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Oldtidsminder i den vestlige Del af Rinds 
og Gislnm Herreder.

n.

Ved W. Dreyer, Læge.

Siden jeg her i Tidsskriftet gav en Oversigt over de 
arkæologiske Forhold i den sydvestlige Del af .Himmerland, 
har jeg havt Lejlighed til at foretage enkelte, i det mindste 
i mine Øjne ret interessante Undersøgelser sammesteds, og da 
jeg nu er fraflyttet Egnen og vel desværre saaledes maa 
betragte min beskedne arkæologiske Gjerning dér som afsluttet, 
har jeg anmodet om Plads for endnu nogle faa og korte Be
retninger, som altsaa ere afsluttende for mit Vedkommende. 
Gid en anden og kyndigere snart maatte tage Arbejdet op 
efter mig; Egnen er lig som faa paa Minder fra Hedenold, 
men de svinde Aar for Aar, alt som Hederne opdvrkes og 
Befolkningen tiltager.

I.

Den ældre Stenalder.

Vdgravningsberetning Nr. 47.

Medens alle de tidligere af mig fundne og delvis under
søgte Kjøkkenmøddinger vare smaa og lidet righoldige, lykke
des det mig henimod Slutningen af mit Ophold paa Egnen at 
komme paa Spor efter en betydeligere Affaldsdynge, som var
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uforstyrret nok til, at en Undersøgelse kunde være lovende. 
Jeg lod da en saadan foretage, dels under mit eget Opsyn, 
dels af en Mand, som havde hjulpet mig ved min Udgravning, 
og hvem jeg omhyggeligt havde instrueret om at samle alt, 
hvad der forekom af Ben, forarbejdede og uforarbejdede, Horn 
og foiarbejdet Sten.

Dyngen var beliggende ved Limfjordens Kyst paa Ert- 
bølle Strand, Gislum Herred, Strandby Sogn, paa et Sted, 
hvor Terrainet sænker sig med en let Skraaning ned mod 
Strandbredden, og hvor der er Ferskvand i Nærheden. Høj
landet ender her med en, nogle faa Fod høj, brat Skrænt ned 
mod det nuværende brede, lavtliggende Forland ud mod 
Stranden — det nuværende, thi i Oldtiden gik Fjorden højere 
op, Landet har hævet sig c. 15'. Kjøkkenmøddingen er da 
opstaaet derved, at Urfolket har skilt sig af med Affaldet fra 
Maaltiderne ved at kaste dette ud over Skrænten, kun i den 
nordlige Ende har den som et fodtykt Lag strakt sig et Stykke 
ind over det flade Terrain overfor denne, men alt dette har 
Ejeren bortført, kjørt paa sin Mark som kalkholdig Gjødning, 
der kan gjøre samme Virkning som Mergel. Den resterende 
Del opfylder altsaa helt eller delvis Vinkelen mellem Skrænten 
af Forlaudet i en Længde af mange Alen i forskj ellig Brede 
og i Lag af forskj ellig Mægtighed. Det Parti, som jeg nær
mest lod undersøge, var 4—5 Fod tykt, men flere Steder var 
der mægtigere Lag, hvis Bund dog ikke kunde undersøges 
paa Grund af Tilstrømning af Vand. Øverst bestod Dyngen 
mest af Østersskaller, længere nede og i Udkanten ud mod 
Stranden kom Hjertemuslingerne og Strandsneglene i Flertal; 
paa Grund af deres Form vil de, naar de sammen med de 
flade Østersskaller kastes ned ad en Skraaning, jo altid rulle 
længst ned. Ogsaa Blaamuslinger forekom i stort Antal og i 
begrændsede Partier, det er aabenbart, at man af og til har 
havt Fangst saa godt som alene af disse sammen med Hjerte
muslinger og Snegle, formodentlig naar Vejr eller andre For
hold lagde Hindringer ivejen for at besøge Østersbankerne, 
som vel maa antages væsentligt at forekomme paa dybere 
Vand. Skaller af andre Bløddyrarter end de nævnte forekom 
kun enkeltvis og som tilfældige Indblandinger. I Yderkanten 
og de dybere Lag vare Skallerne, navnlig Østerserne, knuste 
og vistnok sammenskyllede, blandede med noget Sand af Bølge-
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slaget, som vel altsaa i alt Fald ved stærkt Højvande har 
kunnet naa Dyngens Fod. Højere oppe i denne bemærkedes 
intet Spor af Vandets eller Isens Indflydelse, her laa Skal 
paa Skal i Tusindtal i samme Stilling, som da de bortkastedes 
for Aartusinder siden. Spor af Arnesteder, som ellers saa 
ofte forekomme, saas intetsteds, hvilket jo ligger i den Maade, 
hvorpaa Møddingen her er opstaaet.

Af Knogledele fandtes betydeligt, men desværre strække 
mine Kundskaber ikke til til at bestemme, fra hvilke Dyr 
de alle hidrøre. Dog kan jeg nævne Kronhjorten, Raadyret, 
Vildsvinet og Ræven, men der findes desforuden Ben af flere, 
mindre Arter, navnlig af Gnavere. Derimod savnes f. Ex. 
Uroxen, og i det Hele synes det mig, som om der er paafal
dende faa Knogler af store Pattedyr, ligesom der er forholds
vis mange af meget unge Dyr saavel blandt Hjorte som blandt 
Vildsvin. Dette er særligt bleven mig iøjnefaldende ved Sam
menligning med et stort Fund fra en Affaldsdynge i en Mose 
her paa Fyen, hvor Masser af Knogler af uhyre store Dyr 
forekomme, og hvor Redskaberne af Sten vidne om en højere 
Udvikling end den, vort jydske Fund repræsenterer. Det kan 
her bemærkes, at ingen af Knoglerne i vor Affaldsdynge bærer 
Spor af Hundegnav, Ledenderne ere velbevarede baade paa 
store og smaa Dyr, saaledes at Dyngedannerue her sikkert 
ikke have holdt Hunde. Skulde alt dette ikke tyde paa, at 
Dyngen hidrører fra en særdeles gammel Tid, da man ikke 
som Regel kunde fælde de største Dyr, maaske netop fordi 
man manglede Hundens Hjælp? Ogsaa Fugleknogler fore
findes, dog ikke i stor Mængde, hvorimod Fiskebenene ere 
meget talrige, forekommende i store Masser pletvis, vidnende 
om en heldig Fangstdag. Men ogsaa Fiskene, som man har 
kunnet bemægtige sig, have været gjennemgaaende meget smaa, 
jeg fandt i hvert Fald ingen, som kunde hidrøre blot fra en 
større Torsk eller Ørred f. Ex.

Af Hjortehorn, baade Krondyrets og Raadyrets, fandtes 
ende], og det baade af dræbte Dyr og fældede, fundne i Sko
ven. Saa godt som alle bære de Spor af Tildannelse eller 
Slid, ogsaa Bevis paa, at man ingenlunde har fældet over
flødigt mange af de større Pattedyr. Saaledes fandtes 2 gjen- 
nemborede Hamre af Krondyrtak, begge ufuldstændige, en 
Hammer dannet af et Krondyrhorn ved at afsave Øjetakken
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med den nederste Del af Hornet, samt flere Stykker af af
glattede Takker af samme Dyr. Et af disse sidste Stykker 
er næsten helt, det laa — vistnok nedlagt uskadt — dybt nede 
i Dyngen sammen med de 2 største Flintflækker — Ryg- 
flækker — som fandtes; det er med stor Omhu afskrabet og 
tilglattet. Tilspidset som det har været, det ses af en anden 
Spids, thi dette mangler nu sin, har det utvivlsomt været 
brugt som Vaaben, og efter min Mening været meget brugeligt 
som saadant f. Ex. som Dolk. Talrige Takker ere but afslidte 
i Enden og skilte fra det øvrige Horn enten ved AfsaVning 
eller ved Afhugning og Frabrækning. Der er enten savet 
rundt om Hornet til en vis Dybde, eller Spaan efter Spaan 
er afhugget i en Rundkreds, indtil man bar kunnet brække 
Takken af. At man har kunnet save med en Flintflække, er 
klart nok, men hvorledes man med de forhaandenværende Red
skaber i det haarde Horn har kunnet hugge saadaune Spaaner 
ud, thi de ere vist hugne, ikke skaarne eller savede, er mig 
ikke ret forstaaeligt.

Af forarbejdede Benredskaber forekom adskillige, hele og 
i Brudstykker, de ere omhyggeligt tildannede og afglattede 
og findes i flere Former, snart smalle tilspidsede, »Prene« 
eller vel snarere Pilespidser, snart bredere, endende but 
uden Spids.

Ogsaa Potteskaar fandtes, og blandt dem maa nævnes den 
nederste Del af et ret vel forarbejdet Kar af Middelstørrelse, 
hvis Bund ender i en konisk Spids, saaledes at det ikke! har 
kunnet staa op uden Støtte. Det stod ret op dybt nede i Laget.

Af Flint fandtes Hundreder af Flækker, store og smaa, 
hele og brudte, enkelte trekantede Øxer, Blokke o. 1., samt 
Masser af Fliser og andet Aifald Ira Tilhugning. Endvidere 
nogle ovale eller runde, uforarbejdede Knuder, som synes 
brugte til at hugge med, samt et Par med et af Naturén 
dannet Hul, som jo kunne have været meget tjenlige til 
»Sænkesten«. Ogsaa forekom af og til mindre runde Rulle
sten mellem det øvrige. Blandt al Flinten bærer ikke et 
eneste Stykke Spor af Slibning, medens der netop saavel paa 
de tilstødende Marker som navnlig paa det flade Forland ud 
mod Stranden meget ofte findes Brudstykker af slebne Kiler 
sammen med velhugne Spyd o, s. v. Jeg fik saaledes 3—4 
Stykker af Kiler og et Stykke af en Krumkniv, fundne lige
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ud for Affaldsdyngen ovenpaa en gammel Havstok. Hvis 
Dyngedannerne have kjendt Slibning af Flinten, hvorfor findes 
da ikke saadanne bortkastede Brudstykker ogsaa i Kjøkken
møddingen? Hvis Kjøkkenmøddingen hidrører fra en senere 
Tid end de slebne Sager, hvorledes kan det da gaa til, at 
disse findes der, hvor der i Dyngedannernes Tid har været 
Vand, og vel at mærke uden at bære Spor af at være rullede 
eller af overhovedet at have ligget i Vandet? Og hvorfor har 
man i saa Fald ikke gjort Brug af de slebne Redskaber, der 
jo dengang som nu maa være fundne rundt omkring?

Jeg skal ikke nægte, at Undersøgelsen af denne Affalds
dynge og Betragtningen af de Forhold, under hvilke den 
fandtes, og af de Gjenstande, den ydede, i høj Grad har be
styrket mig i Overbevisningen om Tvedelingens Berettigelse.

Forøvrigt findes endnu et Sted i Strandby Sogn Lev
ninger af en Kjøkkenmødding, nemlig i og omkring Risgaard 
By. Alt i alt kan man vist sige, at Limfjordens Kyster paa 
dette Strøg ere ualmindelig velforsynede med saadanne Affalds
dynger.

II.
Den yngre Stenalder.

Nr. 48. Paa en flad Hedestrækning i den nordlige Del 
af Østerbølle Sogn, ud mod Lerchenfeldt Aa, ligger i Ret
ningen ØNØ.—VSV. en tilsyneladende aflang Høj, som imid
lertid ved nærmere Betragtning viser sig at bestaa af tvende 
sammenbyggede Rundbøje, en mindre og lavere vestlig og en 
større og højere østlig. Begges Længde tilsammen er c. 50, 
Breden c. 25 og den største Højde c. 2 Alen. I den vestlige 
Høj er der tidligere udgravet og bortført et mindre Sten
kammer. Midt i Højen, paa Grændsen mellem de to Afde
linger, ses en meget stor Sten rage frem, vistnok tilhørende 
en Stenkrands om den østlige Rundhøj. Midt i denne sidste 
staa i Retning N.—S. Stenene af et Kammer, hvis Overliggere, 
3 i Tallet, ere bortførte; de have ligget frit, ikke dækkede af 
Højens Muld. Den sydligste, mindste er tilstede endnu, men 
væltet bort fra sin Plads. Kammerets Indre var urørt, kun 
dette udgravedes.
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Det viste sig at bestaa af ialt 11 mægtige Sidesten, hvoraf 
to danne en Indgang mod Syd, i hvilken der ligger en aflang, 
lav Tærskelsten; Gang findes ikke; Indgangens Brede 1 Alen. 
Hele Kammerets indvendige Længde er 13' og 4", Breden 
4' 4", Højden størst mod N. 4Z, mindst mod S. knap 3'. 
Stenene ere satte lidt ned i Undergrunden, de vende den flade 
Side indad og Mellemrummene mellem dem ere udfyldte med 
opstablede Fliser. Flere Steder ere mindre Sten anbragte ved 
de størres Fod, som Støtte formodentlig. Bunden dannes af 
Undergrunden, som overalt er dækket af et Lag trækulblandet 
Jord med ildskørnede Flint og hist og her med nogle, tildels 
udkløvede Kampestensfliser. Fylden bestaar nederst af sand
blandet Muld i l/2 Alens Tykkelse, derover et sammenhængende 
Lag af større og mindre flade Stenfliser, ovenpaa hvilke hist 
og her ses Trækul og ildskørnet Flint. Ovenover findes saa 
løs, mørk, blysands-blandet Muld omtrent op til Sidestenenes 
øverste Kant.

I det dybeste Kullag laa en temmelig stor Ravperle og 
flere mindre spredte omkring paa forskj ellige Steder.

Ovenpaa det lyse Muldlag, men under Fliselaget, fandtes 
i det nordøstre Hjørne c. 1 Alen fra Sidestenene et stort, 
ganske ualmindelig godt forarbejdet Spydblad af sort Flint, 
med Spor af Slibning. Det var beskadiget lidt nedad mod 
Skaftenden, men er ellers det smukkeste Stykke af sin Slags 
i min Samling. Det er 1072" langt og indtil godt 2" bredt.

I samme Lag laa længere mod Syd et raat Redskab af 
Flint, et »Bor* med butslidt Ende.

Ovenpaa Fliselaget laa omtrent midt i Kammeret samlede 
3 mindre Flintspyd 63/i, o3/4 °g 51/4“ lange, alle simplere 
forarbejdede. Ved dem fandtes endvidere en Krumkniv af 
Flint, af hugget i begge Ender, og en yderst elegant lille 
hjerteformet Flintpilespids, 2" lang.

I Kammerets sydøstlige Hjørne forekom Skaar af et lille, 
rigt forsiret Lerkar af den for Jylland karakteristiske, cylin
driske Form med udfaldende øverste Kant. I Fylden fandtes 
endel Flintskærver, der ser ud som Affald fra Tilhugning. 
Intetsteds Spor af Ben.

Nr. 49. I en Lavning ud mod Laastrup Aa ved Skinne- 
rup Mølle i Tostrup Sogn ligge 1 mindre Langdysse og 2 
Rundhøje. I den ene af disse stod Resterne af et Stenkammer,
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som jeg undersøgte. Højens Gjennemsnit c. 40', ingen synlig 
Stenkrands. Højden c. 4'. Kammeret har staaet midt i Højen 
i Retn. S—N. Overliggerne, som neppe have været muld
dækkede, vare bortførte tilligemed nogle af Sidestenene. Til
bage stod kun Partiet omkring Indgangen paa den smalle 
Side mod Syd, nemlig begge Sidestenene med Tærskelsten og 
foran dem en Sten paa hver Side, altsaa en Antydning af 
Gang; en Overligger dækkede det Hele. Mod Øst stod en 
Sidesten, ligesaa mod Nord, den sidste paafaldende lav og 
bred. Kammeret har dannet en aflang Firkant, c. 11' lang 
og 5' 8" bred, Højde mod Syd 2' 10", mod Nord c. 2", 
Indgangen 18" bred. Fylden i dets Indre var væsentligt 
urørt, i alt Fald i de dybere Partier, og bestod af rent, hvidt 
Sand. Bunden dækkedes af et paaført Lag skarpt Grus. Hist 
og her træffes lidt Trækul, men ingen Bendele. Af Oldsager 
fandtes i Sandlaget mod S. 0. en lille plump, slet forarbejdet 
Flintspydspids, 41/2 “ lang, og ved Siden af den Brudstykker 
af en rørformet Ravperle. Midt i Kammeret laa en mærkelig, 
stor og smuk Pilespids af sort Flint med 2 stumpe G j en tager, 
3" lang, l3/«" bred, og et Ravsmykke, dannet af et firkantet, 
paa en ejendommelig Maade udboret Stykke, smukt afglattet 
og poleret. Længde P/2", Br. 5/s". Endelig fandtes mod
N. en større, flad Ravperle og ved den vestre Væg en itubrudt, 
ringformet dito. Selve Højen bestod af Sand som Under
grundens.

Nr. 50. Som tidligere anført ligger paa Kirkegaarden N. 
for Fovlum Kirke i Gislum Herred Resterne af en stor Lang- 
dysse, hvis Maal imidlertid ikke mere kan udredes. Retning
O. —V., den skal have været højest i den vestlige Ende. Fundet 
fra en Kiste i den er omtalt i min forrige Artikel; det bestod 
af Ravperler, ligesom det her omhandlede. Det af mig under
søgte Kammer synes at have havt sin Plads omtrent midt i 
Dyssen efter Længden, men i dennes sydlige Halvdel efter 
Breden; det vendte efter Længden i N.N.V.—S.S.Ø. Som 
det nu forefandtes, bestod det af 4 mægtige Sidesten, medens 
Dækstene og Endesten mod N. manglede. Mod S. stode 2 
mindre, tyndere og lavereSten, en paa hver Side af Indgangen, 
og mellem disse stod oprejst midt i denne en lang, smal Sten, 
som dog ingenlunde udfyldte den. Sidestenene stode meget 
skraat, støttede forneden af mindre Sten. Kammerets Længde
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har været 9', Brede i Loftet 2' 4", i Bunden 4x/2', Højden 
4' 4". De sydligste, mindre Stene vare 2' 10" lange og 
2' 6" høje. Det var nu aldeles fyldt med Muld, og der var 
afgravet saa meget af Dyssens Fyld, at Sidestenene naaede op
1 Jordskorpen, men det Hele har sikkert tidligere været aldeles 
jorddækket. Fylden i Dybden var uforstyrret, bestaaende af 
Sand med Trækul og ildskørnet Flint, hvormed ogsaa Bunden 
var dækket i et tykt Lag. I det midterste Parti fandtes 
Brudstykker af flere, tildels store Ravperler, og ved den vestre 
Vægs Midte laa en meget stor Perle af samme Materiale med 
en rundtgaaende, indsleben Fure paa Forsiden og gjennemboret 
ved Furens Afslutning. Den er ægformet, 21/!" lang, P/2 " 
bred og P/i" tyk. Bendele fandtes ikke under saadanne 
Forhold, at de kan antages at hidrøre fra Oldtiden. Kammeret 
stod paa Undergrunden. Dyssens Fyld syntes at bestaa af 
Muldjord.

Nr. 51. Paa Klotrup Hede, Fjelsø Sogn, paa et temmelig 
lavtliggende, fladt Strøg ligger en mindre Langhøj med en 
ret betydelig Rundhøj tæt ved og ret ud for dens østlige Ende. 
Langhøjen stammer utvivlsomt fra Stenalderen og har havt
2 Stenkister. For at faa at vide, om Rundhøjen var fra 
samme Tid, søgte jeg at skaffe Oplysninger om dens tidligere 
Udgravning og lod den endelig, trods dens stærkt ødelagte 
Tilstand, undersøge fuldstændigt. Den hidrørte utvivlsomt til
dels fra Stenalderen, idet der i den vestlige, mod Langhøjen 
vendende Side, tæt indenfor dens mulddækte Stenkrands har 
staaet en større Stenkiste med svære Overliggere, men uden 
Gang. Oldsager blev ikke fundne, da den for Aar tilbage 
ødelagdes. Hele Rundhøjens Diameter er 25 Alen; en Sten
krands findes c. 12' fra Randen; Højden er c. 9'.

Den bestaar inderst af et Sandlag paa 4' 6 " i Tykkelse, 
i hvilket der ses 16 brune indtil 3A" tykke, bugtede Striber. 
Derover findes væsentligt mørk Muld, dog med talrige smalle 
Sandstriber, paa sine Steder atter dækket af Sand. Midt paa 
Højens Bund stod i S.—N. 5 Sten oprejste i en Række, 4* 
og 6 " lang. De vare ikke over 2' høje, og ikke meget svære. 
C. 6' oppe i Højen, i dennes mørke Lag og i Sydsiden, stod 
en høj, smal Urne, med en Slags Hals og en rundtløbende 
Liste om denne. Den var dækket derved, at Bunden af et 
fladere, ituslaaet Kar var sat ned i Mundingen, og indeholdt
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brændte Ben med et lille bitte Stykke sammenrullet Bronce 
blik som eneste Gravgods I Forresten var den omgivet med 
den sædvanlige Kappe af mindre Sten.

Det ser altsaa ud, som om der har staaet en lav, sten
omsat Sandhøj fra Stenalderen, som saa er forhøjet og udvidet 
i Broncealderen. Forholdet mellem Rund- og Langhøj, som 
saa ofte kommer igjen, er altsaa i hvert Fald i dette Tilfælde 
neppe tilfældigt, da de begge stamme fra samme Periode.

Den for Stenalderen typiske Begravelse er jo Stenkam
meret i Høj. For mig stiller det sig dog således, at vi her 
kun have for os Begravelserne for, om det saa maa siges, Sam
fundets øverste Lag, medens den store Mængdes Grave maa 
søges under simplere Former og rimeligvis udenfor Høje og 
Kamre. Jeg viste i min forrige Artikel, at der efter al Sand
synlighed forekommer Begravelser fra Perioden paa flad Mark, 
under en Stendynge, naturligvis med ubrændt Lig, hvis Knogler 
vel under disse Forhold som Regel vil være formuldede. 
At der ogsaa i Høje kan træffes Begravelser af denne eller 
lignende Art, er utvivlsomt, en saadan har f. Ex. Kammer
herre Sehested undersøgt i Addit Skov. Selv har jeg fra 
Tostrup Sogn faaet et meget stort og godt Flintspyd, 12^2** 
langt, som fandtes i en uforstyrret Høj uden Kiste eller Kam
mer i dens Midte under en Stendynge; Bendele saas ikke. 
Fra to forskjellige saadanne Dynger, nedgravede paa flad Mark 
ved Dammergaarde, Farsø Sogn, har jeg to slebne Kiler, og 
hvor mange af de jordfundne Stensager hører man ikke ere 
fundne under eller mellem andre Sten ved Grøftegravning 
eller ved lignende Arbejder? Man vil sikkert med Tiden 
lære, at her skjuler sig Grave enten for en vis Samfundsklasse 
eller muligen fra Stenalderens Slutning.

III.

Broncealderen.

Nr. 52. Fra en delvis forstyrret, betydelig, smukt hvælvet 
Høj paa Alstrup Mark, Gislum Herred, havde jeg gjentagende 
faaet Broncesager, fundne i benfyldte Urner. Jeg bestemte 
mig derfor til at lade Højen undersøge. Dimensioner kan



417

vanskelig opgives, da Højen som sagt var endel ødelagt, idet 
navnlig en mulddækt Stenkrands om Foden var bortført. 
Højden har været c. 12'. Den bestod af sort Muld med fine 
Sandsstriber, meget fast sammenpresset. Følgende Begravelser 
fandtes i den resterende Del af Højen eller oplystes at være 
udgravede tidligere.

1. Mod Syd, c. 5' oppe i Højen tæt indenfor Stenkrandsen 
en stor, knust, benfyldt Urne med Kniv med Spiralforsiringer 
og en Pincet, som har været overbrudt, men er repareret ved 
en Slags ufuldkommen Lodning.

2. Mod Øst i samme Højde, men længere inde i Højen 
en aflang, firkantet Stensætning af »Koltringer« i N.—S., 12' 
lang, 4' bred og 2' høj. Der fandtes hverken Bendele eller 
Oldsager i den.

3. Omtrent 2' over inderste Kant af Stensætningen stod 
uden omgivende Sten en aldeles knust Urne med brændte 
Ben og en Broncepilespids.

4. 2' nord for Stensætningen i samme Højde en lille 
Stenkiste, sat af 4 flade Fliser med lignende til Bund og 
Laag, omgivet af en lille Dynge Sten og fyldt med brændte 
Ben uden Oldsager.

5. Lige nord for Nr. 4 stod en Urne med brændte Ben 
uden Oldsager.

6. Længere inde i Højen, men dog endnu i dens nord
østlige Parti paavistes Resterne af en større Stendynge med 
brændte Ben uden Oldsager.

7. I Højens Midte, men c. 6' oppe i den fandtes endelig 
den uforstyrrede Hovedbegravelse, nemlig en Stendynge, i 
hvilken der var dannet et Leje, c. 6' langt, i Retning N.—S. 
Siderne af dette bestod af flere ovenpaa og udenom hinanden 
stablede Lag større og mindre Koltringer, Bunden dannedes 
af den underliggende Fyld uden Brolægning, og Mulden i 
Kisten, eller hvad man vil kalde det, dækkedes af et enkelt 
Lag Sten. Dybden af den var c. P/2', og der fandtes kun 
sort fast Jord i den uden Spor af Bendele eller Oldsager. 
Den maa vistnok engang have indesluttet et ubrændt Lig. 
Kistens afrundede Sydende dannedes af en halvrund 4—5' 
bred og c. 3^2 Fod høj Stendynge, og ovenpaa denne sydvest 
for Kistens Afslutning laa paa Træ og dækket af Træ en 
Hals- eller Haarring af Bronce, vreden og endende i 2 smaa
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Spiraler, og ved Siden af hinanden nord for den 2 ens Spiral
ringe til Armen af Bronce, hver paa talrige Omgange og 
dannede af et halvrundt Broncehaand, alt aldeles knust af 
Jordens Tryk. Det saa ud, som om der har været nedsat et 
kvadratisk Træskrin med Sider paa omtrent 12 il og indehol
dende Smykkerne, men muligen ere de ogsaa blot nedlagte 
paa en Træplade og dækkede af en anden.

Højen undersøgtes tilbunds uden at mere fandtes.
Udgravningens Resultat synes mig interessant, idet vi her 

have en betydelig Høj opkastet over en Kvindegrav som 
Hovedbegravelse, hvilket vidner om, at Kvinden kunde indtage 
en vigtig Stilling i Samfundet. Tillige har vi Exempel paa 
Gravgodsets Anbringelse udenfor selve Gravkisten.

Blandt de meget talrige samlede Urnefund fra denne 
Periode, som jeg i Tidens Løb har undersøgt, i Reglen saa- 
ledes, at Urnen med sit Indhold bragtes mig urørt, fortjene 
enkelte at fremhæves. Saaledes bestod Gravgodset i en stor 
Urne fra en Høj i Østerbølle Sogn af et Knippe paa ikke 
mindre end 10 ens Bennaale, som ikke ere baalbrændte. De 
ere 5 til 6 u lange, tilspidsede til den ene Ende og ved den 
anden forsyrede med Stregeprydelser i rudede Mønstre. Saa- 
danno Naale komme atter og atter igjen i Urnefund fra Egnen, 
snart 1, snart 2 eller 3, men sjeldent flere. Naar man om
hyggeligt undersøger de brændte Ben, vil man særdeles ofte, 
selv hvor der intet Gravgods er, finde Brudstykker af en eller 
flere af den Slags Bensager, som have været paa Baalet, og 
det er ingenlunde sjeldent at finde dem baade brændte og 
ubrændte i samme Urne.

Rav er som bekjendt sjeldent i Fundene fra Broncealderen, 
men tildels beror dette vist paa en mindre nøjagtig Under
søgelse, i alt Fald har jeg jævnligt fundet et Stykke ufor
arbejdet Rav eller en lille Perle af samme Materiale mellem 
de brændte Knogler i Lerkarrene, snart som eneste Gravgods, 
snart sammen med Bronce eller Bensager. Saaledes var der 
engang nedlagt en lille Broncesyl og en lille Ravperle eller 
Ravring ved Knoglerne af et lille Barn, en anden Gang et 
uforarbejdet Ravstykke af Størrelse som et Dueæg sammen 
med en Kniv og en Pincet, en tredie Gang et raat lille 
Stykke Rav alene. Alt Bevis paa, at det havde Værdi, utvivl
somt har det jo ogsaa været en vigtig Udførselsartikel.
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I ©n lille, særdeles smuk Urne af ualmindelig Form laa 
paa Benene af et lille Barn en lille halvkugleformet Bronce- 
plade med Tverstang, hvorigjennem var stukket en Stump af 
et tyndt, smalt Broncobaand, samt en Perle, dannet af et lille 
Stykke sammenrullet Bronceblik; disse diminutive Smykke
sager synes mig næsten rørende ved Resterne af det lille Lig.

En anden Urne af Krukkeform, staaende paa en brændt 
Lerskive og dækket af et knust Laag, indesluttede ligeledes 
de brændte Knogler af et Barn, som jeg anslaar til at have 
været i en Alder af 4—5 Aar. Mellem disse fandtes Brud
stykker af et tyndt, bredt, efter Tveraxen krummet lille 
Benredskab med Stregeforsiringer om den afrundede Ende. 
Det ligner visse Benredskaber fra samme Periode i formindsket 
Maalestok og maa vist opfattes som et Stykke Legetøj. Det 
har været med paa Baalet. Det mærkeligste var dog, at der 
mellem Bendelene fandtes talrige brændte Fugleknogler, aaben- 
bart tilhørende flere Individer af forskj ellig Størrelse. Hr. 
Professor Stenstrup, som undersøgte disse Fuglerester, har 
erklæret, at de hidrøre fra 3 Arter Kragefugle, fra Skadens 
til Graakragens eller muligen Ravnens Størrelse. Forholdet 
er saare interessant, men hidtil vistnok enestaaende; der fore
ligger vel en religiøs Skik, en Offring.

Der kunde være meget mere at fremdrage fra disse Urne
fund, men Pladsen er begrændset, vi maa ile med en Afslutning.

IV.

Jernalderen.

Nr. 53. Paa samme Hede som Nr. 51 ligge flere smaa 
runde Knuder, af hvilke jeg undersøgte den største. Diameter 
40', Højde 3x/2'. Bestod helt igjennem af Sand; omtrent i 
Midten lige under Lyngskjolden laa en større og nogle mindre 
Stene, og paa Højens Bund, c. P/2 Alen under disse, fandtes 
et ubrændt Skelet af et voxent, spinkelt, mandligt Individ, uden 
Spor af omgivende Sten eller Oldsager. Hovedet laa mod 
Vest omtrent i Højens Midtpunkt, og Benene mod Øst, Stil
lingen udstrakt, Armene langs Kroppen. Lige nord for Hove
det var der nedgravet en lille Dynge paa 6—7 brostensstore,
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tildels udkløvede Sten i Undergrunden. Omtrent 4' indenfor 
Højens Rand var sat en mulddækt Kreds af temmelig smaa 
Sten.

Skjøndt hele Forholdet ikke ligner noget, som hidtil er 
forekommet ved mine Udgravninger, maa jeg dog henføre 
Højen til Jernalderen.

Nr. 54. I en ca. 8' lang og 4' høj Stenkiste uden Over
liggere, nedgravet i en naturlig Banke paa Fragdrup Mark i 
Farsø Sogn, fandtes langs Øst- og Sydvæggen staaende 7 Jern
alderkar af forskjellig Art, store og smaa, hvoraf et med en 
vandret Hank. Spor af Bendele eller andre Oldsager saas 
ikke (Finderens Beretning). Altsaa atter et Exempel paa den 
for Egnen almindelige Begravelse fra en vis Del af Perioden 
— Pottegrave er de kaldte.

Nr. 55. Paa flad Mark ved Svingelbjerg By, Vesterbølle 
Sogn, fandtes en rund, temmelig stor Stensætning tæt under 
Overfladen. Indenfor denne stode 3 store Lerkar med brændte 
Bén, og ved, ikke i, dem laa: 24 Perler af forskjellig Størrelse 
og Form, alle af en fin, gul, brændt Lermasse.

3 Perler af en lignende, men rød Masse.
8 Perler af lysegrønt Glas af forskjellig Størrelse og

Form.
1 større trekantet Perle af mørkeblaat Glas.
1 lille Mosaikperle, hvidlig med gule Indlægninger.
1 temmelig stor, flad, ringformet Ravperle.
Mange Brudstykker af et eller flere Broncearmbaand (Spi

ral), dannet af et smalt Broncebaand.
Brudstykker af vævet Tøj med syet Søm, der laa udenom

Bronceringene.
Ubestemmelig Masse af Jernrust.

(Finderens Beretning.)

Dette Fund afviger fra, hvad jeg hidtil har set paa Egnen, 
men netop for Jernalderens Vedkommende mangler der jo 
saare meget i vort Kjendskab til Gravskikkene.

Endnu skal jeg kun nævne, at jeg fra to forskjellige tæt 
ved hinanden liggende Moser i Strandby Sogn har erholdt to 
næsten ens, meget ejendommelige Broncenaale med fladt Hoved, 
Krumning paa Stilken under dette og buet, riflet Spids. De
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høre til de endnu sjeldne Jernaldersager af keltisk Type. 
Den ene har jeg skjænket til Musæet i Kjøbenhavn.

Hermed slutter jeg altsaa mine Beretninger, forhaabentligt 
vil de kunne have nogen Betydning for fremtidige Undersø
gelser, især da man i saa sørgelig høj tirad mangler paalide- 
lige Udgravningsberetninger, ledede af blot nogenledes kyndige.

Kun endnu et. Oldtidsminderne i Himmerland trues nu 
stærkt, da det jo lader til, at det bliver Alvor med Bane- 
anlæget. Skal virkelig her som andetsteds den Skandale taa- 
les, at Høje og Stensætninger hensynsløst ryddes bort for en 
alt i alt dog saare ringe Fordels Skyld?


