkedes af et Lag Trækul. Overalt i Ka
stens Muld fandtes, men dog sparsomt, stærkt brændte Bén- 
stumper og enkelte ildskjørnede Flint, samt meget Trækul. 
Op til den sydlige Side af Væggen stode og laa en Række 
Lérkar, som dog délvis vare sønderbrudte inden Nedlæggelsen.

a) Længst mod Øst stod et middelstort og smalt Kar af 
Krukkeform uden Øren, som manglede en stor Dél af 
den ene Side. Højde c. 7 ".

b) Derpaa fulgte et stort fladt Lérfad, meget vidt, med 
ét horisontalt Øre; knust.

c) Lidt derfra laa Stykker af et mindre, rødligt Kar, som 
har været istykker og mangelfuldt ved Nedlæggelsen.

d) Et stort Skaar med vertikalt Øre, af et større Kar.
e) Et lille, nydeligt, udmærket forarbejdet sort Kar med 

én lodret Hank, smukt profileret, ligesom den øverste 
Rand; det har en rund Fod, 2" i Diameter, fra hvil
ken det jævnt udvider sig til 45/»" i Diameter foroven. 
Højde 3lA".

f) Et itubrudt, fladere, middelstort Kar med lodret Øre.
g) Et sort, velforarbejdet, potteformet Kar af fin Masse 

med én lodret Hank. Højde 5", Diam. foroven 6", 
i Bunden 27/s/z.

Foruden disse Kar, hvoraf intet havde Prydelser, fandtes 
hist og her i Mulden Skaar saavel af grovere som af finere 
Kar. Karrene indeholdt kun Muld af samme Slags som 
Kisten. Under denne, hvis Bund ikke var brolagt, fandtes et 
c. lz tykt, sort, yderst fast Muldlag, som nedad afløstes af 
lysere, sandblandet, løs Muld. Paa Højens Bund stod:
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En i 0.—V. stillet Kiste, som var spids mod Øst, bredt 
afrundet mod Vest, 57a' lang og 272z bred paa det bredeste, 
samt c. I72' dyb, udvendigt maalt. Den dannedes af en 
Sténsætning af Koltringer af betydelig Størrelse og dækkedes 
af lignende. Indholdet var sandblandet Muld uden Bén eller 
Oldsager.

Uagtet der altsaa intet fandtes i den til Bestemmelse af 
Tiden, saa tager jeg dog ikke i Betænkning at henregne den, 
og dermed den oprindelige Høj, til Broncealderen, da den i 
enhver Henseende ligner flere af de ovenfor omtalte, for Bronce
alderen karakteristiske, Kister. Derimod hidrører Højens 
øvrige Dél naturligvis fra Jernalderen og vil blive nærmere 
omtalt under denne.

Nr. 29. Høj nord for »Sillehøjene« paa Glerup Hede, 
Vesterbølle Sogn. Den er noget aflang, maaler c. 33' i N. 
—S., c. 39z i 0.—V., 3Z høj, fladt hvælvet; den er lavt 
beliggende ved et Kjær. Flere lignende Høje ligge i Nær
heden. En Krands af Koltringer var anbragt c. 3' indenfor 
Banden. I Midten af Højen stod en Kiste i Retning NØ.— 
SV. af noget uregelmæssig Form, bredest mod NØ., afsmal- 
nende mod SV. Udvendige Maal: Længde 6Z, største Brede 
4Z, Højde 2Z. Den viste sig at være dannet af flere Lag 
kantstillede, flade, udkløvede Fliser. Indvendig maalte Kisten 
3z 6zz i Længden, 1z i Breden og 1z i Dybden. Bunden var 
brolagt og derover laa et Lag brændte Bén uden Spor af 
Oldsager. Forøvrigt var den fyldt med Muld og tildéls med 
Strandsand, dækket med Koltringer, Højen bestod af grus
blandet Muld.

Jeg antager den efter Kistens Beskaffenhed for at hidrøre 
fra Broncealderen.

Nr. 30. Lille, stærkt nedpløjet Høj paa Gjedsted Mark. 
Hvorledes Højens Form og Dimensioner have været, er nu ikke 
til at opgive, da den har været overpløjet i mange Aar, dog 
har det vistnok været en lille Rundhøj. Der har aldrig været 
gravet i den, I Midten af den nuværende Forhøjning stødte 
man paa en rund Sténsætning, 18z i Gjennemsnit. Langs 
Randen stode Stene saa store, at en Mand netop kunde løfte 
dem; de vare satte paa Undergrunden. Indenfor disse strakte

15*
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en Brolægning, c. 2' over Undergrunden, sig over hele Rum
met. Denne Brolægning synes at have fortsat sig over hele 
Højen, ogsaa udenfor Sténkrandsen. Omtrent midt i Kredsen 
stod i Retning N.—S. en lille Kiste, bestaaende af 10 høje, 
smalle Stén, som vare stillede paa Spidsen, saaledes at de stode 
noget ned i Undergrunden. De vare omtrent 2Z høje og 6—8 " 
brede, udkløvede, og dannede en Firkant, 16" X 1 ‘■ Kisten 
dækkedes af 2 kløvede, tildéls over hinanden lagte Fliser og 
var godt 1z dyb. Bunden var belagt med smaa flade Stén og 
ovenpaa disse laa et Lag brændte Knogler uden Oldsager. 
Omtrent midt mellem denne Kiste og respective den østre og 
søndre Side af Sténranden stode 2 aldeles knuste Urner, om
givne med tæt sammenpakkede Smaastén. De indeholdt brændte 
Bén, men ingen Oldsager. Skjøndt der saaledes ogsaa her 
fattes Gjenstande til Tidsbestemmelse, saa er det dog efter 
Kistens og Urnernes Beskaffenhed utvivlsomt, at Højen stam
mer fra Broncealderen.

Nr. 31. Gravplads fra Broncealderen paa flad Mark. Tol- 
strup Mark, Ulbjerg Sogn. Paa en højtliggende Mark syd for 
Ulbjerg By, hvor der aldrig har ligget Høje, stødte Ejeren 
for nogle Aar siden ved Pløjning paa en halv Snes Urner, 
som fandtes at indeholde brændte Bén og Oldsager. Da der 
atter senere blev opdaget Brolægninger og en Urne ved Pløj
ning, undersøgte jeg Stedet nærmere. Der fandtes da følgende 
Begravelser:

1. I en Dybde af omtrent lz under Overfladen fandtes en 
Sténhob, og i denne stod paa en flad Stén en stor, sort, ud- 
buget Urne med Laag med Fals. Den var 10/z høj, uden 
Øren, Laagets Tvermaal knap 6". I den laa øverst Muld, 
hvorunder brændte Ben, og ovenpaa og imellem disse følgende 
Gjenstande:

a) En 93A " lang, i 3 Stykker brudt Bénnaal, tynd, rund 
og spids i den < ne Ende, forsynet med Stregepry- 
delser i rudede Mønstre om den anden.

b) Brudstykke af den øverste Ende af en Lignende, stærkt 
calcineret.

c og d) 2 Fingerringe af tynd spiralsnoet Broncetraad, hver 
paa 2 Omgange.

e) Haarnaal af Bronce, 41/*z' lang, med rundt, hvælvet
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Hoved, ca. 72" i Tvermaal, udstyret med Cirkel- 
ornamenter.

f) En lille Syl af Bronce.
2. I en Afstand fra denne Urne af c. 40z fremkom en 

cirkelrund Brolægning af smaa Koltringer, omtrent 10' i Tver
maal. Under den fandtes mod Nordvest og Nordost 2 Brand
pletter, hver c. 17*' i Gjennemsnit og 8—10" tyk, bestaaende 
af sort, fast Muld med talrige, stærkt brændte Bénstumper og 
et lille, grovt Lérkarskaar i den ene.

3. C. 10z øst for Urnen fandtes i en Dybde af c. I1/«z 
under Overfladen en lille Sténkiste, som havde Retningen N. 
—S. Den var bredest mod N., indvendigt c. l2/az, smalnede 
af mod Syd, hvor den lukkedes med en flad FEse, som lænede 
sig mod Endestenene. Udenfor denne stod en lignende, og 
atter udenfor denne var der lagt nogle smaa runde Stene. 
Forøvigt var den dannet af flade, kantstillede Fliser, 1 mod 
Nord, 2 mod Øst og 3 mod Vest; dens Længde udgjorde 
3Z 4", Dybden 1' 4". Den var fyldt med løs, sandblandet 
Muld, som dækkedes af smaa, tildéls flade Stene. Ved den 
vestlige Væg stod paa Kistens Bund et Elle kopformet Lérkar, 
graat, temmeEg raat forarbejdet. Det er 21/«" højt, foroven 
godt 372" vidt, i Bunden 21/«". Desuden laa i Fylden, som 
bestod af løs og lys, sandblandet Muld et Par Skaar af et 
andet Elle Lérkar, prydet med 2 Rækker raat udførte, skraa 
Stregeprydelser. Der fandtes intet Spor af Béndele i Kisten. 

I den nærmeste Omkreds fandtes flere Spor til forstyrrede
Brolægninger og Brandpletter, men flere Begravelser i uskadt 
Stand lykkedes det ikke at finde.

Saavidt Udgravninger. Det første, som falder i Øjnene 
ved at betragte denne Række af Gravfund fra Broncealderen, 
turde være den brogede Mangfoldighed i Begravelsernes Art, 
navnlig sét i Sammenligning med den yngre Sténalders gjen- 
nemgaaende saa stereotype og énsformede Grave. Ganske vist 
er der ogsaa inden for denne store Forskjelligheder, men dog 
ogsaa store og iøjnefaldende Ligheder. AUeJ) Gravsteder fore
komme her i Høje, Graven er Kammeret, Sténkammeret, op
rindelig en Efterligning af BoEgen, om end modificeret og

*) Sé dog nedenfor.



230

simplificeret i Tidernes Løb, og Ligene ere alle begravede i 
ubrændt Tilstand. I Broncealderen træffe vi derimod en til
syneladende forvirret Blanding. Snart store, om Stenalderen 
mindende Gravkister med ubrændte Lig, snart spaltede og 
bulede Egestammer med de ubrændte Lig iførte hele Dragten 
og med Vaaben og Smykker. Disse Gravformer fattes rigtig
nok i mine Beretninger, men desflere andre forekomme jo. 
Dei' er Kisten af Mandslængde, rimeligvis med ubrændt Lig, 
der er den mindre Kiste med brændte Knogler, den ganske 
lille Kiste, Sténdyngen med Begravelsen i Bunden, de mere 
eller mindre regelmæssige, udækkede Stensætninger med 
brændte Knogler, og der er endelig Brandpletterne. Og saa 
findes Gravene snart i Høje, snart paa flad Mark I Denne Skiften 
i Gravskikke synes mig at vidne om, at Broncealderen bar 
været en Udviklingens Tid og en Tid, da Paavirkninger uden- 
fra bave gjort sig gjældende i rigt Maal.

Naar vi nu ville betragte Højene fra Broncealderen, saa 
maa vi først gjøre opmærksom paa, at de vistnok vanskeligt 
ved Synet alene lade sig skille paa den ene Side fra Sten
alderens og paa den anden Side fra Jernalderens Høje. Man 
bar villet bævde de toppede Jordhøje for dette Tidsrum. Det 
holder neppe Stik, jeg bar i hvert Fald et Exempel paa en 
endogsaa i ualmindelig karakteristisk Grad toppet Høj, som 
viste sig at tilhøre Jernalderen. Men om denne mere siden. 
Naar man tager i Betragtning, at de allerfleste Høje ere op- 
staaede ikke paa én Gang, men gjennem Forøgelser i flere 
Tidsrum, saa bliver man varsom med at erklære en Høj for 
en Sténalder-, en anden for en Broncealder- og en tredie for 
en Jernalderbøj, man bliver saa grumme let narret.

Det Antal af de Høje, jeg har udgravet, som kan siges 
at stamme udelukkende fra Broncealderen, er forholdsvis ikke 
betydeligt. Langhøjen paa Hestbæk Mark er en af dem, des
værre er den enestaaende blandt mine Udgravninger. Der 
findes ikke saa sjeldent saadanne Høje her paa Egnen; jeg 
skal nævne dem, der med nogen Rimelighed kan antages at 
stamme fra den her omhandlede Periode.

1. Paa Tolstrup Mark ligger en lille, c. 30' lang, smal, 
lav og overpløjet Høj, som dog adskiller sig fra andre lignende 
ved at løbe spidst til ved Enderne, medens de ellers ende 
afrundede eller lige afskaarne. Det kunde ogsaa tænkes, at
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den stammer fra Jernalderen, i hvis senere Perioder saadanne 
mindre Langhøje andetsteds ere paaviste. Orient. 0.— V.

Paa Gaarden »Hverrehus«’s Mark ligger paa den Barre, 
der skiller Fjorden fra Gjørup og store Torup Kjære, 3 nu 
overpløjede Langhøje, nemlig:

2. En c. 200' lang Høj, som minder om den af mig ud
gravede. Den er c. 30' bred. Der er tidligere udgravet en 
»Sténsætning« i den og ved Pløjning paa den skal der være 
funden et Bronce»spyd«, samt

3 og4 meget mindre Langhøje, 30—40' lange. 1—4
Orientering N.—S.

5. Paa en Hede ved Gj edsted ligger en lignende lille
Langhøj, nu ødelagt; der er fundet Urner med brændte Bén
og Broncesager i den.

6. I Louns Sogn ligger en nu tildéls bortført Langhøj,
som har været c. 200' lang. Orientering SV.—NØ. Den
har været omgivet med en Krands af middelstore mulddækkede 
S tén, og der er ved Gravning i den fundet en sténomsat Urne 
med brændte Bén. Den er anlagt paa en langstrakt Bakkekam.

7. Paa en Hede ved Ildriskrat i Alstrup Sogn ligger en 
lille Langhøj, den eneste urørte her paa Egnen. Den er c. 
60' lang og 15' bred, har Retningen NØ.—SV. og er højest 
i sin nordostlige Ende, 3' omtrent, kun 172' i den sydvestlige.

8. Paa Fovlum Mark har der ligget en lille, nu sløjfet 
Langhøj, som vistnok har tilhørt Broncealderen.

9. Ved Firhøje i Gj edsted Sogn har der ligget en betyde
lig, vistnok c. 200' lang Høj, som nu for det meste er sløjfet. 
Der er i den fundet baade mindre Kister med brændte Bén 
og Urner med dito samt med Broncesager. Musæet i Kjøhen- 
havn ejer fra denne Høj Halvdelen af et sjeldent og pragt
fuldt Guldsmykke (Diadem?).

Med den af mig undersøgte Høj faas altsaa ialt 10 Lang
høje. Endél andre Broncealderhøje ere ganske vist noget af
lange, men derfor kan de naturligvis ikke henregnes til denne 
Gruppe. Det er vistnok ikke muligt om de større af den 
Art Høje at angive, om de stamme fra Slutningen af Stén- 
alderen eller fra Broncealderen, saa længe der ikke foreligger 
Efterretninger om Fund i dem; de ere vel ogsaa at betragte 
som Overgangsformer fra den ene til den anden Periode. Jeg 
skal tillade mig at fremhæve enkelte Ligheder mellem Lang-
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højene i det hele her paa Egnen, og da navnlig det, at de 
saa ofte ere højere i den ene, end i den anden Ende, et Træk, 
som kan føres tilbage endog til et Antal Langdysser. End
videre synes det mig ret mærkeligt, at vi ogsaa her i Bronce- 
alderen finde Oombinationen mellem Langhøj og Rundhøj, 
idet denne da ligger for Enden af hin, saaledes som ved 
Hestbækhøjen og vistnok ogsaa ved den største Hverrehushøj, 
samt ved Langhøjen i Firhøje; dog er her Forholdet ikke 
6aa klart, idet der har ligget en Rundhøj for hver Ende. 
Muligen stamme disse Rund- og Langhøje slet ikke fra samme 
Periode, men det fortjente dog at undersøges, om de danne 
et sammenhørende Hele eller om Forholdet er tilfældigt. Hvis 
disse Langhøje maa antages at stamme fra Broncealderens 
tidligste Periode, saa bærer min Udgravning Vidnesbyrd om 
Ligbrændings tidlige Indførelse. Et andet Forhold 6ynes mig 
værd at lægge Mærke til, nemlig at Gravgodsets Rigdom eller 
Fattigdom ikke er Bevis paa det jordfæstede Individs mere 
eller mindre Velhavenhed eller Magt. Det er dog klart, at 
de to Personer, over hvilke den mægtige Hestbækhøj er op
kastet, hverken have været fattige eller lavt stillede, og dog 
har hver af dem kun en fattig Fibula som Gravgods. Men 
ogsaa dette har været fremhævet ofte. Hvad hai' Meningen 
været med den for Enden af Langhøjen liggende Rundhøj, 
som vel neppe er nogen Begravelseshøj ? Hvad betyder den 
lille »Kjøkke nmødding« paa dens Bund? Fra hvilken Tid kan 
den antages at stamme? Ja Svaret er vanskeligt, jeg tør ikke 
vove at forsøge en Løsning.

Hvad nu Rundhøjene angaar, saa finde vi blandt dem 
baade store og smaa Høje. Jeg holder mig her kun til mine 
Udgravninger; thi det er overordentlig vanskeEgt af Befolk
ningens Udsagn at komme til Klarhed om, hvorledes det for
holder sig med de Høje, som blive udgravede uden kyndig 
Assistance, forsaavidt de ikke høre til Sténalderen, hvis Kamre 
og Kister ere lettere iøjnefaldende. Jeg har da udgravet 3 
større Høje, som synes at høre udelukkende Broncealderen til, 
nemhg Nr. 26, 17 og 18. Af disse var kun 18 toppet, de 
2 andre vare hvælvede, 17 af ualmindelig smuk Form. De 
andre Høje, som udelukkende tilhørte Broncealderen, vare 
enten kun jævnt hen middelstore, eller endog meget smaa, 
ikke én af dem kunde kaldes toppet. De fleste havde Stén-
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krands, ofte noget oppe i Højen, dog kunde den ogsaa mangle. 
En vis Snedighed har man i denne Periode anvendt for at 
gjøre sig Arbejdet let og dog faa en fremtrædende Høj ud af 
det, nemlig ved at benytte en naturlig Forhøjning, navnlig 
ud til en Brink, eller ved at forhøje en af de forhaanden- 
værende Sténalderhøje. Saadanne ere nævnte flere Gange, 
paa det sidste frembyde navnlig Nr. 1 og Nr. 6 Exempel. 
At man uden at forhøje Højene gravede Urner og Smaakister 
ind i Siderne paa dem, er et saa almindeligt Forhold, at man 
vanskeligt skal finde ret mange Sténalder- eller ældre Bronce- 
alderhøje af nogen Størrelse, hvor sligt ikke forefindes. Tra
ditionen har aabenbart fordret Høj begravelse; men Arbejdet 
ved at opkaste selvstændige Høje fandt man for stort, naar 
det ikke drejede sig om særligt fremragende Personer. Dog 
ere utvivlsomt ogsaa mange større Høje Familie- eller Æt
begravelser. Overhovedet hviler i Centralbegravelsen de mindre 
betydelige Medlemmer af Slægten eller muligen Tyendet, om 
dette Udtryk kan bruges, i Udkanterne. Men ikke blot i 
Høje begravede man her sine Døde. Ogsaa, dog ganske sik
kert først i den seneste Periode af Broncealderen, benyttede 
man fælles Gravpladser paa flad Mark. Saadanne ere i det 
Mindste her paa Egnen neppe sjeldne, foruden den af mig 
undersøgte har jeg kunnet spore flere lignende, og fra én af 
disse har jeg fra en Urne en aldeles lignende Haarnaal, som 
den under Nr. 31 e omtalte, kun noget større. Mærkelig 
nok har jeg sét en 3die Naal af samme Form, som ogsaa 
stammede fra en Urne paa flad Mark; saa Formen synes at 
være karakteristisk*for et vist Tidsrum. Det er heller ikke 
sjeldent, at enkelte Unier med brændte Knogler og Bronce- 
sager udgraves i naturlige Brinker og Bakker.

Naar vi nu sé paa selve Gravstedets Form, saa mangle 
som sagt de højst interessante større Kister med Overliggere 
og Egekistefundene aldeles her paa Egnen, jeg har i det 
mindste aldrig hørt om noget saadant. Derfor kunde de jo 
godt findes; de høre vel overalt til Undtagelserne; her gjøre 
de det da i hvert Fald.

Derimod har jeg gjentagne Gange fundet Kister eller 
Sténsætninger tilstrækkelig store, til at de kunde have gjemt 
et ubrændt Lig, men kun én Gang — i Nr. 22 — har jeg 
trot at finde Spor af ubrændte Knogler, medens der ofte
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heller intet Spor har været af brændte. At brændte Knogler 
skulde kunne opløses saa sporløst, at de ikke kunne paavises 
ved en sagkyndig Undersøgelse, synes mig lidet troligt; men 
anderledes stiller det sig med ubrændte. Rigtignok holde 
disse sig i Reglen ret godt i Sténalderkararene; men der ere 
de ogsaa forholdsvis beskyttede; i de udækkede Kister, hvorom 
det her drejer sig, paa Bunden af en Høj, hvor der ofte sam
ler sig en forbavsende Fugtighed, der er jeg overbevist om, 
at de kunne forsvinde, og ofte forsvinde aldeles sporløst. Mig 
synes derfor, at man maa anvende stor Kritik, inden man 
taler om Kenotafier, om det end er utvivlsomt, at saadanne 
findes. Jeg synes, at det er langt rimeligere at antage Knog
lernes Opløsning end den Mængde »Mindehøje«, man ellers 
fik frem. Naar jeg skulde ansé nogen af de af mig under
søgte Kister eller Stensætninger for et Kenotafium, saa skulde 
det vel nærmest være Stensætningen i Nr. 18; denne minder 
i høj Grad om Sténsætningen i Nr. 17, 6om gjemte brændte 
Knogler. Sværdet har bestemt været paa Baalet, og dog 
fandtes der ikke Spor af brændte Bén; kunde det ikke hen
lede Tanken paa, at man har brændt den Afdødes Efterladen
skaber, medens man af en eller anden Grund ikke kunde 
faa fat paa hans Lig, og at man saa har bygget ham et 
Kenotaf og givet ham Resterne fra Baalet og navnlig da 
Sværdet med, i den Tanke, at det nok kunde komme ham 
tilgode i den anden Verden, da det jo var »dødt« for denne?

Uforklarlige synes mig Forholdene ved Nr. 21 at være. 
Det rige Gravgods, som laa paa en mærkelig Maade oveni 
Højen, ikke i Kisten paa Bunden, hvor der heller ikke fand
tes Spor af Knogler, Forekomsten af 2 Dolke til ét Sæt 
Smykker, alt dette synes mig mærkeligt. Jeg skal tillade mig 
at henlede Opmærksomheden paa ét, som det synes, ret gjen- 
nemgaaende Træk ved disse af opstablede Koltringer dannede 
Kister, nemlig det, at de ere trekantede eller pæreformede. 
Endvidere findes de mærkværdig ofte ikke blot uden Spor af 
Knogler, men ogsaa uden Gravgods, tildéls combinerede med 
Stensætninger af forskjellig Form, saaledes navnlig i Nr. 16. 
I det Hele ere mange af Stensætningerne i Broncealderens 
Høje endnu uforklarede, man har mént, at de kunde have 
spillet en Rolle ved en mulig Indvielse af Højene.

Værd at lægge Mærke til er endnu den pyramideformede
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Stén ved Enden af Kisten i Nr. 22, som vistnok maa opfattes 
som en »Bautastén«. Hr. V. Boye ansér den for at være et 
Bevis paa, at ogsaa denne Høj er opkastet i flere Gange, idet 
det vilde være meningsløst at oprejse en saadan Mindestén 
blot for atter at skjule den med Jord. Saavidt jeg véd, har 
man dog Exempler paa lignende Forhold, hvor det maa 
antages, at man virkelig har oprejst saadanne Stén inde i Høje. 
En videre Udvikling af Kisterne ere muligen Sténdyngerne, 
navnlig da de kubiske, ofte saa regelmæssigt i Kisteform 
satte Dynger, som dog vise sig at indeslutte Begravelser med 
brændte Knogler og lidet Gravgods, saaledes i Nr. 24 og 
20. De store, ikke i Kisteform satte, men i hvælvet eller 
toppet Form opstablede Stendynger forekomme ikke sjeldent, 
jeg har selv dog kun undersøgt én, nemlig den i Nr. 26, som 
muligen har dækket et ubrændt, sikkert ikke noget brændt 
Lig. Derimod synes Dyngen i Nr. 6 at have været opført 
over et brændt Lig. Gaa vi videre i Betragtningen af Be
gravelserne , saa finde vi Kisten blivende mindre og mindre, 
formodentlig efterhaanden som vi rykke ned i Tiden. Vi sé, 
som i Nr. 17, at de brændte Bén spredes over et Rum, hvor 
et ubrændt Lig godt kunde hvile, Traditionen har muligen 
vedligeholdt Gravstedets Størrelse, skjøndt den nu var over
flødig, og efterhaanden svinder det ogsaa mere og mere ind, 
indtil vi ende med den lille bitte Kiste, sat af 4 kløvede Stén, 
ofte knap 1z i Kvadrat Heller ikke Kistens eller selve 
Begravelsens Størrelse afgjør i og for sig noget om Individets 
Betydning, vi kan finde en saadan lille Kiste som Central
begravelse i en Høj, som ved Nr. 15 og 30, hvad man neppe 
fandt, hvis ikke Vedkommende havde havt en vis Stilling i 
Samfundet.

Saa har vi Urnebegravelsernes store Mangfoldighed. Jeg 
maa her bemærke, at jeg ikke har truffet nogen Høj, som 
kunde antages at være kastet op over en Urne som Centrum. 
Kun én Høj indesluttede oprindelig kun Urnebegravelser, nem
lig Nr. 27; men her var der det Forhold, at der ingen Be
gravelse har været midt i Højen, idet de tre Urner stode i 
en Kreds om Centrum. Dog maa denne Høj være opført 
udelukkende for Urnernes Skyld, fraset senere Tilføjelse. 
Urnernes Form varierer betydeligt, de kunne være udbugede 
eller næsten cylindriske, med eller uden Øren, forsirede eller
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ikke, godt eller slet forarbejdede, store og smaa; enten har 
man taget et Kar, som var lige for Haanden, eller ogsaa har 
Skik og Brug, for ikke at sige Moden, ofte skiftet. Stén- 
omsatte ere de altid, og som oftest ere de forsynede med et 
særligt Dække, enten blot en flad Flise, eller et Laag med 
Fals, ofte kittet fast med Harpixmasse, eller med et Skaar 
af et andet, ituslaaet Kar eller endelig med et mindre, om
vendt Kar, Knoglerne ere mere eller mindre stærkt brændte, 
i Reglen — for ikke at sige altid — rensede inden Nedlæg
gelsen, ikke som i Brandpletterne blandede med Trækul og 
sort Aske fra Ligbaalet,

De simpleste Begravelser udgjøre aabenbart Brandplet
terne. Men tilhøre da ogsaa disse tildéls Broncealderen? Ja 
vistnok utvivlsomt , de forekomme med Broncealdersager som 
Gravgods, saaledes som i Nr. 14, hvor den lille Høj er op
kastet over en Brandplet. Ogsaa paa Bornholm maa jo endél 
af Brandpletterne antages at tilhøre Broncealderens Slutning, 
i hvert Fald af nogle af de i »Røserne« forekommende, efter 
hvad Amtmand Vedel har oplyst i sine Undersøgelser over 
Bornholms Brandpletter. Det er i og for sig højst interessant, 
at der her er fundet et ikke ubetydeligt Antal Brandpletter 
saavel i Høje som paa flad Mark; thi Antallet af kjendte, 
virkelige saadanne er højst ringe udenfor Bornholm. Men 
mere herom under Jernalderen.

Hvad nu Gravgodset fra disse Grave angaar, saa maa 
det i det hele karakteriseres som tarveligt; og det synes at 
gjælde alle Formerne. De fundne Gjenstande frembyde heller 
ikke noget særligt mærkeligt, ikke ét eneste virkelig sjeldent 
eller betydeligt Stykke er fremkommen ved mine Udgravnin
ger, saa det lader sig neppe gjøre ved Oldsagernes Former 
at forsøge paa at opstille en Rækkefølge i Tid for Gravfor
merne ved disse Udgravninger. At rede ud, hvad der er 
Mands- og hvad der er Kvindegrave, er desværre kun sjel- 
dent muligt, dog er Sværdet et sikkert Mandsmærke. Det 
vilde være interessant, om man kunde komme nærmere til 
Bestemmelsen her paa dette Punct, navnlig synes det mig, 
at man maatte kunne faa Vink om Kvindens Betydning i 
Samfundet derigjennem. Kjender man nogen Høj opkastet 
over en Kvindegrav alene som Centrum? I og for sig kunde 
Udstyret i Nr. 21 godt, ja maaské endog med Rimelighed,
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ansés for at have tilhørt en Kvinde, et Sæt Smykker og 
Dolken, den sidste har man fundet gjentagne Gange ved sikkre 
Kvindelig. Men de to Dolke?

Gravgodset i Urnerne er i Reglen smaat bevendt her 
som andetsteds, og gjennemgaaende er det det samme som 
paa andre Egne. Kniv, Pincet og J3yl findes ofte sammen, 
Ringe, Naale, Synaale og Hængesmykker synes ogsaa at fore
komme alle eller nogle af dem samlede i mange Tilfælde. 
Synaalen maa vel antages at betegne Kvinden, den alminc e- 
lige tynde Kniv, formodentlig Barbérkniv, Manden. Det er 
overordentlig interessant, at Dr. H. Petersen af Egekistefvn- 
dene har kunnet paavise, at Manden i Broncealderen ikke 
bar Skjæg, derved synes mig baade Knivens og Pincettens 
saa hyppige Forekomst at forklares, den sidste har vel 
været brugt til at rykke Haar ud med.

Hermed troer jeg at have udtalt mig angaaende Grav
fundene, og hermed kan jeg forsaavidt slutte Behandlingen 
af Broncealderen, da andre Arter af Fund ikke ere mig be- 
kjendte her fra Egnen. Naturligvis findes der af og til en 
Celt, en Paalstav eller sligt paa Marken, men egentlige Mark
eller større Mosefund kjender jeg ikke fra denne Periode.

Endnu skal jeg dog nævne en Art Oldsager, som ere 
ejendommelige for Jylland, og som ikke ere saa sjeldne endda 
her, nemlig de saakaldte korsformede Bénknapper. Kun ét 
saadant Stykke er fundet udenfor Jylland, medens jeg herfra 
kjender 4 saadanne Fund, alle i Gravurner, 2 fra Ulbjerg, 1 
fra Alstrup og 1 fra Østerbølle Sogn. Det sidste er i min 
Besiddelse og bestaar af 18 næsten hele og nogle Brudstykker 
af Knapper samt et Par Bronceringe af tynd Spiraltraad, alt 
fundet sammen i en sténomsat Urne i Udkanten af en Høj 
paa Østerbølle Mark.

Ligesom der kommer flere og flere Fund frem, som tale 
for en jævn Overgang mellem Stén- og Broncealder, saaledes 
ogsaa for Bronce- og Jernalderens Vedkommende; vi have 
sét Broncealderen ende med Ligbrand, med Urne- og Brand
pletsbegravelser i Høje og paa flad Mark ogsaa for denne 
Egns Vedkommende, nu ville vi gjenfinde de samme Begra
velsesformer i den næste Periode, i Jernalderen, som desværre 
for Jyllands Vedkommende endnu langt fra har ydet noget 
rigt Udbytte, et Forhold, som ogsaa viser sig her paa Egnen.
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III. Jernalderen.

Udgravningsberetning Nr. 32.

Høj paa Lerckenfeldt Hede, Vesterbølle Sogn. Rundhøj 
paa en Bakketop, 9 ‘ høj, .48' i Tvermaal, udtalt toppet. Om
trent 4' indenfor Randen stod en Kreds omtrent 2' høje 
Stene; indenfor disse bestod Højen egentlig kun af en stor 
Dynge Koltringer med Sand imellem. Ovenpaa denne store 
Sténhob stod i Midten en Sténkreds, c. 8' i Diameter, be- 
staaende af c. 3' høje Stene; disse ragede lige op i Lyng
skjolden. Indenfor dem var Rummet opfyldt med sort Muld, 
indad mod Midten blandet med enkelte mindre Stén; ovenpaa 
laa et Par større Stene, som vare c. 2' lange, l1/*' brede og 
temmelig flade. Indenfor Sténkrandsen, tæt op til den søndre 
Halvdél af denne vare stillede følgende Kar af Lér.

1. Et temmelig tyndt, fladt Lérkar, 25/»11 højt og foroven 
godt 7V2" vidt, i Bunden godt 47«"* Det var pakket fuldt 
af Kvartsiter af Størrelse omtrent som Valnødder, uden Spor 
af Slid.

2. Et meget stort og velforarbejdet Kar af Form som et 
Lérfad, med ét verticalt Øre. Det er foroven c. 157* ", i 
Bunden c. 6 " i Diameter, 6 /2 " højt.

3. Et fladt, 272" højt Lérkar med 1 horizontalt Øre. 
Foroven 6 ", i Bunden 3" i Diameter.

4. Et kopformet Lérkar, som laa oppe i Fylden med 
Mundingen skraat nedad, medens de andre stode paa Ki
stens Bund; det har ét verticalt Øre og er lidt indknebet 
ved Halsen. Højde 2l/2", foroven 278", i Bunden godt 
I72" vidt.

5. Et stort, ganske ualmindelig elegant formet Lérkar. 
Det er stærkt udbuget med indkneben Hals, øverste Rand 
atter udvidet stærkt og smukt facetteret. Fra Bugen og et 
Stykke opad er det prydet med buede, skraa Streger. Højde 
9", foroven 8", under Bunden 41/2" i Diameter. Ingen Øren.

6. Et Lérkar af mere lys, rødlig Farve med 2 verticale 
Øren, indkneben Hals og udvidet Rand, Det er prydet med 
raat indridsede Streger og Puncter. Højden 37«", foroven 
372", i Bunden godt 2 " vidt.

7. Et meget smukt sort Lérkar, lavt og fladt.
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8. Et større Lérkar, ligesom 7 næsten aldeles opløst. Det 
var prydet med Skraastreger.

9. Mod NØ. stod isoleret et mindre lavt og fladt Kar.
Kun Nr. 4, 5 og 6 lykkedes det at faa hele op.
Ved Karret Nr. 5 fandtes en stærkt forrustet Jerngjen- 

staud, hvis Bestemmelse er meget problematisk, muligen en 
stor Naal. Midt i Kredsen laa paa Bunden en Gjenstand af 
Træ, hvorpaa sporedes Birkebark.

Béndele fandtes aldeles ikke. Karrene vare jordfyldte 
undtagen Nr, 1.

Der fandtes ellers kun Stene med Sand imellem lige til 
Højens Bund.

Nr. 33. En af »Siliehøjene« paa Gier up Hede, Vester- 
bølle Sogn. En lille, ganske lav Rundhøj. Diameter c. 33', 
Højde knap l1/2 ingen Sténkrands. Nærmest ved den syd
østlige Udkant af Højen, c. 12' fra denne, fandtes knap 1' 
under Overfladen en aflang, firkantet Sténsætning i Retning 
0.—V. Væggene dannedes øverst af flere Lag smaa Kol- 
tringer, der mod Syd ragede højere op end paa de andre 
Sider. Disse hvilede paa tildéls endogsaa meget store, ikke 
udkløvede Stén indtil 7' lange og 2' brede, som, lagte paa- 
langs, dannede en Kiste uden Overliggere, som indvendig 
maalt var 7' lang, 5' bred og 2Z 6" dyb. Altsaa var den 
ikke lidt nedgravet i Undergrunden. Den var fyldt med meget 
fast, sort Muld, af samme Beskaffenhed som selve Højens, og 
Bunden dannedes af Undergrunden uden nogen Brolægning. 
Overalt i Fylden fandtes spredte, smaa Stumper af meget stærkt 
brændte Knogler. Langs med den sydlige Væg stode i Række:

1. Et stort, rødligt Lérkar, udbuget, med indkneben Hals, 
forsiret med Streger fra Midten til Bunden. Under Halsen 
har det i en Krands 3 smaa Knupper. Højde 9l/i", Diame
ter foroven 83A", i Bunden godt 4l/2".

2. Øst for dette stod et meget mindre, potteformet, vel
forarbejdet Kar med 1 lodret Hank. Det var knust, men lod 
sig sammensætte. Høide 43A", Diameter foroven 5l/i", i 
Bunden 23A"

3. Et lille, fladere Lérkar, med en lodret Knup til Hank; 
den ene Side af det manglede. Højden har været 2‘/4", 
Diameter foroven 5", i Bunden 2".
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4. I det sydøstlige Hjørne stod et stort, højst ejendomme
ligt Kar. Højde 8", Diameter foroven 11", forneden 77*z/» 
Det udvider sig jævnt uden Udhugning fra Bunden og opefter. 
Lidt nedenfor Midten findes paa den ene Side en lodret Hank, 
paa den anden Side en stor, vandret Knup i samme Højde; 
dets Yderflade er overalt prydet med tætstillede lodrette Ræk
ker af Indtryk, der synes gjorte med en Pind i det vaade 
Lér, saaledes at der ved Siden af hvert Indtryk er en lille 
fremspringende Knup. Karret er meget tyndt, men det lykke
des dog at faa det næsten ubeskadiget frem.

Samtlige Kar vare blot fyldte med Muld, hvori bemærke
des enkelte ildskjørnede Bén ligesom i Kistens øvrige Fyld.

Langs med og indenfor denne Karrække fandtes nogle 
større Klumper yderst forrustet Jem. Der synes at have 
været mindst 2 Gjenstande nedlagt her, nemlig dels:

1. En lang, flad, bred og tynd Gjenstand, muligen et 
Sværd.

2. En langt smallere, flad, spids Gjenstand, som øjensyn
ligt er omgiven af en Træskede eller et Foderal, muligen 
en Kniv?

Nr. 34. »Slore-Høj« paa Gjedsted Mark. En stor, men 
meget ødelagt Rundhøj, rimeligvis en Broncealderhøj, men 
da Udgravningen kun angaar Jernalderen, medtages den her. 
Der er tidligere i Udkanterne jævnligt fundet Urner med 
brændte Bén samt Bronce- og Bénsager.

Højens Midte har tidligere været udgravet, og den dér 
fundne Sténkiste var délvis ødelagt og bortført. Ved min 
Undersøgelse viste der sig højt oppe i Midten Levningerne af 
en med Haandstene omgiven Sténkiste. Af dennes Sidestene 
stode endnu 3 af c. 2737 Højde, de 2 mod Vest, 1 mod Syd. 
Langs den sydlige Side fandtes Skaar af flere større og min
dre, velforarbejdede, tildels prydede Lerkar fra Jernalderen. 
Tæt op til de vestlige Stene stode paa Kistens Bund:

1. Et potteformet, brunt Lérkar med et lodret Øre. Høj
den godt 3", Diameter foroven 57a", i Bunden 25/« ".

2. Et Lérkar af samme Masse og Farve. Det er godt
472" højt, foroven 68A", forneden knap i Tvermaal.
Det udvider sig jævnt nedenfra opad.

De indeholdt, ligesom Kisten, kun sort, fast Muld, uden
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Spor af Knogler eller Oldsager. Skjøndt denne Kiste var 
meget forstyrret, kan der dog neppe være Tvivl om, at den 
er aldeles af samme Art som de i Nr. 32 og 33 beskrevne.

Nr. 35. Den østligste af »Sillehøjene« paa Glerup Hede, 
Vesterbølle Sogn. Denne Høj blev i Aaret 1874 undersøgt 
— i alt Fald délvis — af Hr. Arkitekt Uldall fra Randers 
paa »Randers historiske Selskabs« Vegne. Hr. Uldall har 
med stor Forekommenhed tilladt mig at gjøre Brug af de 
Oplysninger, som han har meddelt mig angaaende Udgrav
ningerne. De forefundne, højst interessante Oldsager opbevares 
i Randers-Samlingen.

Højen — den staar tildéls endnu — er en meget betyde
lig Rundhøj, efter Opgivelserne af en Omkreds paa c. 290z, 
en Diameter af c. 94z og en Højde af 13—14z.

Inden Arkitekt Uldalls Ankomst havde Arbejderne fundet 
og aabnet 3 smaa Gravkamre i Højens Yderkanter mod Syd, 
Øst og Vest. De havde efter Sigende en Udstrækning i 
Længde og Brede af c. 4Z, men vare dog lidt aflange. I 
disse fandtes flere Lérkar, navnlig større, sædvanlig 4—6 Stkr. 
i hvert, hvoraf dog kun enkelte udtoges nogenlunde hele. 
Blandt disse var en kopdannet Skaal med afbrudt Øre og 3 
større Kar med Hals og forsynede med Mæander prydelser. 
Hr. U. undersøgte nu væsentlig Højens Top, og her fandtes 
følgende:

1. Et lille, ovalt Lérkar, indeni hvilket var indsat
2. Et mindre, rundt Kar med et ganske lille Øre.
Begge Karrene havde indridsede Prydelser, i det yderste

laa en lille Broncering og et Jernpincet. De stode i Toppen 
mod Sydost.

3. Et større, rundt, sort Kar med Hank og
4. Et lille ovalt brunt Kar med Laag. Disse 4 Kar 

fandtes c. Alen under Jordsmonnet, og nogle enkelte mindre 
Stene fandtes ved Siderne og under Bunden af dem.

5. Mod Syd-Sydvest i Toppen, c. 3 Alen fra Midten, 
stod et stort Lérkar, c. 8" i Diameter paa det bredeste, 
med udbøjet Kant og Laag, i hvis Midte sad et Haandtag 
som en Knap.

6. Et lille ovalt Lérkar uden Laag, stod paa Laaget af
7. Et lidt større lignende, hvoraf Laaget havde simple

16
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Prydelser, der synes indtrykkede med Neglene i det vaade 
Lér; umiddelbart ved dette endnu et mindre og muligen et 
større Lérkar, som dog ganske sønderbrødes.

8. Et lille rundt Lérkar med Hank, største Diameter5"; 
det er prydet med Prikker. Det stod lige mod Øst, c. 3 Alen 
fra Højens Midtpunct og med sin øverste Kant c. */* Alen 
under Jordfladen, umiddelbart ovenpaa en lille Dynge brændte 
Bén, der hvilede paa flere flade Stene, altsaa en Brandplet

9. C. 2 Alen sydøst for 8 fandtes en ganske sønderbrudt 
Urne med brændte Bén og derved et Brudstykke af Jern.

10. En lille Urne med brændte Bén og Kul stod mod 
Øst-Nordøst. Største Diameter 7l/2". Bladet af en Jernkniv 
stod lodret i Urnen.

11. Et lille, rundt Lérkar med simple Ornamenter af 
Prikker, samt med Laag og med et lille Øre.

12. Et ovalt dito med Laag. Begge stode tæt ved hin
anden lige ved en større Stén og knap 9" fra Overfladen.

13 og 14. Mod Nord og Nordvest fandtes et rundt og et 
ovalt lille Kar, begge uden Laag. Det runde har en større 
Hank og er uden Prydelser. Begge have været anbragte paa 
en Stén.

Nr. 36. Den vestligste af »Sillehøjene« paa Glerup Hede, 
Vesterbølle Sogn. Det er en lav, aflang Forhøjning, Retning 
0.—V. Højden c. 2', Længden c. 60', Breden c. 40'. I 
dens Midtlinie, c. 21' fra Vestenden, fandtes en noget uregel
mæssig Brolægning, c. 12' lang og 5' bred, oval. Den laa 
lige under Lyngskjolden og bestod af flere Lag større og 
mindre Koltringer. I den sydEge Dél af den fandtes under 
en større Stén en Brandplet c. 2' i Diameter og 6 " tyk kun, 
foruden brændte Bén og Kul, indeholdende et Par ganske 
smaa Lérkarskaar. 2' længere mod Øst, men meget dybere 
nede, laa, nedgravet i Undergrunden under 3—4 Stén af Stør
relse som Brostén, en Dynge brændte Bén uden Oldsager, 
blandede med noget Trækul. Højen bestod torøvrigt af rød
ligt, nederst af graaligt Sand, ingen Sténkrands.

Nr. 37. Høj paa Bystrup Hede, Gjedsted Sogn. En 
ganske lille, knap 1' høj Knude af rund Form, c. 18' i Gjen- 
nemsnit. Den har været omsat med en Krands af middelstore
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Stén, som have været tildels nedgravede i Jorden. Midt i 
den fandtes under et Lag flade Stén lige paa Undergrunden 
en Brandplet, c. 2' lang og 1' bred og 3—4 " tyk, bestaaende 
af brændte Bén og Kul uden Oldsager. Skjøndt der ogsaa ved 
disse 2 Høje — om de saa kan kaldes — mangler Oldsager 
til Tidsbestemmelse, saa kan der ikke tvivles om, at de hen
høre til Jernalderen eller i hvert Fald komme denne meget 
nær i Tid.

Skjøndt de Udgravninger, som jeg kan møde med fra 
Jernalderen, jo kun ere faa i Tal, saa tror jeg dog, at de 
maa regnes for meget interessante og værdifulde, naar vi sé 
hen til det saare ringe Materiale, man er i Besiddelse af fra 
denne Periode for Jyllands Vedkommende. Medens den lille 
0 Bornholm ved Amtmand Vedels Undersøgelser har ydet et 
saa uhyre rigt og mangesidigt Udbytte af Begravelser og 
Oldsager fra Jernalderen, saa har Danmarks største Provinds, 
Jylland, meget langt fra ydet noget, som i mindste Maade 
kan stilles ved Siden af det fra Bornholm. Men der kan 
neppe være Tvivl om, at vi ogsaa her have en stor Rigdom 
af Begravelser fra denne Periode, kun have vi ikke havt 
vor Amtmand Vedel, som havde Evne og Energi nok til at 
løfte Skatten. Gid han snart maatte findesi

Hvad nu mine med faa Midler og i lille Maalestok, saa 
at sige mere tilfældigt udførte Udgravninger angaar, saa skal 
jeg tillade mig først at henlede Opmærksomheden paa Brand- 
pletteme. Saadannes Forekomst her i Jylland blev, saavidt 
jeg véd, hidtil ansét for tvivlsom; de Gravpladser fra Jern
alderen, som hidtil have været undersøgte, have, synes det, 
væsentlig indeholdt Umebegravelser. Nu kan jeg imidlertid 
fremføre et Antal af 13 ægte og uomtvistelige Brandpletter, 
hvoraf ganske vist nogle hidrøre fra Broncealderens Slutning, 
men Størsteparten dog vistnok fra Jernalderens tidligste Tid. 
den ældre Jernalder. Størstedelen af disse Pletter ere fore
komne i Høje, og da déls saaledes, at Højen maa antages at 
være opført over Brandpletterne og udelukkende for disses 
Skyld. Foruden Nr. 14, som maa antages at tilhøre Bronce- 
alderen, høre til denne Klasse Nr. 36 og 37. Saadanne Smaa- 
høje med Brandpletter maa vel kunne stilles sammen med 
endél af »Røserne« paa Bornholm, der ogsaa maa antages at

16*
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tilhøre baade Jern- og Broncealderen, selv om de ikke just 
kunne siges at ligne dem i Bygning.

I andre Tilfælde har man benyttet en iforvejen opført 
Høj, stor eller lille, saaledes Nr. 7 og 27 og rimeligvis Nr. 
35, hvis dybeste Partier rigtignok endnu ikke ere undersøgte. 
Men ogsaa paa flad Mark findes Brandpletterne, hvorom Ud
gravningen Nr. 31 bærer Vidne. Muligen hidrøre rigtignok 
ogsaa Pletterne her fra Broncealderen; men naar det er kon
stateret, at vi have Brandpletter fra denne Periode paa flad 
Mark, saa taler Sandsynligheden i høj Grad for, at det samme 
vil vise sig for den tidligste Jernalders Vedkommende. Og 
saaledes er det utvivlsomt ogsaa. Jeg har flere Gange hørt 
tale om, at man her og der i Pletter pløjede »Bén og Aske« 
op, og kun Mangel paa Tid og Penge har afholdt mig fra at 
anstille vidtløftigere Undersøgelser.

Paa hele Terrainet omkring Sillehøjene, en højtliggende 
Hedestrækning, spores der Brolægninger, store og smaa, aflange 
og runde, Smaaknuder med talrige Stén o. s. v.; her er utvivl
somt en større Begravelsesplads fra Jernalderen, og forhaabent- 
lig vil jeg en Gang faa Lejlighed til at sé den ordentlig efter 
i Sømmene. Udbyttet af Oldsager fra disse Brandpletter er 
desværre for Jernalderens Vedkommende næsten lig Nul. 
Nogle ubestemmelige Lérkarskaar og det lille Lérkar Nr. 8 
fra Nr. 35, som stod paa en Brandplet, og som bestemt hid
rører fra Jernalderen, er alt.

Den næste Gruppe af Begravelser, som vi efter Pund 
andetsteds fra kunde vente at træffe, er Urner med brændte 
Bén. Vi have ogsaa sét Exempler paa dem, om end i ringe 
Antal. Urnen, der stod i samme Lag som Brandpletterne, i 
Nr. 27, viser saavel ved sin Form, som ved sin Forarbejdelse, 
at den tilhører Jern- og ikke Broncealderen, hvis Gravkar 
den slet ikke ligner. De 2 Urner fra Nr. 35 indeholdt begge 
Jern, saa deres Datering er tydelig nok. Disse Urner ere 
nedsatte i allerede bestaaende Høje, om man har opkastet saa- 
danne over Urnebegravelser, véd jeg ikke, jeg har ikke truffet 
det. Jeg er i Besiddelse af et Urnefund til fra denne Periode, 
bestaaende af en smuk Urne med Laag, hvori paa brændte 
Bén laa en hél Spydspids af Jern med Dølle. Den stod i 
Udkanten af en stor Høj paa Østerbølle Mark. Men ogsaa 
paa flad Mark findes Begravelsespladser med bénfyldte Urner
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fra denne Periode her paa Egnen; jeg kjender saaledes én i 
Ulbjerg Sogn, som rimeligvis hører herhen, og jeg har oftere 
hørt om saadanne Fund.

Den tredie Gruppe af Begravelser, vi have at omtale, er 
de mærkelige Kister, udækkede, af forskjellig Form, med tal
rige Lérkar, men som det synes uden Spor af Knogler.

Paa Grund af den sidste Omstændighed kunde man jo 
maaské rejse Tvivl om, hvorvidt de virkelig kunne betragtes 
som Grave; men jeg troer, som jeg ovenfor udtalte for Bronce- 
alderens Vedkommende, at man er uberettiget til at slutte 
derfra, at Knogler ikke ere tilstede, til, at de ikke have været 
tilstede i uhrændt Tilstand. Men der fandtes jo brændte 
Knogler i de to Kister i Nr. 28 og 33? Ja ganske vistl 
Men disse Knoglestumper vare paa en saa ejendommelig Maade 
spredte i hele den betydelige Jordmasse, som fyldte Kisterne, 
at de meget snarere gjorde Indtryk af at være førte derind 
med denne, end af at være førte ind for sig selv. Rigtignok 
forekom navnlig i Nr. 28 tillige meget Trækul; men det 
kunde jo hidrøre fra andre Omstændigheder og behøvede 
vel ikke at stamme fra Ligbaal just. Kunde det ikke tænkes, 
at der i Nærheden fandtes ældre Brandpletter, og at Jorden 
var ble ven blandet med Bén fra dem, inden den førtes ind i 
Kisterne? Ialtfald maa Spørgsmaalet om Ligbrand eller ej 
vel foreløbig staa hen; men jeg for min Part tvivler ikke paa, 
at disse Kister med deres rige Udstyr af Lérkar og ofte med 
Jernsager ere Begravelser. Kjender man andetsteds fra noget 
tilsvarende? Ja noget lignende, men ikke noget aldeles til
svarende, ialtfald det jeg véd af. I sin Afhandling om »Klas
sisk Industri og Kulturs Betydning for Norden« omtaler Prof. 
Engelhardt nogle store Kister eller Kamre, som forekomme i 
Nordjylland, og som meget minde om de af mig her omhand
lede. Dog synes de at adskille sig fra mine i flere Enkelt
heder, idet de déls ere underjordiske, déls ere forsynede med 
Dækstene og déls endelig ere større og have en Slags Ind
gang. Imidlertid have de samme Gravgods, mange Lérkar af 
lignende Former som mine og Jernsager. De indeslutte 
ubrændte Lig. Ogsaa fra Bornholm kj endes noget, som min
der om vort. Allerede i Brandpletstiden var det der Skik at 
give den Afdøde et hélt Sæt (4) Kar med i Graven, rigtignok 
ofte i itubrudt Tilstand. I Mellemj emalderen begravedes, som
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døt synes, Ligene i Reglen nbrændte i de saakaldte > Kuller«, 
i Grave, sobj i meget ligne vore Kister, dog var Gravgodset 
langt rigere, ligesom de talrige Lérkar ikke synes at forekomme 
dør. Ogsaa her vare i Reglen Skeletterne sporløst forsvundne, 
og brændte Bén forekom paa samme Vej i Kisterne, som i 
mine Nr. 28 og 33; men Amtmand Vedel ansér dem for ind
bragte fra Brandpletter. Naar det turde være tilladeligt at 
antage, at vore Kister have indesluttet ubrændte Lig, saa 
synes jeg, idet jeg antager dem for at tilhøre Mellemjern
alderen, at man faar en smuk Overensstemmelse med For
holdene paa Bornholm, Brandpletter og Urnebegravelser i den 
ældre. Kister med ubrændte Lig i Mellemjernalderen. Og 
disse Kister forekomme nu ingenlunde sjældent her, jeg skal 
foruden de 4 omtalte samt de 3 i Nr. 35, der udentvivl ere 
af samme Slags, men hvis Maal vistnok ere for smaa, nævne 
nogle flere. Jeg har saaledes et Fund af 2 smukke, glasserede 
Lerkar med Skaar af mindst ét ituslaaet fra en saadan Kiste 
i en af »Hvomhøjene« i Fjelsø Sogn. Fundet i Nr. 13 maa 
ntvivlsomt ogsaa rettest tydes som et lignende, hvor man rig
tignok har sparet sig Ulejlighed ved at benytte sig af en for- 
haandenværende, let tilgængelig Sténaldergrav. De mange 
Lérkar og Jernsagerne samt Manglen paa brændte Knogler 
synes mig at være bestemmende. Ogsaa paa flad Mark véd 
jeg, at saadanne Kister ere fundne, saaledes én i Alstrup Sogn 
og én paa Lerchenfeldt Mark, Vesterbølle Sogn. Det kan 
n,eppe betvivles, at Jorden indeslutter mangfoldige; thi det er 
et rént Tilfælde, naar man paa flad Mark kommer de 3—4' 
ned til dem. Grave, som kan antages at hidrøre fra den yngre 
Jernalder, kj ender jeg aldeles ikke her paa Egnen, ikke heller 
kjender jeg nogen Gravplads, som kan antages at stamme fra 
døn Føriode, intet tilsvarende f. Ex. til Gravpladserne i Han- 
herrøderne med de ganske smaa runde eller aflange Høje og 
dø talrige Bautastene. De sidste synes overhovedet aldeles at 
mangle her paa Egnen, Gravgodset er — paa Lérkarrene 
nær — tarveligt. Det synes, som om dets forsætlige Ødelæg
gelse i visse Tidsrum kan spores ogsaa her, baade for Bronce- 
ag Jernalderens Vedkomjnende, og da navnlig, hvad Sværdene 
øngøar. Endnu vil jeg kun tillade mig at omtale et Forhold, 
spin synes at trøde op navnlig i Højen Nr. 35, nemlig det, 
øt småø Grupper af Jemølderkar udøn andet Indhold end
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Muld findes nedsatte oven i Høje uden tilsyneladende at staa 
i Forbindelse med Begravelser. Dette Forhold er ikke sjel- 
dent, ogsaa Nr. 20 frembyder Exempel herpaa, og jeg kjender 
det fra flere Høje. Men hvad der rigtignok er sjeldent, det 
er, at Karrene frembyde saadanne Særegenheder, som de af 
Arkitekt Uldall fremdragne, navnlig ere de smukke, ovale Kar 
med Laag aldeles enestaaende herhjemme og efter et Udsagn 
af Prof. Engelhardt i hele Nordeuropa; jeg har heller ikke 
truffet lignende her, men ikke opgivet Haabet om at træffe 
dem. Naar jeg ikke har udtalt mig videre om Høj formerne 
i denne Periode, saa ligger det deri, at jeg kjender saa lidet 
til dem Den eneste nogenlunde anselige Høj, som i sin Hél- 
hed tilhører Jernalderen og som jeg kjender, er Nr. 32, den 
var toppet endogsaa i udpræget Grad. De øvrige af mig 
undersøgte ere meget ubetydelige, og det eneste, som kan 
siges med nogenlunde Sikkerhed, er det, at de ganske smaa 
runde Knuder i Reglen tilhøre Jernalderen.

Enkelt-fundne Sager fra dette Tidsrum ere her sjeldne, 
jeg skal kun nævne Halvdelen af et prægtigt Broncebidsel 
fra Louns Sogn, som af mig er skjænket til det oldnordiske 
Musæum. Mosaikperler, smaa Hvæssestene o. A. fremkomme 
af og til, men dog sparsomt. Heller ikke de andetsteds saa 
betydelige Mosefund ere almindelige, men jeg kan dog her 
optegne ét interessant Fund fra den yngre Jernalder, som er 
i min Besiddelse.

Nr. 38, Mosefund af Smedeværktøj fra Jernalderen. I 
en Kj ærhale med dyb Tørvejord paa Bystrup Ejendom i Gj ed
sted Sogn fandtes c. 40—50' fra Land i en Dybde af godt 
4' under Mosens eller rettere Engens Overflade, men ikke 
paa dennes Bund, følgende Sager samlede paa et lille Rum.

1. En lille Ambolt med Næb, 63/i", hvoraf Tappen til 
Indsætning i Blokken udgjør 2’A Dens Hoved er 4Z/ langt, 
hvoraf Næbet 3/i", Breden c. I3/*".

2. Hammerhoved med firkantet Bane. Længde 6’/<//> 
Brede c. 1", Tykkelse 3A"; Hullet l'/t" langt, Vs/Z bredt.

3. Aldeles lignende Hammerhoved.
4. Mindre Hammerhoved, synes at have været énsdannet 

i begge Ender uden Bane. Længde 33/4zz, Brede 3/4z/, Tyk
kelse Vs"; Hullet 3/<zz langt, Vs" bredt.
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5. Tang. Den ene Branche 1274", den anden c. IB" 
lang. Næbet 4" fra Naglehullet. Naglen mangler.

6. Et skeformet Bor til Boring i Træ, Skaftet 81/!", 
Bladet 21/« " langt.

7. Et lignende, itubrudt og ufuldstændigt.
8. Et spidst, foroven firkantet Redskab af Jern. Længde

4", Brede 3A", Tykkelse 7*". <
9. Ubestemmeligt, firkantet, noget buet Jernstykke.

Det hele danner altsaa et Værktøjsfund, af hvilke man 
ogsaa andetsteds har stødt paa enkelte.

Endnu kan nævnes, at jeg fra Louns Søkjær har en 
Skøjte af Bén, dannet af Mellemfodsknoglen af en Hest.

Runestene ere ikke fundne her paa Egnen, dog synes der 
i Laastrup Sogn i Rinds Herred at have været en saadan, 
som skal have staaet paa en Høj, hvorfra Viborgsamlingen 
har et højst interessant Fund fra den yngre Jernalder, be- 
staaende af en Mands Udstyr, Sværd, Sporer, Bidsel o. s. v. 
Man vil i Laastrup vide, at Stenen skal sidde i Præstegaar- 
dens Havedige.

Jeg skal endnu kun omtale nogle faa Udgravninger af 
et Par Høje samt et Mosefund, hvis Henførelse til en bestemt 
Tidsalder vistnok for Tiden er umulig, idet jeg mener, at 
ogsaa saadanne kunne have deres Betydning, i hvert Fald ved 
at sammenholdes med lignende, som ere fremkomne, eller som 
maatte fremkomme i Fremtiden.

Nr. 39. Høj paa Glerup Hede, Vesterbølle Sogn. Tem
melig betydelig Rundhøj, c. 160z i Omkreds og 10' høj, hvæl
vet. Der har tidligere, men aldeles overfladisk, været gravet 
i Toppen, hvor der laa en Stump brændt Knogle, saa at der 
muligen der har været en Begravelse (Brandplet?), som dog 
neppe kan være den, for hvis Skyld Højen er opført. Den 
viste sig at bestaa hélt igjennem af Muld med enkelte tynde 
Lag Sand, og nedad mod Bunden fandtes enkelte, knap 1" 
tykke Lag af Trækul uden Stén, uden Oldsager og uden Spor 
af Knogler, Der var ingen Sténkrands om Foden. Heller 
ikke under Højen lykkedes det at finde nogen Begravelse, 
ligesaalidt som noget andet Sted i Højen.

Jeg skal her nævne, at der i Alstrup Sogn findes en Høj 
af omtrent samme Størrelse, som efterhaanden er skreden ned
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i en Sandgrav, uden at der et fremkommen det allermindste, 
som kunde tyde paa nogen Begravelse. Ogsaa den hestaar — 
eller bestod — af Muld uden S tén. Heller ikke i Grunden 
under den er der i flere Alens Dybde fremkommen nogen 
Begravelse.

Nr, 40. »Dragehøj«, Bystrup Hede, Gj edsted Sogn. Rund
høj. Omkreds c. 120', Højde c. 5'. Ved en af mig ledet 
Udgravning fandtes den at bestaa helt igjennem af Muld uden 
Sten. Bunden var brolagt med Koltringer. Ingen Begravelser 
fandtes nogetsteds i Højen.

Hvad betyde disse Jordhøje? Atter her kommer man 
til at opkaste det Spørgsmaal, om de virkelig ere Gravhøje, 
eller hvad de da ere opkastede for. Jeg drister mig ikke til 
nogensomhelst Gætning.

Jeg skal endnu kun henlede Opmærksomheden paa ét 
Forhold. I Tørvemoserne her paa Egnen forefindes meget 
ofte, ja næsten i enhver Mose, en ikke ringe Mængde Lérkar 
nedsatte, i Reglen paa Bunden af Tør vemassen. De findes 
saavel i de store Kjære, og her navnlig i Landingen ofte i 
hele Rækker, som ogsaa i de mindre Moser, Hedemoserne, de 
gamle Skovmoser. At faa et saadant Kar nogenledes hélt op, 
er naturligvis meget vanskeligt; men Skaarene af dem har 
jeg ofte sét. De synes ikke at indeholde nogetsomhelst andet 
end Tørvemasse. Jeg skal beskrive det eneste saadanne Kar, 
som jeg har faaet fat i nogenledes hél Tilstand.

Nr. 41. Fund af et Lérkar i en Tørvemose. I Gj edsted 
Kjær fandtes c. 200' fra Landingen c. 3' nede i Tørven, men 
ikke paa Bunden, et Lérkar, som udentvivl var nedsat med 
Bunden nedad i hél Tilstand; det var ikke omgivet af Stén. 
Det var udbuget med indkneben Hals og har havt én lodret 
Hank. Højden c. 7 ". Hvad der synes mig det mærkeligste, 
er, at det midt i Bunden havde et rundt Hul som paa en 
Urtepotte, dog mindre, som aabenbart var gjort inden Bræn
dingen eller Tørringen. Et lignende Kar, med et lignende 
Hul i Bunden og fundet under lignende Forhold, omtaler 
Adjunct Feddersen i en Afhandling »To Mosefund« i Aar- 
bøgerne for 1881. Forøvrigt var Massen graa og stærkt 
kyartsblandet.
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Dette Forhold med Lérkar i Moserne er vistnok temme 
lig ubekjendt og gaadefuldt, og hvad betyder saa Hullet i 
Bunden af saadanne Kar?

Idet jeg hermed slutter Omtalen af mine Udgravninger 
og af Egnens arkæologiske Forhold i Almindelighed og kun 
har tilbage en kort Redegjørelse for hvert enkelt Sogns Antal 
Høje o. s. v., skal jeg tilføje et Par Ord om, hvorledes jeg 
er kommen til at lede et forholdsvis betydeligt Antal Udgrav
ninger, da jeg dog ikke ønsker at ansés for en hensynsløs 
> Høj ødelægger«. Desværre drives Udryddelseskrigen med 
vore Kjæmpehøje efter en uhyggelig Maalestok baade af det 
offentlige — Vejvæsenet — og af private, og det være langt 
fra mig at forøge dette skammelige Hærværk. Nej I enhver 
Høj, som kan faas fredet, den bør efter min Mening fredes; 
thi der kan ikke være Tvivl om, at man i Fremtiden kan 
læse langt mere ud af Forholdene i Højene, end man kan 
nuomstunder, derfor bør saa mange som muligt bevares for 
Fremtidens Videnskab. Men naar en Høj ikke kan reddes, 
eller naar den allerede er halvvejs ødelagt, ja saa er det dog 
bedst, at en Mand kommer til, som dog har nogen Sagkund
skab til at lede Udgravningen. Jeg for min Part graver kun 
Høje ud, som enten ere dødsdømte, eller som ere molesterede 
i Forvejen; men desværre er der selv med disse Indskrænk
ninger mere at gjøre, end jeg kan overkomme; thi Snese af 
Høje forsvinde aarlig heromkring. Dog maa jeg tilstaa, at 
jeg ikke er saa øm over de ganske smaa Høje og endnu 
mindre over Gravpladsene paa flad Mark; thi disse kan ikke 
fredes og ødelægges dog ved Agerbrugets fremskridende Ud
vikling. Gid en og anden, som læser denne Afhandling, 
maatte faa Øjnene op for Betydningen af vore Oldtidsminder 
og virke i sin Kreds for deres Bevaring eller i hvert Fald 
for, at der bliver tilkaldt en nogenledes Sagkyndig, naar de 
endelig skulle ødelægges!

Samtlige omtalte Oldsager opbevares, hvor andet ikke er 
anført, i min private Samling.

Idet jeg nu gaaer over til en kortfattet Oversigt over de 
enkelte Sogne, skal jeg begynde med

1. Ulbjerg Sogn, Areal 7116 Tdr. Land. Det omfatter 
Byerne: Sundstrup, Tolstrup, Ulbjerg, Store Torup, Gjørupy



251

Lille Torup og Skinnerup, og er endnu for en stor Dél, navn
lig mod Øst, Hede. Det er i det hele højtliggende, pletvis 
ud mod Stranden stærkt kouperet. Det har ialt 158 Høje, 
større og mindre, deriblandt 3 smaa Langdysser og 4 Langhøje.

Af Højgrupper maa mærkes Gruppen paa Skroghede. 
Denne er en firkantet, flad Hedestrækning, højtliggende ud 
mod Fjorden. [Mon Skrog ikke er det samme son> det nord
slesvigske > Skrog«, Egepurl?] Langs den østlige, sydlige og 
tildéls vestlige Side af den ligge i Smaagrupper 30 større og 
mindre Høje, hvoraf nu desværre et 6tort Antal, og da navn
lig vistnok alle Sténalderhøjene, ere ødelagte. Der har været 
7 Sténalderhøje, deraf én lille Langdysse samt 2 Rundhøje 
med 2 Kamre. Foruden samtlige disse ere endnu 6 Høje 
ødelagte, deriblandt de betydeligste. Altsaa er der dog endnu 
nogenledes uskadte 17 Høje; hvad der har reddet dem, er 
kun, at der ikke er Sten at spore i dem. Til denne Gruppe 
slutter sig lidt udenfor mod Øst de af mig undersøgte Stén- 
alderhøje Rishøj (2 Kamre) og Taagehøj, samt endnu en øde
lagt, betydelig Rundhøj , som synes at have indeholdt mindst
3, muligen 4 Sténalderkamre. Nogle enkelte overpløjede Høje 
ligge spredte paa de nærmeste Marker, ligesaa i Terrainet 
nordpaa, en øde, men storslaaet, kouperet Hedestrækning. 
Nord for denne komme saa Kjærene, som i Fjordsiden af- 
spærres ved den omtalte Barre ved Hverrehus, hvor der ligger 
en Række Lang- og smaa Rundhøje.

Øst for Store-Torup ligger atter en Gruppe, bestaaende 
af 7 Høje, hvoraf navnlig de 4 ligge tæt sammen og ere ret 
anselige. Ingen af dem synes efter foretagne Boringer at 
være Sténalderhøje1). Et Par af dem ere ødelagte.

Lige ved og øst for Ulbjerg By har der ligget en Gruppe 
paa 3 Høje i en Trekant, kaldet > Gusthøje«, mellem dem 
mindst 1 Sténalderhøj. De ere nu overpløjede og tildéls sløjfede.

Øst for Byen have »Sténhøjene« ligget, en Række paa
4, nu sløjfede Høje.

Ved Vejen mellem Sundstrup og Ulbjerg ligger paa Sund
strup Mark en Gruppe Smaahøje, 7 i Antal, vistnok Jern
alderhøje. De ere tildéls ødelagte.

Syd for Sundstrup ligge umiddelbart ud til Klinten de

l) Ved senere Undersøgelse sés 2 af dem at have været Sténalderhøje.



252

2- »Sønderhøje«, et Par prægtige, store og smukt formede, 
urørte Rundhøje.

I Behold ere ialt c. 55 Høje, hvoraf dog mange ere meget 
ubetydelige.

Sognets øvrige Høje ligge mere spredte, kun én, »Støvhøj« 
mod Øst i Sognet, udmærker sig ved Størrelse; den er urørt.

Af andre Højnavne, end de nævnte, kan mærkes: Stendos, 
Langrøgelen, Pinkhøj, Klinthøj, Fuggedalshøj, Hjorthøj, Ugl- 
bakke, Sortehøj, Kurvhøj, Ranhøj og Ormeshøj. Af Sténalder- 
høje er nævnt 13, ialt har jeg faaet Oplysning om 17 6aa- 
danne i Sognet; men Antallet har naturligvis været meget større.

Gravpladser paa flad Mark er der vistnok flere af, navn
lig i Térrainet syd for Ulbjerg By, hvor jeg har sporet 3. 
En har jeg hørt om paa Lille Torup Hede, en anden paa 
Gjørup Mark. Paa dette sidste Sted synes der at have staaet 
talrige Jernalderboliger; der oppløjes i hvert Fald en Masse, 
tildels kløvede og beskadigede »Gruttestene« med tilhørende 
Knusere, ligesom ogsaa Kul, Brolægninger og i Nærheden 
Urner med brændte Bén kunde tyde paa noget saadant. Ogsaa 
skal der i Kanten af en Enghale, der strækker sig ind langs 
Terrainet, nedenfor Skrænterne paa visse Steder under Tørven 
findes et hélt Lag af »Aske«, Potteskaar og Dy rebén.

En Kjøkkenmødding fandtes som nævnt ved Sundstrup.
2. Fjelsø Sogn, Areal 3830 Tdr. L. Omfatter Byerne 

Ettrup, Fjelsø og Klotrup, dækkes endnu for en meget stor 
Dél af Hede.

Højenes Antal har ialt været 102, deriblandt 2 Lang
dysser og 2 Langhøje. Af Grupper mærkes de saakaldte 
»Klotrup Høje«, 4 anselige Høje nord for Fjelsø By, hvoraf 
2 — Broncealderhøje — ere ødelagte, 2 urørte. Fra disse 
strækker sig mod Vest en Række Smaahøje, som fortsætter 
sig med »Sillehøjene«, i Vesterbølle Sogn. Nord-Vest for Byen 
ligge ogsaa et Par, navnløse, Smaagrupper, deriblandt 2 smukke, 
urørte Tvillinghøje. Syd for Byen ligge »Toruphøje«, en 
Række paa 5 udgravede Høje, hvoraf 1 fredet med et stort 
Sténkammer. Ellers ligge Højene mere spredte; dog maa 
endnu nævnes et Terrain nord for »Sillehøjene«, hvor der 
baade i Fjelsø og i Vesterbølle Sogne paa en flad, lavtliggende 
Strækning liggel’ spredte talrige Smaahøje, som vistnok tilhøre 
Jernalderen med Undtagelse af en lille sløjfet Langdysse,
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Af sikkre Sténalderhøje kjender jeg i Sognet IL
Af andre Høj navne end de omtalte kan mærkes Kloun- 

høj, Stevnehøj og Fuglehøj.
Ogsaa her i Sognet ere de fleste Høje mere eller mindre 

ødelagte, men der er dog bevaret henved 30, hvoraf o eller 
6 anselige.

Begravelsespladser paa flad Mark kjender jeg ikke her 
fra, dog er der muligen en saadan omkring »Klotrup Høje«, 
hvor der er opgravet enkelte smaa Sténkister.

3. Gjedsted Sogn. Areal 2659 Tdr. L. Omfatter Byerne 
Gjedsted og Bystrup. Det er opdyrket næsten i sin Hélhed, 
kun mod Sydost findes en større Hedestrækning, ellers kun 
Smaapletter. For Størstedelen er det højtliggende, dog med 
større Kjære haade mod Syd og Nord Højenes Antal har 
været 63, men de ere nu saagodtsom alle sløjfede, kun 3—4 
Smaahøje kan siges at være uskadte. Der har været 1 Lang
dysse og 1 Broneealderlanghøj, begge ødelagte. Af sikkre 
Sténalderhøje har jeg kunnet opspore 5. Af Højnavne kan 
mærkes Røgelen, Kongenshøj og Svendshøj foruden de forhen 
nævnte.

Begravelser paa flad Mark ere fundne déls ved Firhøje, 
déls tæt udenfor og sydvest for Byen, men kun enkeltvis. 
En Elle Kjøkkenmødding paa Nørregaardens Mark er omtalt.

4. Vesterbølle Sogn. Areal 6759 Tdr. L. Det omfatter 
Byerne Glerup, Vesterbølle, Knudstrup og Svingelbjerg samt 
Hovedgaarden Lerchenfeldt. Terrainet er afvexlende, idet 
Sognet gj en nemstrømmes af 2 Aaer, Lerchenfeldt (Gjedsted) 
Aa og Lille-Aa, langs hvilke der findes store Engstrækninger, 
og ved hvilke det deles i 3 Hovedafsnit. Forøvrigt er Ter
rainet tildels meget kouperet, navnlig i den store Hedestræk
ning mellem Vesterbølle, Knudstrup og Lerchenfeldt Aa. 
Heder findes desuden i større Udstrækning baade mod Syd, 
Glerup Hede, og mod Nord. Syd for Glerup ligger et større 
Kjær, Sillekjæret, fordum en Sø; nord for Glerup ligger lige
ledes et gammelt Søbassin, som gjennemstrømmes af Lille-Aa, 
det kaldes endnu »Søen«. Højenes Antal har været 170, 
hvoraf Størstedelen ere ødelagte.

Af Grupper mærkes først og fremmest Højene paa Svin*



254

gelbjerg Bakker, déls i Vesterbølle, déls i Vognsild Sogne. 
I Vesterbølle Sogn ligge her 12 Høje, iblandt hvilke udmærke 
sig ved Størrelse navnlig »Klovenhøj«, over hvilken Skj ellet 
gaar mellem Lerchenfeldt og Svingelbjerg, og en tæt syd for 
denne liggende Rundhøj. Navnlig den sidste er imponerende, 
særdeles smuk hvælvet og urørt. Dens Højde er vistnok 24 
—25Længere nede paa Lerchenfeldts Mark ligger en des
værre ødelagt, ogsaa meget stor Høj, Rishøj. Svingelbjerg 
Bakker ere indtil 200' høje. I det nordvestre Hjørne af 
Sognet paa Svingelbjerg Hede ligger »Raanshøj«, en meget 
betydelig og smuk Rundhøj. I den ligger efter Sagnet Kong 
Rane begravet paa sin Hest med Hjelm og Sporer af Guld, 
medens Hesten har Guldbidsel og er guldskoet. Man har 
desværre af Begj ærlighed søgt at grave ham ud; men man er 
begyndt fra en forkért Side og har opgivet Arbejdet efter at 
have gravet en dyb, smal Gang ind i Højen. Omkring Svin
gelbjerg By ligger en hél Krands af Høje; disse ere for Største
delen ødelagte. Paa Vesterbølle Hede, nordost for Byen, ligge 
»Raahøje«, 5 tildéls betydelige, ved deres Beliggenhed frem
trædende Rundhøje, hvoraf den største og smukkeste er urørt. 
Syd for Glerup møde vi endelig et Terrain, delvis aldeles be
dækket med Høje, store og smaa, fra alle Tidsaldre, 42 i 
Tallet, hvoriblandt særlig 7—8 i Række, de oftnævnte »Sille- 
høje«, maa bemærkes. Desværre ere kun nogle Smaahøje 
endnu urørte her. Af Langdysser har Sognet havt en lille 
ved Svingelbjerg, af Sténalder-Langhøje 3. Nord-Vest for 
Vesterbølle By ligge Levningerne af en stor Rundhøj, som 
udmærker sig ved at have havt mindst 4 Sténalderkamre, den 
kaldes »Tolhøj«. Ved Knudstrup ligge mod Nord i Kanten 
af Heden »Klantishøje«, en Gruppe af 5 mindre Rundhøje. 
Den ene af disse udmærker sig ved at ligge midt paa en 
cirkelrund, kunstigt afgravet, flad Forhøjning, c. 130' i Dia
meter og 3' høj, et her enestaaende Forhold. Kun c. 50 Høje 
kunne endnu antages at være i Behold, men derimellem er 
heldigvis flere af de betydeligste. Af Navne kan mærkes: 
Skruxhøj, Brøndhøj og Bjørnehøj.

Af sikkre Stenalderhøje kan jeg paavise 16 nu ødelagte.
Begravelser paa flad Mark ere ogsaa enkeltvis forekomne 

her, saaledes paa Lerchenfeldt Mark og særligt paa Glerup
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Hede, hvor jeg som sagt antager, at der er en stor Begravelses
plads fra Jernalderen.

Flere Steder i Sognet, saaledes paa Knudsttup Hede, 
men navnlig paa Gienip Hede, forekomme Samlinger af de 
gaadefulde, ganske lave Jordvolde, som paa sidstnævnte Sted 
indtage et betydeligt Areal, De danne Firkanter, i Reglen 
aabne mod den ene Side og 100—200' i Kvadrat, og de 
indeholde ingen Stén. Hvad de betyde, vides aldeles ikke, 
mere eller mindre vilde Gisninger om Bopladser, Indhegninger 
om Gaarde (som Sagnet véd at fortælle om her, hvor en i 
Pestens Tid forsvunden By »Sille-Borg« skal have ligget), 
om at det har været Anlæg til Dyrkning af Pors og lignende, 
gjælde ikke; Spørgsmaalet kan kun løses, hvis det overhovedet 
kan løses, ad Undersøgelsernes Vej. Jeg skal kun anføre, at 
hvor de forekomme, er der smaa Jernalderhøje i Nærheden, 
jeg kan ikke værge mig for den Tanke, at de to Ting staa 
i Forbindelse med hinanden.

5. Østerbølle Sogn, Areal 3899 Tdr. L. Det er i alt 
væsentligt højtliggende, tildels endnu med betydelig Hede. 
Omfatter Byerne Bygum, Østerbølle og Aalestrup. Grændser 
mod Nord til Lerchenfeldt, mod Sydost til Laastrup Aa. Har 
havt 92 Høje; men det bør bemærkes, at mine Undersøgelser
1 den nordostlige Dél af Sognet ikke ere afsluttede, saa An
tallet maa muligen forøges noget. En Langdysse af Middel
størrelse paa Bygum Mark er ødelagt. Til denne Langdysse 
slutter sig i en Gruppe flere mindre, overpløjede Rundhøje, 
3 i Tallet. Tæt øst for disse findes atter en lille Gruppe af 
én større og 3 mindre, urørte Høje, og nord for dem ligge
2 smukke, toppede og anselige, urørte Rundhøje, Krøjehøj og 
Fledhøj. Ellers ligge Højene mere spredt, dog i de store 
Træk i Bælter syd om Bygum, nord om Østerbølle og langs 
Lerchenfeldt Aa. Af Højnavne kan mærkes: Tuehøje, Havr- 
høj, Vashøj og Bavnehøj, den sidste en smuk og stor, urørt 
Rundhøj i Østerbølle Hede. Af sikkre Sténalderhøje kjender 
jeg kun 3. Uforstyrrede ere vel omtrent 25 Høje.

Begravelser paa flad Mark har jeg ikke hørt omtale her.

6. Louns Sogn, Areal 2078 Tdr. L. Som den yderste 
Spidse af Halvøen er Sognet omgivet af Vand paa 3 Sider.
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Det er i sin Hélhed højt; det storslaaede Parti »Skovbakkerne« 
er omtalt. Det omfatter Louns og Hole Byer samt Hoved- 
gaarden Hessel og Gaardene Skov, Torp og Lundgaard. Det 
har i ældre Tid, ja langt ned i Tiden, været skovrigt, og man 
vil vide, at Tømmeret til Lerchenfeldt, som blev bygget 
omtrent 1580, blev hugget her i den store Egeskov, Lienskov. 
Det har havt 44 Høje, nu næsten alle sløjfede. En Bronce- 
alderlanghøj er omtalt. Ellers mærkes den fredede »Kongs- 
høj«, en baade ved Størrelse og Beliggenhed imponerende, 
smukt hvælvet Bundhøj. Af sikkre Sténalderhøje kjender jeg 
kun 3. Af Navne kan mærkes: Nagelhøj, Kvinderøgelen, 
Lushøj, Ramstoftehøje, Bathøje og Penkshøj. Urørte ere 
i det Væsentlige 5 Høje. Paa Hole Mark NØ. for Byen 
oppløjes brændte Bén paa et enkelt Punkt.

Kjøkkenmøddingerne omkring Søkjæret ere omtalte.

7. Alstrup Sogn, Areal 2569 Tdr. L. Det er højtliggende 
med nogle ret betydelige Hedestrækninger mod Nord, tildéls 
temmelig kouperede. Det omfatter Byerne Alstrup og Hest
bæk, samt Gaardene Elkjær, Lundgaard, Kaldal og Ildrisgaard. 
Højenes Antal 82.

Mærkes maa — foruden de nævnte 2 Langdysser og 2 
Broncealderlanghøje — Gruppen paa Alstrup Mark, strax ved 
Affaldet mod Gjedsted Kjær. Her ligge ellei' have ligget 20 
Bundhøje og den store Langdysse i flere Smaagrupper og 
Rækker, deraf dog 2 i Ullits Sogn. Af disse ere nu 4 Rund
høje, hvorimellem 2 meget store, i Alstrup og 1 i Ullits Sogn 
fredede. Endvidere ligger paa begge Sider af Hvalpsund vej en 
en Gruppe paa 8, nu for Størstedelen ødelagte, Smaahøje, og 
lidt Vest for disse atter en Gruppe, Toruphøje, paa 6—7, til* 
dels betydelige, men paa én nær udgravede Rundhøje. Nord 
herfor ligger den store, fredede Bavnehøj paa en Bakketop, 
omgivet af 3 mindre Høje.

Af enkelte Høje maa mærkes den mægtige »Store-Lodhøj« 
paa Kaldals Mark, den er desværre gjennemgravet, dog ikke 
nær tilbunds. Tæt ved den ligger »Tværhøj«, hvis Udgrav
ning er omtalt.

Af sikkre Sténalderhøje kj ender jeg 10. Bevarede ere et 
Antal af c. 20 Høje, hvoraf 6 ere fredede, nemlig foruden de
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nævnte en lille Høj paa Hestbæk Hede, Af Navne kan 
endnu mærkes Bispehøj.

Begravelser paa flad Mark vides ikke at være sporede 
her med Undtagelse af en stor Sténkiste fra Jernalderen paa 
Elkjær Mark.

Nævnte ere 2 smaa Kjøkkenmøddinger og et Værkstedsfund.

8, Ullits Sogn, Areal 2127 Tdr. L., omfatter Ullits og 
Søkbæk Byer. Sydlig i Sognet store Kjære, navnlig nordpaa 
megen Hede. Har ialt kun havt 31 Høje, hvoraf ingen meget 
betydelige, alle Rundhøje. Mærkes kan den fredede Rundhøj 
paa »Troldsmark« tæt ved Alstrup-Skjællet og en ret betyde
lig Rundhøj øst for »Vestervad«. Ingen Sténalderhøje ere 
mig bekjendte. Af Navne mærkes kun »Hummelhøj«. I 
Behold ere 6 Høje, deriblandt et Par ret anselige.

En lille Kjøkkenmødding og Fundet paa »Holmen« ere 
omtalte.

Begravelser paa flad Mark ere mig ikke hekjendte.

9. Fovlum Sogn, Areal 2215 Tdr. L., omfatter Fovlum, 
Dollerup og Stistrup Byer; det er i den sydlige Dél højtlig
gende, mod Nord er der Kjær. Endnu findes megen Hede. 
Højenes Antal har været 58, hvoriblandt 1 Langdysse og 1 
(Broncealder) Langhøj. Af Grupper mærkes: Hvamhøje, en 
Række paa 4 Rundhøje, hvoraf 2 smukke ere bevarede; Bjørn- 
høje, 4 sløjfede Høje, hvoraf 2 fra Sténalderen, samt en 
Gruppe paa 5 mindre Høje paa Hestbæk Mølles Hede. Langs 
Stranden ligge ikke faa, dog væsentlig mindre Høje. Af 
Sténalderhøje kjender jeg 6. I Behold ere omtrentlig 15 Høje. 
Af Navne kan mærkes: Dvarrehøj, Stavnshøj, Slantshøj og 
Pedershøj.

Begravelser paa flad Mark ere fundne 2 Steder vest for 
Stistrup ud imod Kysten; her fandtes sténomsatte Urner med 
brændte Bén.

Det undersøgte Terrain omfatter saaledes et Areal af 
33,252 Tdr. L., eller 3l/a Kvadratmile. Der er ialt fundet 
800 Høje af alle Slags og Størrelser; men disses Antal vil 
utvivlsomt naa ikke saa lidet højere, idet naturligvis 
enkelte ganske smaa eller sløjfede Høje ville være undgaaede

17
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min Opmærksomhed, ligesom der vel vil findes nogle flere i 
Østerbølle Sogn, naar jeg faar det hélt undersøgt. 25 ere 
Langhøje, 775 Rundhøje.

Paaviseligt have 71 været Sténalderhøje; men dette Tal 
er naturligvis altfor lavt. Dels skjuler mangen en Høj endnu 
et Kammer, déls er den Besked, som kan faas om sløjfede 
Høje, tidt meget ufuldstændig, og man kan være sikker paa, 
at det ved Sløjfning gaar først ud over Sténalderens Høje, da 
de indeholde flest af de forønskede Stén. Godt og vel 200 
Høje kan antages at være i det Væsentlige i Behold, muligen 
nogle flere, altsaa godt x/4 af dem alle I Heraf ere nu 10 
fredede.

Har der været mange flere Høje i tidligere Tid? Nej, 
jeg tror det afgjort ikke, den megen Talen om sporløst for
svundne Høje gjælder i hvert Fald neppe for denne Egn, 
hvor Agerbruget har været forsømt, saa man neppe har gjort 
sig den Ulejlighed at rydde Højene. Ogsaa er det forbavsende, 
hvor længe Sporene efter en sløjfet Høj trodse Plov pg Harve.

Hermed slutter jeg, i det Haab, at jeg har ydet mit be
skedne Bidrag til Arbejdet, som stræber at klare Fortidens 
Forhold her i Jylland.

Efterskrift.

Siden jeg udarbejdede ovenstaaende Oversigt, har jeg 
fortsat mine Undersøgelser, og jeg skal i al Korthed tilføje, 
hvad der kan være af nogen Interesse.

Den ældre Sténalder.

Levninger af en lille Kjøkkenmødding ere paaviste paa 
Sydkysten af Louns Sogn. Møddingen paa Gjedsted Nørre- 
gaards Mark er nærmere undersøgt. Den ligger paa et i 
Kjæret udgaaende Næs, men kun paa de aller laveste Partier 
af dette findes Skaller og Bén, paa de højere Partier mangle
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disse, men her forefindes overalt Masser af Flækker, Spaaner, 
Afiald fra Tilhugning, Flintblokke o. s. v., saaledes at der 
vietnok har været et Værksted.

Den yngre Stenalder.

Medens samtlige ovenfor omtalte Begravelser fra denne 
Periode, som sædvanligt er, forefandtes i Høje, saa tror jeg 
at være kommen paa Spor efter, at saadanne ogsaa kan findes 
paa flad Mark. Jeg fik i Sommer et Fund, bestaaende af en 
tyk Flintkile med Bane, sleben paa Bredsiderne, og en ual
mindelig stor Flintflække, som vare fundne sammen under en 
stor Dynge Stén, som var nedgravet paa flad Mark, saaledes 
at Ploven lige stødte paa dem. Dyngen indeholdt flere Læs 
temmelig store Stén, var rund og 8—9 Alen i Diameter. 
Oldsagerne laa under dens Midte, og ved dem fandtes efter 
Finderens Udsagn ubrændte Bén, navnlig et meget stort 
Stykke af et LaaTbén. Omtrent samtidigt fik jeg fra Ullits 
Sogn et Par smukke, paa 2 Sider slebne Kiler, den ene stor, 
med Bane, den anden lille, flad, uden Bane, som vare fundne 
under aldeles Egnende Forhold ved at grave Lyngskjolden af 
til et Dige; kun bemærkedes her ikke Béndele. Som bekjendt 
mangle Sténalderhøje i mange Egne af det indre Jylland 
næsten aldeles, medens Landet dog ganske sikkert har været 
beboet i denne Periode. Man har ikke fundet, hvorledes mån 
begravede sine Døde paa disse Egne; mon vi ikke skulde 
have et Fingerpeg i disse 2 Fund til Løsning af dette 
Spørgsmaal?

Broncealderen.

Udgravningsberetning Nr, 42.

Den midterste af »Raahøjene«, Vesterbølle Sogn. Mæg
tig Rundhøj, over 16' høj, hvælvet, mindst 60' i Diameter, 
men stærkt forstyrret. Der har været en Stensætning om 
Foden, bestaaende af Koltringer i mange (9) Lag, og inden
for denne har der mod Syd og Øst staaet Urner méd brændte 
Bén og Broncesager. I den østlige Side, c. 2 Alen oppe 
i Højen og & Alen fra Sténkrandsen, stod en aflang, smak

17*
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Stensætning af Koltringer, Længde c. 3 Al., Brede c. 3/4 Al. 
Ovenpaa det nederste Lag Sten laa i Midten i c. 1 Al. 
Længde et Lag brændte Bén uden Oldsager. Orientering NO. 
—SV. Inde i Højen, men c. 2 Alen sydost for dennes Midte 
stod en firkantet Stensætning med kun godt 2 Alen Jord over 
gig. Længde 33/* Al. Brede 2 Alen. Højde 17* Al. Den 
hvilede paa et 6—8 " tykt Lag faststampet, gul Lér og bestod 
af større og mindre Koltringer i flere Lag. Ovenpaa det 
nederste af disse, som bestod af flade, udkløvede Fliser, laa i 
Midten et Lag brændte Bén, c. 1 Al. i Kvadrat. Langs 
disses sydlige Udkant laa i Kistens Længderetning en Bronce- 
daggert med Spidsen mod Øst. Den er fuldstændig hél, af 
Blank, elegant Form, med smal, firkantet Grebtunge. Ingen 
Forsiringer. Længde 1274", hvoraf Grebspidsen 27*Den 
laa i en Skede, som yderst bestod af tyndt Læder, inderst af 
tynde Træplader, muligen forede med Skind. Midt paa Bén- 
dyngen laa en Fibula af alm. Form med 2 Spiraler og 2 
Dobbeltknapper af Bronce med en fordybet, femoddet Stjerne 
som Ornament. Forresten bestod Højen hélt igjennem af 
Muld med tynde Jordlag, nedad mod Bunden forekom flere 
Lag trækulblandet, sort Muld, tildels 8—10" tykke. Højens 
Bund var ikke brolagt, og flere Begravelser fandtes ikke.

Udgravningen gav saaledes et smukt Fund, dog uden 
særlig Ejendommelighed.

Jernalderen.

I Sommer lod jeg den af Arkitekt Uldall délvis under
søgte, under Nr. 35 omtalte Høj undersøge tilbunds, hvilket 
var et meget besværligt Arbejde. Den fandtes hélt igjennem 
at bestaa af Muld med fine Sandstriber og uden Stem Saa- 
vidt skjønnes kunde, var den opført paa følgende Maade. 
Efter at Pladsen til den var afsat, har man dækket Lyng- 
skjolden med et nogle Tommer tykt Lag af fint, gult Bakke- 
sand. Kun paa ét Sted midt i Højens øst-vestlige Diameter, 
men lidt over mod Nord er der udgravet et Hul af ikke fuldt 
opklarede Dimensioner, dog neppe mere end 4 Alen langt og 
2 Alen bredt, c. 1 Alen dybt ned i Undergrunden. Dette 
Hul er overalt bleven udforet med Koltringer, som ragede 
noget op over Kanden som en Kamme, op til hvilken der eaa
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atter er dynget Stén af ret anselig Størrelse, inderst et Par, 
yderst et enkelt Lag, saaledes at der altsaa er dannet en Stén* 
dynge af lav hvælvet Form med en Kiste i Midten. Dimen
sionerne kan ikke opgives. I den mandslange, c. I1/* Alen 
brede og 1 Alen dybe Kiste har der formodentlig været ned
lagt et Lig i ugarvede Huder med paasiddende Haar, som 
spores overalt paa Stenene som et slimet Overtræk. Enkelte 
større Stykker lode sig bevare og viste 6ig sort- og hvid
plettede med korte Haar. Der fandtes ikke Spor af Bén eller 
Oldsager, men Huderne dækkedes pletvis af et sort, organisk 
Lag, og saavel her som paa Overfladen af de nærmeste Stén 
i Stendyngen fandtes Rester af Træ, saa at jeg er tilbøjelig 
til at tro, at Rummet har været dækket med Planker. Stén« 
dyngen har forresten været dækket med Lyng eller Græstørv, 
som kan sés overalt som et sort, yderst fast Lag med orga
niske Levninger. Mellem Stenene fandtes aldeles ingen Jord, 
men store aabne Mellemrum, saa at det ogsaa derved er klart, 
at de maa have været godt dækkede, inden Højen blev opført 
over dem. Desværre blev Undersøgelsen ikke saa omhyggelig, 
som den burde have været, idet Højen stadig truede med at 
skride sammen og endelig ogsaa skred sammen, heldigvis dog 
uden at der skete nogen Ulykke.

Skjøndt Oldsager saaledes fattes, saa antager jeg dog, 
at Begravelsen tilhører Jernalderen.

Nr. 43. Rundhøj paa St. Torup Hede, Ulbjerg Sogn. 
Diameter 45z, Højde 7Z, hvælvet, urørt. C. 6' fra Randen, 
2' oppe i Højen findes langs Udkanten en Stensætning Højen 
rundt, 3—6' bred, med flere Lag af Koltringer. Midt i 
Højens Overdél, lige under Lyngskjolden, fandtes en næsten 
rund Sténdynge, 2—3Z tyk og 4—5Z i Diameter. Midt i 
Dyngen i omtrent en Kvadratalens Udstrækning laa under 
det øverste Lag Stén brændte Bén, blåøjede med meget Træ
kul og med mange større og mindre Potteskaar, men ellers 
uden Oldsager. I Højens sydlige Side, c. 14z fra Udkanten, 
c. 3Z oppe over Bunden, stod en aflang, firkantet Sténsætning, 
6Z lang og 3Z bred; Orientering 0,—V, Den bestod nederst 
af en Kiste, sat af flade, kløvede Fliser med lignende til 
Bund og Dække. Ovenpaa var stablet et Par Lag store 
Koltringer. Kistens indv. Dimensioner 5Z i Længde, l1/*' i
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Brede og 10" i Højde. Den var fyldt med løs, sandblandet 
Muld, og henimod den vestlige Ende fandtes en Dél af et 
ubrændt Skinnebén af et spinkelt Individ. Der fandtes ikke 
Spor af Oldsager. Ingen andre Begravelser fandtes i Højen. 
Medens Brandpletten i Midten utvivlsomt hidrører fra Jern
alderen , synes Kisten mig ikke saa sikkert dateret, muligen 
er den fra Broncealderen, og Begravelsen i Midten eT saa 
senere indsat.

Nr. 44. Lille, rund Knude øst for og i Række med »Sille- 
højene« paa Glerup Hede. Den er ganske lav, c. 15 Alen i 
Diameter. Umiddelbart under Lyngskjolden stødte vi paa 
store Stén, som viste sig at være Dækstenene til en stor 
Kiste. Man har gravet et firkantet Hul c. 3' ned i Under
grunden og opført Kisten heri med Retning ØNØ.—V8V. 
Den bestod af 2 Lag Side- og Endestén, de nederste de største, 
af betydelig Størrelse. Længde 3 Alen 6 ", Brede 1 Alen 12 
Højde ligesaa. 4 Dækstén. Hverken Dæk- eller Sidestén 
sluttede sig nøjagtigt til hinanden, Mellemrummene vare ud
fyldte med utilhugne, større og mindre Koltringer. Kisten 
var fyldt med Jord lige til Dækstenene, øverst med Muld, 
derunder med et Lag paa l1/«7 af rent, lyst Bakkesand, som 
hvilede paa et Lag Koltringer som Bund. Her laa hist og 
her enkelte Skaar af Lérkar, hvoraf et er af et stort udbuget 
Kar med smukke Mæandre, samt et ubestemmeligt med Grus 
sammenrustet Stykke Jern. Ikke Spor til Béndele. Ij den for 
Kisten, tæt op til dennes østlige Ende, laa henkastet en Dynge 
større og mindre Stén og mellem og under disse et overmaade 
stort Antal Skaar af knuste Lérkar, samt tre mindre saadanne, 
som synes at have været nedsatte nogenledes hele. Der con- 
stateredes at have været:

1. Et hélt lille kopformet Lérkar med lodret Hank.
2. Et nogenledes hélt, potteformet Kar med lodret Hank 

og smukke Forsiring^.
3. Et lignende, uden Prydelser.
4—7. Fire, forskjelligt forsirede, større Kar, hvoraf ét med 

en vandret Hank.
8, Et lille smukt Kar med smal Fod, videre foroven.
9, Et meget stort og tykt, uprydet Kar med Hals og flad 

Krave.
10, Et stort Kar med en paafaldende stor lodret Hank.
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Desuden Skaar af mindst 4 eller 5 andre Kar. Flere af 
Karrene ere af fortrinligt Arbejde og smuk, sort glasseret 
Masse. Det maa bemærkes, at langtfra alle Skaarene af 
Karrene vare tilstede, og at disse tildéls, aabenbart med For
sæt, vare slaaede i mange smaa Stykker.

Nr. 45. Lille, rund Knude, aldeles lig den foregaaende 
og tæt ved denne. Under Lyngskjolden fandtes en rund Sten
lægning, p. 14/ i Gjennemsnit, bestaaende af flere Lag af 
tildéls store Stén i en Tykkelse af c. P/a'. Under Stenene 
fandtes c. P/t' sort Muld, altsaa anbragt i et i Undergrunden 
udgravet c. 2' dybt Hul. I Mulden forekom kun nogle en
kelte, uprydede Lérkarskaar, men hverken Béndele eller 
Oldsager.

Jeg undersøgte et Par lignende Forhøjninger i Nærheden, 
uden andet Udbytte end lign. Forhold som i Nr. 45, Muld 
under Stenlag med smaa Potteskaar.

Nr. 46. Rundhøj paa Glerup Mølles Mark, Vesterbølle 
Sogu. Lav, overpløjet lille Høj, c. 40' i Diameter, 3' hej, 
omgivet af en Sténkrands under Mulden. Der har aldrig 
været gravet i den. I Midten fandtes i 0.—V. en Stenlægning, 
8Z lang, 4 Vs' bred i den østlige Ende, løbende spidst til mod 
Vest. Den laa c. 1 Alen over Højens Bund og bestod af 
et enkelt Lag Koltringer, som altsaa indgjærdede et pære
formet Rum. Mod Sydøst stode indenfor Stenene 3 knuste 
Lérkar, et potteformet med én lodret Hank, et mindre, fladere 
med lodret Hank og Prydelser, Indtryk gjorte med en Pind, 
samt endelig et stort, grovt, fladt Lérfad uden Hank. Kisten, 
om den saa kan kaldes, var hverken brolagt i Bunden eller 
dækket med Stén og indeholdt ikke Spor af Bén. Karrene 
vare fyldte med Muld. Højen bestod hélt igjennem af féd 
sort Muld uden Sten.

Af disse Udgravninger synes Nr. 44 mig interessant, idet 
der her foreligger en dækket Kiste som de, Prof. Engelhardt 
omtaler i sin ovenfor anførte Afhandling, og som øjensynligt 
staa i nært Forhold til de af mig omtalte udækkede Kister, 
af hvilke muligen Stensætningen i Nr, 46 er en videre Ud
vikling. Jeg bør tilføje her, at de fleste Arkæologer mene,
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at Prof. E. har henført denne Gruppe af Begravelser til en 
for sén Tid, idet de antages at tilhøre den ældre Jernalder. 
Hvad Nr. 45 angaar, saa ere Forholdene her ikke lette at 
forstaa, muligen foreligger der ogsaa her en Begravelse med 
ubrændt Lig.

Jeg skal endnu kun omtale et lille Mosefund fra Jern
alderens yngste Tid, nemlig en lille Trækop af smuk Form, 
drejet, af udmærket Arbejde. Den stod paa Bunden af en 
lille Tørvemose i Østerbølle Sogn og indeholdt kun Tørve- 
masse. Under dens Bund er stort og tydeligt indskaaret 
en Rune.

Fra en Mose i Gjedsted Sogn har jeg faaet Bunden af 
et stort og tykt Lérkar med et stort, rundt Hul i Midten. 
Det synes saaledes, som om dette er et almindeligt Træk ved 
de i Moseme nedsatte Kar.

Ved Undersøgelsen af Østerbølle Sogn viste dette sig at 
have havt 133 Høje, hvoraf c. 58 ere i Behold. Mærkes maa 
en anselig Langhøj i Heden, aldeles urørt, c. 160' lang, 
temmelig bred og høj. For den sydvestlige Ende ligger en 
betydelig, ogsaa urørt Rundhøj.

Antallet af Høje er ved Fundet af enkelte overpløjede 
Smaahøje i de andre Sogne steget til c. 850, i Sandhed et 
anseligt Antal paa 373 Kvadratmil! Af disse ere nu 11 
fredede, medens i de nærmeste Sogne endvidere 10 ere sik- 
krede ved lovformelig Fredlysning.


