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FREDERIKSBORG AMT.
1. ”Bjørnehøj”, Holmegård, Annisse sg (DKC: 010101.8). VB 1886. Rundhøj, ca. 22 m i diam. Centralt heri en jættestue.
Højen var bygget af sand. Kammeret var ompakket med flintskærver. Jættestuens kammer var orienteret SV-NØ. Det var
7,4 m l., 1,9 m br. og 1,3 m h. Det var bygget af 21 sidesten (2 sten mod N, 1 mod S og 9 mod henholdsvis Ø og V) og 2
dæksten. Fylden i kammeret bestod af sten og jord. I kammeret fundet skeletdele uden orden.
Gangen er orienteret NV-SØ. Opr. var den ca. 5,3 m l. Der er bevaret de yderste 2,25 m. Den er 0,9 m h og 0,7 m br.
mod V; 0,6 m mod Ø. Der findes 4 sidesten mod N og 5 mod S. Der er tørmur mellem sidestenene. I gangen står 1 sæt
karmsten. Gulvet er brolagt.
Fund (Udgr. 1888 af V.Boye. - NM A 8368-69): 1 fragm. A-flække; 1 bennål (ubest.); 2 tandperler (svin og hund).
Tidligere i opkastet fyld fundet en skafttungepil og lerkarskår (stenalder).
2. Rygård, Annisse sg (DKC: 010101.11). VB 1886. Højrest, ca. 9 m i diam., og 2 m h. Heri er registreret en jættestue.
Kammeret er ovalt. Det er orienteret N-S; ca. 5 m l og ca. 2 m br. > 8 sidesten. Gangen udgår midt for Ø-siden. - Litt: S.
Hansen 1988: 8 ff.
3. Rygård, Annisse sg (DKC: 010101.13). VB 1886. Rundhøj, ca. 16 m i diameter. I højruinens vestlige del findes en
jættestue.
Kammeret er rektangulært og orienteret NNØ-SSV. Det er bygget af mindst 9 sidesten og 1 dæksten. Gangen er orienteret
Ø-V. Der er registreret 2 sidesten.
Sekundært i højen er fundet en stensat grav og deri lerkar med brændte ben. - Litt: S. Hansen 1988: 12 ff.
4. Damhuset, Blistrup sg (DKC: 010102.22). VB 1886. Høj. Heri en jætttestue.
Kammeret er orienteret NØ-SV. Det er 3,5 m l.; 2,1 m br. i S. og 2,0 m br. midtpå. Det er 1,5 m højt.
Midt for kammerets S-lige side udgår en gang. Gangen er orienteret NV-SØ. Den er 3,1 m l. og 0,6 m br. ved kammeret.
Der er bevaret 2 sidesten.
5. ”Ølshøj”, Blistrup sg (DKC: 010102.24). VB 1886 og 1960. Rundhøj, bygget på en naturlig banke. Heri findes en
dobbeltjættestue. Kamrene ligger direkte i forlængelse af hinanden og har en fælles endesten for henh. N-enden og
S-enden.
a. Den S-lige jættestues kammer har oval grundplan og er orienteret N-S. Det er 4,0 m l. og 2,5 m br. Det er bygget af 9
sidesten og 2 dæksten. Der er tørmur mellem sidestenene. Gulvet er lagt af sten.
Gangen udgår midt for den Ø-lige side og er orienteret Ø-V. Den er 5,5 m l., 0,8 m br. og 1,2 m h. Den er bygget af 6
sidesten på den S-lige og 5 sidesten på den N-lige side. Der er registreret tørmur mellem sidestenene. 1,5 m ude i gangen
står 2 modstående karmsten.
b. Den N-lige jættestues kammer har oval grundplan og er orienteret N-S. Det er 3,6 m l. og 2,1 m br. Der er bevaret 8
sidesten og 1 dæksten. Gulvet er lagt af flade fliser. Herpå er fundet menneskeknogler og oldsager.
Gangen udgår midt for kammerets Ø-lige side. Den er orienteret Ø-V. Den er 3,1 m l., 2,4 m br. Og 1,2 m høj. Gulv af
sten.
Fund (Udgravet 1855 og 1960. - NM MMCCLXXIV-XXX. - A 49.366-94 og A 50.338-39): 1 svær, sleben, tyknakket
retøkse (Lindø-type). - 1 svær, sleben, tyknakket huløkse (type B) - 1 dolk (type I - bortbyttet). - Ravperler (mgl.).
Offerlag ved fronten: 1 lerske (MN Ib) og flere ubestemmelige lerkar.
I højen er undersøgt en sekundært indbygget hellekiste. Ovenpå dækstenen er fundet 1 dolk ( type IIIB ). - Litt: A.P.
Madsen 1868: 12, t. 14. - R. Fabricius 1952: 68 ff. - K. Ebbesen 1975: fdl. A nr. 2, fig.90,1. - 2005: fl. 1,1. - S. Hansen 1993:
nr. 113. - S. Hansen 1988: 16 ff.
6. Ølshøjgård, Blistrup sg (DKC: 010102.25). VB. 1886.
Høj, hvori findes en jættestue.
Jættestuens kammer er orienteret N-S. Hvoraf er set toppen af mindst 4 sidesten.
Gangen er orienteret Ø-V. Levninger ses.
7. Stendyssen 1, Blistrup sg (DKC: 010102.26). VB. 1886.
Langhøj. Den er rektangulær og orienteret N-S. Den er ca. 12 m l. og 8,5 m br. Der er registreret randsten.

I højen findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret NNV-SSØ. Det er 1,6 m l. og 0,9 m br. Det er bygget af 2
sidesten og 2 endesten. Dækstenen mgl.
8. Stendysse 2, Blistrup sg (DKC: 010102.27). VB. 1886.
Rundhøj, ca. 9,5 m i diam. Der er registreret 11 randsten.
Centralt i højen ses 12 sten i uorden af en ødelagt megalitgrav.
9. Kirkevangen, Blistrup sg (DKC: 010102.28). 1828 og VB 1886.
Høj, hvori er udgravet 2 dyssekamre.
Fund (1829 - NM MDCCCI-VI): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type Bundsø).- 1 sleben, tyndbladet, tyknakket
flintøkse. - 1 A-flække. - 1 dolk (type Ix). - Mgl: 5 flækker, 7 flintdolke, 2 tyndbladede økser og ravperler.
10. Smidstrup, Blistrup (DKC: 010102.29). 1824 og VB. 1886.
Høj, hvori en megalitgrav.
Fund (inds. 1824. - MN MCLXXI-VIII): 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - Mgl: 1 bronzedolk, 1 flintmejsel, 3
flintdolke, lerkarskår og ravperler.
11. Blistrup, Blistrup sg (DKC: 010102.30). VB. 1886. Høj. Heri er registreret to stordysser/jættestuer.
Gangene er henh. Ø-V og N-S, ca. 3 m lange. Det ene kammer er 4-kantet.
a. Kammeret var 4-kantet. Gangen var orienteret Ø-V. > 3 m l.
b. Gangen var orienteret N-S. > 3 m l.
12. Slagsagergård, Blistrup sg (DKC: 010102.70). VB 1886. Rundhøj, omsat med randsten. I højens S-lige del er registreret
et dyssekammer.
Kammeret (type I/II) har rektangulært grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 1,1 m l., 0,9 m h. og 1,0-0,9 m br.; bredest
mod Ø. Det er bygget af 3 sidesten, som hælder indad (1 sidesten mod V, N og S). Det er åbent i S.
Sekundærgrave i højen: 5 mindre stenkister og 1 lerkar. I disse er fundet dolke, knopper, knive og småsager af bronze.
010102, a. Smidstrup Mark. I 1859 udgravet en høj med en jættestue. Kammeret var ca. 5 m l. og 2 m br. Gangen udgik
mod SØ. I denne er tidligere fundet 2 skeletter og 1 uornamenteret urne.
010102, b. Unnerup Mølle, Mynge By. (NM Fr. VII 5578-82). Fundet sammen med flere andre sager i et gravkammer
eller en jættestue: 1 huløkse, 1 stridsøkse og 3 tyndbladede flintøkser (alle mgl.).
13. ” Storedys”, Salstrup, Esbønderup sg (DKC: 010103.23).VB 1886. Høj, hvori fandtes en dysse.
Dyssekammeret (type I/II) var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten
Fund: Økseblade af flint og ravperler.
14. Søndergård, Esbønderup sg (DKC: 010103.24). VB 1886.
Høj, hvori fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret SV-NØ. Det var 5,3 m l. og 1,9 m br. Det var bygget af 13 sidesten. Der var bevaret 1 dæksten.
Gulvet var belagt med fliser. Fra kammerets SØ-lige side udgik en gang.
Gangen var orienteret NV-SØ. Den var 3,8 m l. og 1,0 m br. Gangen var bygget af 4 par sidesten. En tærskelsten lå på
tværs yderst.
Fund: Et skelet er fundet i kammeret.
15. Gribskov, Esbønderup sg (DKC: 010103.34). VB. 1886.
Høj, hvori findes en jættestue.
Jættestuens kammer har oval grundplan og er orienteret NNØ-SSV. Det er 4,5 m l. og 2,5 m bredt midtpå; 1,4 m mod S
og 1,9 m mod N. Det er bygget af 15 sidesten (4 sten i V, 3 i N og S og 5 i Ø). Der er bevaret 1 dæksten. Næsten midt for
Ø-siden findes en gangåbning.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er > 3,6 m l., 0,6 m h. og 0,4-0,5 m br. (størst yderst). - Litt: S. Hansen 1988: 33 ff.
16. Alume, Græsted sg (DKC: 010105.4). VB 1886. Rundhøj med omgivende randsten. Heri en dysse.
Dyssekammer (type I/II) havde rektangulær grundplan og var orienteret Ø-V. Det var bygget af 3 sidesten (1 sidesten i
V, N og S) og 1 dæksten. Det var åbent mod Ø.
17. Stokkerup, Græsted sg (DKC: 010105.13). VB 1886. Langhøj, rektangulær og ca. 22,5 m l. og 6,5 m br. Den er omsat
med randsten.
Heri 2 dyssekamre, ca. 1,9-2,5 m fra hinanden.
a. Det østlige dyssekammer (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 1,9-2,5 m l. og 0,9-1,2 m
br. Det er bygget af 4 sidesten (2 sten i Ø, 1 i V og S). Det er åbent mod V.
b. Det vestlige kammer er sløjfet.
Sekundærgrav i højen: Lerkar med brændte ben. Ved randstenene er fundet en guldarmring fra jernalderen (1857 - NM
16.324).
18. Græsted, Græsted sg (DKC: 010105.15). VB 1886. Rundhøj med omgivende randstenskæde.
Heri fandtes et rektangulært dyssekammer.
Kammeret (type I/II) havde rektangulær grundplan og var orienteret N-S. Det var 3,1 m l., 1,0 m br. og 1,0 m h. Det var
bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
Fund: Skeletrester, økseblade af flint og lerkarskår.
19. Græsted, Græsted sg (DKC: 010105.16). VB 1886.

Et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret Ø-V. Det var bygget af 3 sidesten og 1 dæksten. Det var
åbent i Ø.
20. Pårup, Græsted sg (DKC: 010105.20). VB 1886.
Høj, hvori fandtes et rektangulært dyssekammer.
Kammeret var orienteret N-S, Det var 1,9 m l., 1,0 m br. og 1,0 m h. Det var bygget af store sten og dækket af flere store
sten.
Fund: Flere økseblade.
21. Slettegård, Helsinge sg (DKC: 010106.9). 1857. Høj. Heri en stordysse/jættestue, omgivet af et ca. 0,6 m tykt
flintlag.
Gangen er orienteret N-S. Heri et flintlag 0,6 m tykt.
Fund (Inds. 1857. - NM 16.129-36): 2 slebne, svære, tyndnakkede flintøkser. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse.
- 1 sleben, tyndbladet, tyknakket huløkse. - 1 usleben, bredægget huløkse. - 1 dolk (type Ix). - 2 flækkeknive (den ene af
Stenild-type). - 6 flækker/-fragmenter (2 A-flækker og 1 B-flække). - 3 skulderskåle/-kopper (1 fra MN II og 2 fra MN
III). - 7 ravperler (2 type b1; 1 type c1; 1 type h2 og 2 type m1). - 2 fragm. af flintøkser og ægfragm. af huløkse (mgl.). Tidligere er fundet 2 flintdolke. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.d. A no 2. fig. 47,1 og 4. - 2005: fl.1,2.
22. Høbjerg Hegn, Helsinge sg (DKC: 010106.15). VB 1886. Langhøj, rektangulær og orienteret VNV-ØSØ. Der er
registreret > 31 randsten. Højen er 36,0 m l., 6,2 m br.i Ø og 7,5 m i V. > 31 randsten. Der er plyndringshuller efter
kamre.
23. Kæderup, Helsinge sg (DKC: 010106.16). VB og APM 1889. Langhøjen er rektangulær og orienteret N-S med en lille
drejning mod V. Den er meget ødelagt. > 36,0 m l. og 12,0 m br. I den nordlige ende er registreret 4 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret N-S eller parallelt med højens længderetning. Det
er 1,7 m l., 1,1-1,2 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 4 lige høje sidesten. Endestenene er indeklemt mellem sidestenene.
1 dæksten.
Fund: Menneskeknogler midt i højen. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 1.
24. Høbjerg Hegn, Helsinge sg (DKC: 010106.17). VB 1886. Langhøj, orienteret N-S.
Ruin af et kammer.
25. Høbjerg Hegn, Helsinge sg (DKC: 010106.18). VB 1886. Langhøj, orienteret N-S. Der er registreret 1 randsten. I
højen ses et rektangulært dyssekammer.
Kammeret er 1,8 m l.
Fund: Hesteskelet.
26. Tinghusets Plantage, Mårum sg (DKC: 010107.2). VB 1886.
Rektangulært dyssekammer. Der er bevaret 2 sidesten og 1 afvæltet dæksten.
27. Kagerup, Mårum sg (DKC: 010107.4). Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er 25,5 m l., 13 m br. og 1,5 m h. Der er
registreret en del randsten. Heri 2 dyssekamre.
a. 12,5 m fra højens S-lige ende fandtes et rektangulært kammer. Det var orienteret N-S. 3 af kammerets sidesten sås,
den sydlige på plads.
b. 8,5 m fra højens N-lige ende fandtes en kammerruin. Der sås 2 sten.
28. Kagerup, Mårum sg (DKC: 010107.5). VB 1885. Høj, hvori en jættestue.
Kammeret er rektangulært og orienteret N-S. Det er ca. 3,0 m l., 1,1 m h. og 1,6 m br. midtpå; 0,9 m br. mod S. Det er
bygget af 11 sidesten (3 sidesten i V, Ø og N samt 2 i S) og 2 dæksten. Midt i kammerets Ø-side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er 2,5 m l., 0,5 m br. ved kammeret og 0,9-0,6 m h., højest ved kammeret. Der er bevaret
2 sidesten på hver side. - Litt: S. Hansen 1988: 36 ff. - 1993: nr. 117
29. Gribskov, Nøddebo sg (DKC: 010108.5). SM 1913-4. Høj, hvori en jættestue. Der fandtes en stenpakning omkring
kammeret.
Kammeret har ovalt grundplan og er orienteret N-S med en nische mod SV. Det er 5,3 m l., 2,6 m br. og 1,8 m h. Det
er bygget af 15 sidesten (4 sten mod V, 6 mod Ø, 2 i S og 3 i N), bl.a. en smal sluttesten i NØ. Dækstenene er fjernet.
Tørmuren er smukt konstrueret af tynde sandstensfliser. Kammergulvet er brolagt. Nischen er dannet af siderne på 2
sidesten og 1 lodretstående sten, samt tørmur mellem disse.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er 5,9 m l. og 0,6-0,5 m br. Den er bygget af 6 par sidesten samt 3 karmsten. Det ene
sæt findes ved hjørnestenene til kammeret, den anden i gangens N-side mellem 3. og 4. sidesten. I gangen ligger 3
tærskelsten, som er ca. 0,3 m høje. De 2 findes ved karmstenene, den 3. mellem disse. Gangens bund er brolagt.
Udgravet 1914: Fyld af sten og ildskørnet flint. - Litt: A.P. Madsen 1896: 8, t. III,7. - S. Hansen 1988: 40 ff. - 1993: nr.
115.
30. Nøddebo, Nøddebo sg (DKC: 010108.6). VB 1886.
Rektangulært dyssekammer. Det er bygget af > 3 sidesten, som hælder indad. Del af dæksten henligger.
010108, a. Nøddebo, Nøddebo sg (NM A 32.390-95 og A 32.438). Samlet fund: 1 sleben, buttet retmejsel. - 1 sleben,
bredægget retøkse. - 2 slebne, svære tyknakkede retøkser (Lindø- og Brogård-type). - 3 slebne, svære, tyknakkede huløkser.
Fundet kan bestemmes som stammende fra en megalitgrav.
31. Tågerup Mølle, Ramløse sg (DKC: 010109.1). VB 1886. Højen er rund, ca. 7,5 m i diam. Ved højfoden er registreret

randsten, ca. 1,3-1,4 m høje.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret er orienteret Ø-V, med indgang mod Ø. Det har 6-sidet grundplan. Det er
1,9 m l. og 1,8 m br. midtpå. Der er bevaret 3 sidesten; nemlig 1 mod N og 2 mod S. 1 dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006:
nr. 2.
32. Ågerup, Ramløse sg (DKC: 010109.3). Langhøj, orienteret N-S. Den er 18,5 m l. og 5,0 m br. Heri 2 dyssekamre.
a. I højens N-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret N-S. Det er 1,9 m l. og 1,3 m br.
Det er bygget af 4 sidesten.
b. I højens S-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret Ø-V. Det er 1,5 m l. og > 0,7 m br.
Fund (Udgr. 1993 af J. Aa. Pedersen - GIM 3383, i.s.): Ingen. - Litt: AUD 1993:4.
33. Skerød, Ramløse sg (DKC: 010109.16). VB 1886. Rundhøj, 8,5-9,5 m i diam. Der er registreret >12 randsten, som er
1,5 m høje. Centralt i højen findes en megalitgrav. Der ses 4-6 sten af kammeret. - Litt: S. Hansen 1988: 46 ff.
34. Paralsted, Ramløse sg (010109.55). VB 1886. Rundhøj omgivet med randsten. Heri en dysse.
Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan. Det er bygget af 2 lange sidesten og 2 endesten.
35. Bregnerød, Søborg sg (DKC: 010110.46). VB 1886. Rundhøj, ca. 10 m i diam. og omsat med randsten. I højen er
registreret 2 megalitgrave.
a. Midt i højen fandtes en stordysse. Kammeret havde 6-kantet grundplan og var orienteret N-S. Det var 1,8 m l., 1,2
m br. midtpå og 1,5 m h. Det var bygget af 5 sidesten (1 sten i N og 2 i Ø og V). Der var mellemliggersten mellem sideog dæksten og tørmurskonstruktion af rullesten og flade fliser. Gulvet var brolagt og belagt med et lag af ubrændte
flintskærver. Loftet dannedes af 1 dæksten med 67 skålformede figurer på oversiden. For kammerets sydside lå en ca.
0,8 m h. indgangssten. Herfra udgik en gang til randstenskæden.
Fylden lå indtil ca. 15 cm under dækstenen og bestod af løs muld hvoriblandt større og mindre rullesten. Indtil ca.
0,3 m under dækstenen sås skeletrester. En flintdolken lå ca. 0,7 m over gulvet; de øvrige oldsager mellem knogler på
kammerbunden.
Gangen var orienteret N-S. Den var 3,3 m l. og 0,5 m br. Der var bevaret 4 sidesten.
b. Lige V for denne stordysse var tidl. sløjfet en megalitgrav. Kammeret var bygget af 5-6 sidesten og 1 dæksten. En
sidesten stod tilbage.
Fund (Udgr. af V. Boye 1884 - NM A 6100-6). 1 dolk (type VIB). - 1 fragm. buttet retmejsel. - 1 fragm. flækkekniv. - 1
sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - Ravperler (mgl.).
I den V-lige megalitgrav er tidl. fundet en flintdolk og en ravperle. - Litt: H. Norling-Christensen 1943a: 45 ff, fig. 2-4.
36. Stendyssegård, Søborg sg (DKC: 010110.53). VB 1886. Langhøj, orienteret N-S. I denne en megalitgrav.
Kammeret var bygget af 4-6 sidesten og 1 dæksten. Åbent i den ene ende.
37. Stendyssegård, Søborg sg (DKC: 010110.54). VB 1886. Langhøj, orienteret N-S. Den var 22,5 m l. og 17,0 m br. >6
randsten. Midt i højen er registreret et kammer, >1 sidesten.
38. Tisvilde Hegn, Tibirke sg (DKC: 010110.20). VB 1886. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er 13,5 m l. og 7,5 m br.
Der er >26 randsten.
7,5 m fra den VSV-lige ende fandtes et dyssekammer. Det havde rektangulær grundplan og var orienteret ØNØ-VSV. Det
var 0,7 m br. Kammeret var bygget af > 3 sten (1 endesten og 2 sidesten).
39. Tisvilde Hegn, Tibirke sg (DKC: 010110.37a). VB 1886. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Der er registreret >27
randsten. I højen ses 3-4 sten af kammer.
40. ”Munkebrostenene” ved Valby, Valby sg (DKC: 010112.3). VB 1886. HVN 1942. Langhøj, rektangulær og orienteret
NNØ-SSV. Den er 48,5 m l., 8,0 m br. og ca. 0,5 m h. Der er bevaret 35 randsten, som er indtil 1,75 m høje. Den største
randsten, som findes på den S-lige ende, er 2,1 m h. I højen findes 2 dysser.
a. 8,0 m fra højens NNØ-lige ende findes en polygonal dysse. Kammeret er orienteret Ø-V og har 6-sidet grundplan. Det
er 2,2 m l. og 1,1 m br. Det er bygget af 5 sidesten; 1 mod Ø og 2 mod S og N. For V-enden findes en tærskelsten. Her
findes en Ø-V-orienteret gang. Den er bygget af 2 sidesten, nemlig 1 sten på hver side.
b. 12,0 m fra højens SSV-lige ende og forskudt mod V-siden findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret
NNØ-SSV. Det er 1,8 m l., 0,7-0,9 m br. og 1,2 m h. Det er bygget af 4 sidesten, hvor endestenene er kilet ind mellem
sidestenene. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 3.
41. Valby Hegn, Valby sg (DKC: 10112.5). VB 1886. - JR 1941. Langhøj, rektangulær og orienteret NVV-SSØ. Den er 20,0
m l. og 6,5 m br. Der er bevaret 34 randsten. I højens midterakse findes 3 dyssekamre.
a. Det NNV-lige kammer er orienteret NNV-SSØ. Det er 1,1 m l., 0,9 m br. og 0,9 m h. Det er bygget af 3 sidesten og 1
dæksten. I NNV-enden står en 0,3 m h. tærskelsten.
b. Det midterste kammer findes 7,5 m fra NNV-enden. Det har rektangulær grundplan og er orienteret SV-NØ, dvs. på
skrå af højens længderetning. Det er 1,3 m l., 0,7 m br. og 1,1 m h. Det er bygget af 3 sidesten. På den 4. side står en 0,7
m h. indgangssten.
c. Det SSØ-lige kammer findes 4,7 m fra højens SSØ-lige ende. Det har rektangulær grundplan og er orienteret NNVSSØ. Det er 1,6 m l., 0,8 m br. og 0,9 m h. Det er bygget af 4 lige høje sidesten og 1 dæksten. Endestenene er kilet ind
mellem sidestenene. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 4.
42. Valby Hegn, Valby sg (DKC: 010112.6). Langhøj, rektangulær og orienteret NNV-SSØ. Den er 34,5 m l., 9,0 m br. og

ca. 1 m h. Der er bevaret 50 randsten. I højens midterakse findes 3 dysser, samt muligvis spor af en fjerde. De to SV-lige
kamre er næsten helt ens og sandsynligvis bygget samtidig.
a. 4 m fra NNV-enden findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret NNV-SSØ eller parallelt med højens
længderetning. Det er > 0,8 m l., 0,4 m br. og 0,8 m h. Det er bygget af 4 lige høje sidesten samt 1 dæksten. Sidestenene
hælder indad og endestenene er klemt inde mellem sidestenene.
b. 9,5 m fra NNV-enden har sandsynligvis stået en dysse.
c. 20,0 m fra NNV-enden findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret ØNØ-VSV eller på tværs af højens
længderetning. Det er 1,4 m l. og 0,7-0,9 m br. Det er bygget af 3 sidesten. Kammeret har 1 dæksten. Mod SV ligger en ca.
15 cm h. tærskelsten. Herfra udgår en gang mod SV. Gangen er orienteret SV-NØ. Der er bevaret 1 sidesten af denne.
d. 12 m fra SSØ-enden findes et rektangulært dyssekammer. Kammeret er orienteret NØ-SV eller på tværs af højens
længderetning. Det er 1,3 m l. og 0,7 m br. Det er bygget af 3 sidesten. Kammeret har 1 dæksten. I SV-enden ligger en
15 cm h. tærskelsten. Herfra udgår en kort gang mod SV. Gangen er orienteret NØ-SV. Der er bevaret 1 sidesten. - Litt:
K. Ebbesen 2006: nr. 5
43. Valby Hegn, Valby sg (DKC: 010112.7). VB 1886. Langhøj, rektangulær og orienteret NNØ-SSV. Den N-lige ende er
sløjfet. Den er > 15,0 m l., 6,5 m br. og ca. 1,0 m h. Der er bevaret 23 randsten.
Højen er ombygget, idet en ca. 5 m bred langhøj er indbygget i højens NNØ-lige del. For dennes SSV-ende har stået 3
randsten, som nu danner en stenrække på tværs af højen ca. 7 m fra SSØ-enden. Disse randsten er lavere end de andre
og der er ikke registreret dyssekamre i denne, ældre høj.
I den bredere højs midterakse findes to næsten helt ens dysser.
a. 3,5 m fra højens SSØ-lige ende findes en dysse. Kammeret er orienteret Ø-V og har rektangulær grundplan. Det er 1,3
m l., 0,9 m br. og 0,5 m h. Der er bevaret 1 sidesten. Mod Ø findes en 15 cm h. tærskelsten. Kammeret har 1 dæksten.
b. 5,5 m fra højens SSØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret Ø-V. Det er 1,4 m l., 0,8 m br.
og >0,6 m h. Der er bevaret 1 sidesten. Mod Ø findes en ca. 10 cm h. tærskelsten. Kammeret har 1 dæksten. - Litt: A.P.
Madsen 1896: 10, t. VII, 15. - K. Ebbesen 2006: nr. 6
44. Valby Hegn, Valby sg (DKC: 010112. 8). VB 1886. - JR 1941. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den er ca. 16 m
l., 8,0 m br. og ca. 0,5 m h. Der er bevaret 20 randsten.
Højen er ombygget, idet 3 sten ses på tværs i en bue rundt om det S-lige dyssekammer. I højens midterakse findes 2
dysser.
a. 3,0 m fra højens Ø-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret NNV-SSØ eller på tværs af højens
længderetning. Det er bygget af 5 sidesten; 1 sten mod NNV og 2 sten mod ØNØ og VSV. Kammeret er åbent mod SSØ.
Kammeret har 1 dæksten, hvorpå ses ca. 20 skålformede fordybninger.
b. 4 m fra højens V-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Det er 1,2 m l., 0,7-0,8 m br. og 0,8 - 0,9 m h. Det er bygget af 4 sidesten, hvoraf 3 er bevaret, nemlig 1
mod NØ, SØ og SV. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 7.
45. Valby Hegn, Valby sg (DKC: 010112.9). VB 1886. - JR 1941. Langhøj, orienteret N-S. Den er 14,5 m l., 9,0 m br. og 1,0
m h. Der er registreret > 22 randsten.
Midt for højens Ø-side og i dens Ø-lige halvdel findes en jættestue.
Kammeret har oval grundplan og er orienteret NNØ-SSV. Det er 3,3 m l. og 2,1 m br. Det er bygget af 8 sidesten (1 mgl.)
og 2 dæksten. Sidestenene er kløvede. Midt for kammerets ØNØ-lige side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 2,0 m l. og 0,9 m br. Der er bevaret 2 sidesten. - Litt: A.P.Madsen 1896: 11, t.
VII,16. - P.V.Glob 1969: nr. 208.
46. Valby Hegn, Valby sg (DKC: 010112.10). VB 1886. - JR 1941. Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ. Den er 29,0
m l., 8,0-9,0 m br. og ca. 1 m h. Der er registreret 30 randsten. I højens midterakse findes 2 dysser, orienteret parallelt
med højens længderetning.
a. 13,0 m fra højens NV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er 1,6 m l., 0,8 m br. og 0,9 m h. Der er
bevaret 2 sidesten og 1 dæksten.
b. 10,0 m fra højens SØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er 1,6 m l., 1,0 m br. og 1,0 m h. Det er bygget
af 4 lige høje sidesten.
I højens SØ-lige hjørne findes resterne af en sekundært indbygget hellekiste. Hellekisten er orienteret Ø-V. Den er >2,3
m l., 0,9 m br. og 0,8 m h. Der ses den ene endesten i Ø og 3 sidesten af sydvæggen. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 8.
47. Valby Hegn, Valby sg (DKC: 010112.16). HCN 1942. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 15 m l., 6 m br. og 1,3 m h.
Der er bevaret > 1 randsten.
48. ”Hanebjerg”, Vejlby, Vejlby sg (DKC: 010113.6-7). VB 1886. Rundhøj, hvori to gravkamre.
a. Kammer, bygget af 6 sidesten. Der er registreret tørmur af flade fliser. Indgang i Ø. 1 dæksten.
b. Lignende, sløjfet kammer. - Litt: J.J.A. Worsaae 1839: 175 ff.
49. Unnerupgård, Vejlby sg (DKC: 010113.15). VB 1886. Langhøj, orienteret N-S. I N-lige ende et rektangulært kammer
bygget af 4-5 sidesten og 1 dæksten.
Fund (Udgr. af J.J.A. Worsaae): Lerkarskår.
50. Fladhøjgård, Vejby sg (DKC: 010113.16). VB 1886. Høj, heri en megalitgrav.

Kammeret var aflangt. Gangen var orienteret Ø-V.
Fund: 1 lerkar og br. ben.
51. Ådyssegård, Vejby sg (DKC: 010113.19). VB 1886. Et dyssekammer, som havde rektangulær grundplan og var
orienteret Ø-V. Det var bygget af 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod V og 1 sidesten mod N og S. Det var åbent mod Ø.
52. Ådyssegård, Vejby sg (DKC: 010113.20). VB 1886. Høj. Heri en jættestue.
Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret NNØ-SSV. Det er 12,5 m l. og 2,4 m br. Midt for kammerets
Ø-lige side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er 2,2 m l. og 0,9 m br. Der er bevaret 1 sten på hver side.
I højen sekundærgrave med lerkar og br. ben.
53. Ørby, Vejby sg (DKC: 010113.34). Høj, hvori en megalitgrav
Fund (Inds. 1861. NM 19.486-98): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type B).- 7 slebne, tyndbladede, tyknakkede
retøkser. - 2 ravperler (begge type b1). - 1 lerkar af særform (MN IV).- Mgl: 5 flintdolke, 2 flintøkser og 1 flintmejsel. Litt: K. Ebbesen 1975: fl. A nr. 3. - 2005: fl.1,3.
54. ”Isakdysse”, Annakrogsgård, Mynge, Vejby sg (DKC: 010113.36). VB 1886. Høj med to jættestuer/stordysser.
a. Stordysse/jættestue med aflangt kammer. Gangen er orienteret SØ-NV.
b. Stordysse/jættestue med rektangulært kammer. Det er 3,7 m l, 1,9 m br. og 1,9 m h. Det er bygget af 7-8 sidesten.
Gangen er orienteret SØ-NV. I denne lå 2 tærskelsten.
Fund (Udgr. af J.J.A. Worsaae): Knogler, 1 (dobbeltægget?) stridsøkse, 1 svær flintøkse, 2 tyndbladede flintøkser, 1
flintmejsel, 1 flække og sandsynligvis 2 dolke m.v. - Litt: J.J.A. Worsaae 1839: 171 ff.
55. Elagergård, Mynge, Vejby sg (DKC: 010113.37). VB 1886. Langhøj, orienteret Ø-V.
Centralt heri et rektangulært dyssekammer (type I). Det var bygget af 4 lige høje sidesten og 1 dæksten.
56. Mønge Huse, Vejby sg (DKC: 010113.49). GIM 1986. Rundhøj, ca. 30 m i diam. og 1,5 m h. Heri tomt af en
megalitgrav.
010113,a: Unnerup Mølle, Vejby sg. (NM Fr. VII 3580-82). Fund fra megalitgrav: 1 sleben, tyndbladet, tyknakket
flintøkse. - Mgl: 2 lerkar
57. Neder Dråby Marker, Dråby sg (DKC: 010201.7). HP 1883. Rundhøj, ca. 6 m i diam. Der er registreret >11 randsten.
Centralt i højen findes en jættestue. Kammeret er ovalt. Det er 2,8 m l. og 1,7 m br. Der var bevaret 1 dæksten.
Gangen er orienteret SØ-NV.
58. Kulhusgården, Dråby sg (DKC: 010201.15). HP 1883. Høj, hvori en megalitgrav.
Der er registreret >3 sidesten af kammeret. Gangen var orienteret SØ-NV. Få sten er bevaret.
59. Hjortegårdene, Dråby sg (DKC: 010201.23). HP 1883.
Langhøj, orienteret SØ-NV. Den er >10,0 m l. og 6,0 m br. Der er registreret >10 randsten
Ca. 4,5 m fra højens NV-lige ende fandtes spor af et gravkammer.
60. Hjortegårdene, Dråby sg (DKC: 010201.24). HP 1882. Højrest, ca. 12-18 m i diam. og 2,0 m h. Heri 2 jættestuer(?).
a. I højens SV-lige ende ses en stordysse/jættestue. Kammeret er ca. 4 m l. Der ses 3 dæksten af kammer. Gangen er
orienteret SØ-NV. En dæksten ses.
b. Spor af stordysse/jættestue ses. - Litt: S. Hansen 1988: 50 ff.
61. Hjortegårdene, Dråby sg (DKC: 010201.25). HP 1882. Rundhøj, ca. 14 m i diam. og 1,5 m h. Centralt ses sten af
megalitgrav.
62. Hjortegårdene, Dråby sg (DKC: 010201.26). HP 1883. Høj, heri en stordysse/jættestue.
På højen ses 3 dæksten af kammeret. Gangen er orienteret ØSØ-VNV. 2 dæksten ses. - Litt: S. Hansen 1988: 55 ff.
63. Hjortegårdene, Dråby sg (DKC: 010201.27). HP 1881. GP. 1906. Rundhøj, ca. 20 m i diam. og 3,5 m h. I højens S-lige
del findes en jættestue, idet højcentrum ligger i jættestuens N-lige side.
Kammeret er ovalt og orienteret ØNØ-VSV. Det er 4,1 m l., 3,2 m br. og 1,.8 m h. Det er bygget af 9 sidesten og 3
dæksten. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Midt for kammerets S-lige langside findes en gangåbning.
Gulvet er dannet af en fliselægning.
Fylden lå indtil 0,7 m under dækstenene. Den var muldet med mange sten. De lå sammenhobet som et dække i den
Ø-lige del. De dækkede over et ca. 20 cm tykt lag med kulstriber, svedne menneskeknogler og gravgaver.
Gangen er orienteret NNV-SSØ. Den er 4,6 m l. og 0,7 m br. Der er bevaret 8 sidesten, 4 på hver side, samt > 2 dæksten.
Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Gangmundingen er lukket med en stenpakning. Fylden var leret med
mange småsten.
Fund (Udgr. 1881 af H. Petersen - NM A 5382-7): Fragm. benpren. - 10 tandperler. -1 vildsvinetand. - 3 ravperler (1 type
a2; 1 type c2 og 1 type m1). - Litt: A.P. Madsen 1896: 7, t. I.- J. Brøndsted 1957: 230 (afb. a). - S. Hansen 1988: 58 ff. - 1993:
nr. 118.
64. Hjortegårdene, Dråby sg (DKC: 010201.28). HP 1881. Høj, hvori en dysse.
Kammeret er orienteret ØSØ-VNV og har 6-sidet grundplan. Det er 1,4 m l., 1,4 m br. og 1,1 m h. Det er bygget af 5
sidesten og 1 dæksten. På den ØSØ-lige side findes en 0,6 m br. gangåbning. I denne ligger en tærskelsten.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er 1,1 m l. og 0,5-0,6 m br. Der er bevaret 1 sæt sidesten. - Litt: A.P. Madsen 1896:
t. II,4. - J. Brøndsted 1957: 222 (afb.).

65. Hjortegårdene, Dråby sg (DKC: 010201.29). HP 1881. Rundhøj, ca. 9,5 m i diam. Der er registreret 9 randsten.
Centralt findes et rektangulært gravkammer (type Ia). Det er orienteret NNV-SSØ. Det er 1,5 m l., 0,8 m br. og 1,1 m
h. Det er bygget af 4 lige høje sidesten. Dækstenen er fjernet. Gulvet består af en bundbrolægning. Fylden nåede til
sidestenenes overkant. På gulvet lå et ca. 30 cm tykt lag med rester af 5-6 individer samt en øskenflaske.
Fund (Udgr. 1882 af H. Petersen - NM A 5388): 1 øskenflaske (type c, TN 3). - Litt: A.P. Madsen 1896: 9, t. IV,9. - K.
Thorvildsen 1941: no 144. - N. Åberg 1937: nr. 47. - H. Knöll 1976: nr. 130.
66. Skåninggård, Dråby sg (DKC: 010201.31). Rundhøj, 7 m i diam. og 0,5 m h. Der er registreret > 7 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det er orienteret NØ-SV. Det er 0,9 m l., 0,7-0,8 m br. og
0,8 m h. Kammeret er bygget af 4 lige høje sidesten. Dækstenen er fjernet.
67. Skåninggårde, Dråby sg (DKC: 010201.40). HP 1883. Rundhøj, ca. 6,0 m i diam. og 0,7 m h. Der er registreret >9
randsten. Centralt i højen findes en dysse.
Kammeret (type III) har svagt trapezformet grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 1,5 m l., 0,8 m h. og 0,5-0,7 m br.,
bredest mod V. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod V og 1 sidesten mod N og S. Det er åbent mod Ø.
Gangen er orienteret Ø-V. Det er 0,9 m l og 0,7 m br. Den er bygget af 1 par sidesten. – Litt: A.P. Madsen 1896: 8: t.
II,3.
68. Skåninggårde, Dråby sg (DKC: 010201.56). HP 1883. Sandsynligvis en langhøj. Den er >14 m l., 12 m br. og 1,3 m h.
Der er registreret >12 randsten. Heri en stordysse.
Kammeret er orienteret ØSØ-VNV og har 5-sidet grundplan. Det er 1,6 m l. og 1,5 m br. Det er bygget af 4 sidesten. På
den ØSØ-lige side findes en 0,7 m br. gangåbning.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er 2,9 m l. og 0,6 m br. Der er bevaret > 5 sidesten.
69. Troldegårde, Dråby sg (DKC: 010201.64). HP 1883. - GP. 1911. Høj, ca. 15-20 m i diam. og 1,5 m h. Heri 2 jættestuer,
som ligger umiddelbart NØ-SV for hinanden.
a. Den SV-lige jættestue har rektangulært kammer, som er orienteret NØ-SV. Det er 4,6 m l., 2,1 m br. og 0,6 m h. Det
er bygget af 9 sidesten; nemlig 1 sten for hver ende, 3 mod NV og 4 mod SØ. Den er dækket af 3 dæksten. Midt for den
SØ-lige langside findes en gangåbning. Den var lukket af en dørsten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er 2,9 m l. og 0,8 m br. Der er bevaret > 4 sidesten og den inderste dæksten.
Fund (Inds. 1834 - NM A 3025-26): 1 flækkepil (type C) og 2 flækker (mgl.). En klump sammenpressede jernsager lå
ovenpå knoglelaget.
b. Den NØ-lige jættestue har rundovalt kammer, som er orienteret NØ-SV. Det er 2,3 m l., 2,1 m br. 1,6 m h. Det er
bygget af 6 sidesten og 2 dæksten. Midt for den SØ-lige langside findes en gangåbning. Her ligger én tærskelsten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er 2,4 m l. og 0,9 m br. Der er bevaret 2 par sidesten.
Fund (Inds. 1834. - NM 3018-24): 1 slibesten. - Mgl: 4 flintdolke, 3 flækker og et stenredskab. - Litt: Anonym 1834: 299.A.P. Madsen 1896: 8, t. II,2 - C.J. Becker 1950: bilag II,17. - S. Hansen 1988: 66 ff. - 1993: 114.
70. ”Troldhøj”, Jægerspris Slotshegn, Dråby sg (DKC: 010201.155). 1744 og HP 1883. Rundhøj, ca. 27 m i diam. og 3,0
m h. Centralt i højen findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret NØ-SV. Det er 3,7 m l., 2,1 m br. og 1,8 m h. Det er bygget af 8 sidesten og 2 dæksten.
På kammerets SØ-lige side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er i alt 5,6 m l., 0,8-0,6 m br. og 1,4-0,7 m h. idet højden og bredden tiltager indefter.
Den er bygget af >9 sidesten og >2 dæksten. I gangen findes 2 sæt karmsten, henh. bag hjørnestene til kammeret og ved
yderste stenpar.
Fund (Udgr. 1744): Ikke bevaret. - Litt: E. Pontoppidan 1745: 307 ff. - A.P.Madsen 1896: t. III,5. - A. Urskov 1962: 160 ff
(afb.). - S. Hansen 1988: 83 ff. - 1993: nr. 116.
71. Jægerspris Nordskov, Dråby sg (DKC: 010201.183). HP. 1883. Høj, hvori dyssekammer.
Kammeret (type IV) er orienteret NV-SØ og har polygonal grundplan. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod NV
og 2 mod NØ og SV. Sidestenene vender en flad side indad. Kammeret er åbent mod SØ. Det er dækket af 1 dæksten.
72. ”Tranedys”, Jægerspris, Dråby sg (DKC: 010201.195). HP. 1883. Høj med rest af en megalitgrav.
Kammeret er orienteret VSV-ØNØ. Der er bevaret 1 endesten mod VSV og 1 sidesten. Gangen var orienteret SSØNNV.
Fund (NM 26.418): En ragekniv og dobbeltknap af bronze.
73. Jægerspris Nordskov, Dråby sg (DKC: 010201.202). HP 1883. Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ. Der er 82
m l., 10 m br. og 1,2 m h. Der er ikke bevaret randsten.
8 m fra den SØ-lige ende og lidt forskudt mod Ø-siden findes en dysse.
Dyssekammeret har polygonal grundplan. Det er orienteret NØ-SV eller på tværs af højens længderetning. Det er 2,2 m
l. og 1,9 m br. Det er bygget af 5 sidesten og 1 dæksten. Mod SV findes en 0,7 m br. gangåbning, hvorfra udgår en gang
mod SV. Her ligger en tærskelsten. Gangen er orienteret NØ-SV. Den er 1,6 m l. og 0,7-0,5 m br., idet bredden tiltager
indefter.
Gangen er bygget af 2 sidesten; 1 på hver side. - Litt: C.F. Wegener 1856: 177 f. - K. Ebbesen 2006: nr. 9.
74. ”Julianehøj”, Jægerspris, Dråby sg (DKC: 010201. 216). 1776, 1834, HP. 1883, 1942 og 1985. Rundhøj, ombygget til
lysthøj i 1700-tallet.

Kammeret er orienteret ØNØ-VSV. Der var tørmur mellem sidestenene.
Fylden bestod af sort muldjord, som lå indtil 0,7 m under loftet. Derunder sand med småsten, skeletrester og gravgaver.
Øverste benlag var ildmærket.
Fund (Udgr. 1776, 1834 og 1942. 1985-gravningen i.s. - NM A 39.433-37): 1 A-flække - 1 retvægget skål (uorn.). - 1
ravperle (type q, cylindrisk) og fragm. - 1 vildsvinetand. - Mgl: 4 slebne flintøkser, 2 stridsøkser, 2 flintdolke, 1 flintgaffel?,
1 skifferhængesmykke, 1 stykke rav og et stykke kobber/bronze. Litt: P.T. Wandall 1783: 27 ff. - C.F. Wegener 1856: 177 f. - K. Ebbesen 1975: fl.A no 4. - 2005: fl.1,4. - S. Thorsen 1985: 9
ff. - H. Schmidt 1985: 25 ff. - F. Kaul 1987: 7 ff. - S. Hansen 1988: 90 ff. - 1993: nr. 119.
75. Christiansminde, Dråby sg (DKC: 010201.246). HP 1883. Høj, 15 m i diam. Der er registreret randsten. I højen
fandtes en jættestue/stordysse.
Gangen var orienteret SSØ-NNV. Der var bevaret 1 dæksten.
Sekundært i højen er fundet 2 urner m. brændte ben og enkelte dobbeltknapper af bronze.
010201,a. Jægerspris Nordskov, Dråby sg. Fund (NM A 22.700): Øskenbæger. – Litt: K. Ebbesen 1975: nr. 11. - P.V. Glob
1952: nr. 153.
76. ”Dansedys”, Ferslev sg (DKC: 010202.2). HP. 1883. Langhøj, ca. 13 m lang. Heri gravkammer.
Fund: 2 mindre økser, fragm. lerkar og urner.
77. Ferslev, Ferslev sg (DKC: 010202.8). HP 1883. Langhøj, orienteret N-S. Den er 14 m l. og 7 m br. Der er registreret
randsten. Randstenene midt for enderne er større end de andre. Ingen spor af kammer.
78. Ferslev, Ferslev sg (DKC: 010202.18). HP. 1873. Rundhøj. Heri jættestue/stordysse.
Kammeret er < 5,0 m l. Der er registreret >1 dæksten.
Gangen var orienteret SØ-NV. Der er registreret 1 dæksten. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 222.
79. Vejleby Mark, Ferslev sg (DKC: 010202.35). HP 1873. Rundhøj, ca. 9 m i diam. og 1 m h. Centralt heri et
dyssekammer.
Kammeret er 1,9 m l. Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
80. Vejleby Mark, Ferslev sg (DKC: 010202.38). HP 1873. Langhøj, ca. 8 m l., ca. 6 m br. og 1,2 m h. Der er registreret
enkelte randsten. Der ses intet kammer.
81. ”Nørresødys”, Vejleby, Ferslev sg (DKC: 010202.42). HP 1873. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den var 27 skridt l. og
12 skridt br. Der er registreret randsten.
I højens VSV-lige ende fandtes en megalitgrav (stordysse). Kammeret var orienteret SSØ-VNV. Det var 5 skridt l. og ca.
1½ skridt br. Der er registreret 11 sidesten; nemlig 4 sten i den Ø- og V-lige side samt 3 sten på i VNV. Kammeret er
åbent mod SSØ.
Fund: 2 slebne flintøkser.
82. ”Skjoldenæsdysse”, Vejleby Mark, Ferslev sg (DKC: 010202.46). HP. 1873. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den var ca.
8 m l. og ca. 4 m br. Der er registreret randsten.
1,8 m fra højens NNØ-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer. Det var orienteret NNØ-SSV.
Fund (NM C 3700): Et énægget jernsværd, fundet i tomten.
83. Vejleby Mark, Ferslev sg (DKC: 010202.51). HP. 1873. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den var ca. 75 m l. Højfylden
bestod af jord, flintskærvet og sten. I højen fandtes 2 dyssekamre, ca. 10 m fra hinanden.
a. Det ene kammer var orienteret ØNØ-VSV. Det var ca. 2,5 m l., og ca. 1,1-1.3 m br.
b. Det andet kammer var orienteret ØNØ-VSV. Det var ca. 2,5 m l. og 1,1-1,3 m br.
Fund: I begge kamre fandtes skeletrester; tilsammen ca. 8-10 kranier. I det V-lige kammer fandtes også en flintøkse, i det
andet forskellige bronzesager.
84. ”Sandagerdyssen”, Ferslev sg (DKC: 010202.58). HP 1873. Rundhøj, ca. 10 m i diam. og 1,5 m høj.
Kammeret er aflangt polygonalt, orienteret NV-SØ. Det er 1,8 m l., 1,2 m br. og 1,2 m h. Det er bygget af 5 sidesten, som
skråner indad og vender en glat side indad. Kammeret har 1 dæksten. Midt for SØ-siden findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er 0,7 m l., 0,7 m br. og 0,6 m h. Gangen er bygget af 2 sidesten; én på hver side. - Litt:
K. Ebbesen 2006: nr. 10.
85. Vejleby Mark, Ferslev sg (DKC: 010202.72). HP 1873. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 10 m l. og ca. 5,5 m br.
Der er registreret 6 randsten. Der er ikke set spor af kammer.
86. Vejleby mark, Ferslev sg (DKC: 010202.73). HP 1873. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den er 20 m l., ca. 6,5 m br. og
1,5 m h. Der er registreret adskillige randsten.
7 m fra højens SSØ-lige ende ses rester af en megalitgrav. 1 sidesten står.
87. Vejleby Mark, Ferslev sg (DKC: 010202.74). HP 1873. Rundhøj. Centralt i højen fandtes en dysse.
Kammeret var ca. 1,9 m l. og ca. 0,9 m br. Det var bygget af 5 sidesten.
Gangen var ca. 4,5 m l., og 0,7-0,5 m br., bredest inderst. Der er registreret >6 sidesten.
88. Vejleby Mark, Ferslev sg (DKC: 010202.84). HP 1873. Langhøj, ca. 10,5 m l. og ca. 6,5 m br. Der er registreret
randsten.
Centralt i højen er registreret en sten, muligvis dækstenen af et kammer.
89. Vejleby Mark, Ferslev sg (DKC: 010202.101). HP 1873. Rundhøj. 17,5 m i diam. Heri findes en jættestue.

Kammeret er ca. 6,3 m l. Gangen er orienteret SØ-NV. Den er 5,0-5,6 m l.
Fund: I gangen er fundet lig. - Litt: S. Hansen 1988: 126 ff.
90. ”Skjoldenæsdysse”, Vejleby Mark, Ferslev sg (DKC: 010202.111). HP 1873. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den er ca.
18,5 m l,, 5,0 m br. og 2,5 m h. Der er registreret 14 randsten.
Ca. 8 m fra højens SSØ-lige ende findes en megalitgrav. Der er bevaret >2 sidesten og <1 dæksten af kammeret. - Litt:
P.V.Glob 1969: 222.
91. Venslev Mark, Ferslev sg (DKC: 010202.114). HP 1873.
Dysse med rektangulært kammer (type II), som var orienteret SØ-NV. Det var bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod
NV, NØ og SV. Mod SØ stod en indgangssten. Dækstenen var fjernet.
92. Venslev, Ferslev sg (DKC: 010202.119). HP 1873. Rundhøj, ca. 12 m i diam. og ca. 1,5 m h. Centralt i højen findes
en dysse.
Kammeret er orienteret VNV-ØSØ og har rektangulær grundplan. Det er 1,3 m l., ca. 1,1 m br. og 1,4 m h. Det er bygget
af 3 sidesten, som vender en flade side indad. Det er åbent mod ØSØ. Kammeret har 1 dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006:
nr. 11.
93. Venslev Mark, Ferslev sg (DKC: 010202.125). HP 1873. Højtomt af skærveblandet jord. Heri findes en dysse.
Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret NV-SØ. Det er ca. 2,1 m l. og ca. 0,8 m br. Det er bygget
af 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod NV og 1 sidesten mod NØ og SV. Det er åbent i SØ.
94. ”Ødemose”, Venslev Mark, Ferslev sg (DKC: 010202.126). HP. 1873. Dyssekammer (type III) med 5-sidet grundplan
og orienteret ØSØ-VNV. Det er ca. 1,6 m l. og ca. 1,1 m br. Det er bygget af 4 sidesten. Mod ØSØ findes en 0,6 m br.
åbning.
95. Venslev Mark, Ferslev sg (DKC: 010202.127). HP 1873.
Dyssekammer (type III) med polygonalt grundplan og orienteret SØ-NV. Det er ca. 1, 8 m l. og ca. 1,4 m br. Det er bygget
af 5 sidesten. Mod SØ findes en gangåbning. Det er dækket af 1 dæksten.
96. ”Ladagerdyssen”, Venslev, Ferslev sg (DKC: 010202.128). HP 1873. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er 22 m l. og
6,5 m br. Der er bevaret 25 randsten.
5 m fra højens ØNØ-lige ende og i dens midterakse findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret ØNØ-VSV
eller parallelt med højens længderetning. Det er 1,9 m l., 1,2 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 4 lige høje sidesten, som
vender en flad side indad. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 12.
97. Venslev Mark, Ferslev sg (DKC: 010202.129). HP 1873. Megalitgrav.
Fund (mgl.): Skeletrester. - 1 sleben tyndnakket økse. - 1 tyndbladet økse. - 1 flintsegl - 1 flintdolk. - 1 flintmejsel. - 3
flækkepile. - 1 SN-pil. - 1 skifferhængesmykke. - 0rnamen. lerkarskår.
98. Venslev Mark, Ferslev sg (DKC: 010202.137). HP 1873. Langhøj, rektangulær og orienteret NØ-SV. Den er ca. 18 m
l. og ca. 2 m høj. Der er bevaret randsten.
8 m fra højens NØ-lige ende og ved midteraksen findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det er orienteret NØSV eller parallelt med højens længderetning. Det er ca. 1,2 m l. og 0,9 m br. Det er bygget af 4 sidesten, som vender den
flade side indad.
99. Venslev Mark, Ferslev sg (DKC: 010202.147). HP 1873. Rundhøj, ca. 7-9 m i diam. og 1,2 m h. Der er bevaret >8
randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret SØ-NV. Det er ca. 2 m l. og ca. 0,7 m br.
Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod NV og 1 sidesten mod NØ og SV. Det er åbent mod SØ. Sidestenene
er bestemt som sandsten.
100. Venslev Mark, Ferslev sg (DKC: 010202.155). HP 1873. Langhøj, rektangulær og orienteret N-S. Den er ca. 60 m l.,
10-12 m br. og 1.5 m h. Der er bevaret randsten.
Ca. 10 m fra højens S-lige ende ses 3 sten af et kammer.
101. Venslev Mark, Ferslev sg (DKC: 010202.162). HP 1873. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 16 m l. og ca. 12,5
m br.
Ca. 6 m fra den NØ-lige ende og 3,6 m fra den NV-lige side fandtes et rektangulært kammer. Det er orienteret ca. NØ-SV
eller parallelt med højens længderetning. Det er 1,1 m l., ca. 0,8 m br. og ca. 1,1 m h. Der var tørmur mellem sidestenene.
Gulvet var belagt af flade fliser.
Fund: Menneskeknogler. - Litt: P.V.Glob 1969: 223.
102. ”Mare Dys”, Venslev Mark, Ferslev sg (DKC: 010202.168). HP 1873. Rundhøj, ca. 18 m i diam. og 2 m h. Heri findes
en jættestue.
Kammeret er ca. 5,5 m l. Der ses 4 dæksten. Gangen er orienteret SØ-NV. Der er bevaret 3 dæksten. - Litt: S. Hansen
1988: 129 ff.
103. ”Orkenspends Dys”, Venslev Mark, Ferslev sg (DKC: 010202.169). HP 1873. Rundhøj, ca. 8 m i diam. og 1,25 m h.
Megalitgraven har rektangulær grundplan. Der ses 1 dæksten. - Litt: S. Hansen 1988: 133 ff.
104. Venslev Mark, Ferslev sg (DKC: 010202.170). HP 1873. Rundhøj, ca. 13 m i diam. og 2 m h. Centralt i højen findes
en jættestue.
Kammeret er orienteret NNV-SSØ. Det er ca. 4 m l. Der ses 2 dæksten.

Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er > 5,5 m l. Der ses 2 dæksten. - Litt: P.V.Glob 1969: nr. 224. - S. Hansen 1988: 135
ff.
105. Venslev Mark, Ferslev sg (DKC: 010202.172). HP 1873. Rundhøj, ca. 17 m i diam. og 2,0 m h. Heri findes en
jættestue.
Kammeret er ca. 4 m l. Der ses 3 dæksten. Gangen orienteret ØSØ-VNV. Der ses 3 dæksten. - Litt: S. Hansen 1988: 139
ff.
106. Venslev Mark, Ferslev sg (DKC: 010202.173). HP 1873. Dyssekammer, orienteret SØ-NV. Det var bygget af 4 sidesten
og 1 dæksten. - Litt: P.V.Glob 1969: no. 225.
107. Venslev Mark, Ferslev sg (DKC: 010202.174). HP 1873. Rundhøj. Der er registreret > 4-5 randsten.
Centralt i højen fandtes et dyssekammer. Det var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
108. ”Vestre Magsdysse”, Venslev Mark, Ferslev sg (DKC: 010202.176). HP 1873. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den var
ca. 18 m l. og ca. 7 m br. Der er registreret nogle få randsten.
10 m fra højens ØSØ-lige ende fandtes spor af et forstyrret gravkammer. Der sås >1 dæksten.
109. ”Østre Magedysse”, Venslev Mark, Ferslev sg (DKC: 010202.177). HP. Rundhøj, ca. 25 m i diam. og 3,5 m h.
Højfylden var sten- og skærveblandet. Der er registreret randsten. I højen findes en jættestue.
Kammeret er ca. 5-5,5 m l. og ca. 1,9-2,2 m br. Der ses 2 dæksten af gangen. - Litt: S. Hansen 1988: 142 ff.
110. Venslev Mark, Ferslev sg (DKC: 010202.181). CJB 1942. Langhøj, ca. 10 m l. og 7 m br. Der ses randsten.
Centralt i højen findes én dæksten af en megalitgrav.
111. Venslev Mark, Ferslev sg (DKC: 010202.183). HP 1873. Høj, hvori megalitgrav.
Kammeret er bygget af >2 sidesten og 1 dæksten.
Fund: Ca. 18 cm l. huløkse. - Sekundært i højen er fundet urner med brændte ben.
112. Venslev, Ferslev sg (DKC: 010202. 203). HP 1883. Rektangulært dyssekammer. Det er orienteret NV-SØ. Det er 1,7
m l., 1,1 m br. og 1,1 m h. Kammeret er bygget af > 3 sidesten, nemlig 1 sten mod NV, NØ og SV. Kammeret er åbent i
SØ og har 1 dæksten. Kammeret var fyldt med småsten. – Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 13.
113. Venslev, Ferslev sg (DKC: 010202.223). HP 1883. Langhøj, rektangulær og orienteret NNØ-SSV. Den er 24 m l. og
8,5 m br. Der registreret 54 randsten.
11 m fra højens NNØ-lige ende og i dens midterakse findes en dysse. Kammeret er orienteret NNØ-SSV eller parallelt
med højens længderetning. Det er bygget af 3 sidesten og 1 dæksten. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 226. - K. Ebbesen 2006:
nr. 14.
114. Blakke Mølle, Ferslev sg (DKC: 010202.269). 1988. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 20 m l. og 8 m br.
I højen er registreret spor af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1988 af Keld M. Hansen - GIM 3214): Ingen.
115. Landerslev Mark, Gerlev sg (DKC: 010203.62). HP 1873. Høj, hvori findes en dysse.
Dyssekammeret (type II) har rektangulær grundplan og er orienteret SØ-NV. Det er ca. 1,7 m l. og ca. 0,5 m br. Det er
bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod NV, NØ og SV ). Alle stenene vender en flad side indad. På kammerets SØ-lige
side findes en tærskelsten. Det er dækket af 1 dæksten.
Fund (NM j. 430/1914): 1 skiveskraber er fundet i højfylden.
116. Landerslev, Gerlev sg (DKC: 010203.67). HP 1873. JR 1944. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 16 m l. og ca.
10,5 m br. Der er registreret 5 randsten.
Ca. 4 m fra højens NØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret SØ-NV eller på tværs af
højens længderetning. Det er 1,8 m l., 1,4 m br. og 1,5 m h. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod NV, NØ og
SV. For kammeret SØ-lige side står en 0,7 m høj indgangssten. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. Side- og dæksten
vender en flad side indad. - Litt: H. Petersen 1875: fig. 2-3. - A.P. Madsen 1896: 9, t. IV,10. - P.V. Glob 1969: 252 nr. 218.
117. ”Møllehøj”, Gerlev By, Gerlev sg (DKC: 010203.85). HP 1873. Skærveblandet højrest.
Heri findes et dyssekammer. Det er orienteret NV-SØ og har 5-sidet grundplan. Det er 1,8 m l., 1,4 m br. og 1,3 m h. Det
er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten mod N, S, Ø og V. Kammeret har 1 dæksten. I kammerets SØ-ende findes en ca. 0,6
m br. gangåbning. Her ligger en 0,2 m høj tærskelsten.
Gangen er orienteret NØ-SV. Der er bevaret 1 sidesten. Litt: I. M. Boberg 1936: 4 (afb.). - K. Ebbesen 2006: nr. 15.
118. Tørslev, Gerlev sg (DKC: 010203.98). Høj, hvori findes 2 jættestuer. Kamrene ligger i hinandens forlængelse, ca.8
m fra hinanden.
a. Den S-lige jættestue har ovalt kammer, som er orienteret NØ-SV. Det er 4,4 m l. og ca.2,1 m br. Det er bygget af 10
sidesten og har opr. haft 3 dæksten. Midt for den SØ-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er ca. >1,5 m l. og 0,6-0,7 m br. Der er bevaret >5 sidesten og 1 dæksten.
b. Den N-lige jættestue har ovalt kammer, som er orienteret NØ-SV. Det er ca. 4,9 m l. og ca. 2,2 m br. Det er bygget af
> 9 sidesten og ca. 5 dæksten. Midt for den SØ-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret NV-SØ. Der ses 1 sidesten. - Litt: S. Hansen 1988: 145 ff. - 1993: nr. 120.
119. Egelund, Gerlev sg (DKC: 010203.118). NM 1983. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 20 m l. og 7,5 m br. Der ses
16 randsten.

120. ”Drysagerdys”, Dalby, Krogstrup sg (DKC: 010204.6). HP 1873. Højrest, ca. 1,5 m h. I højen findes en dobbeltjættestue.
Kamrene ligger i hinandens forlængelse, og er adskildt af 2 tværstillede sten.
a. Den N-lige bikammerjættestues kammer er rektangulært og orienteret N-S. Det er ca. 13,2 m l. og 1,8 m br. Det er
bygget af 26 sidesten, nemlig henh. 10 og 13 sidesten mod V og Ø. Der er bevaret > 3 dæksten over kammerets N-lige
ende. Midt på den V-lige langside findes et bikammer. Der er bevaret 1 sidesten af dette. Midt for den Ø-lige findes en
gangåbning.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er ca. >2,5 m l. og ca. 0,7 m br. Der er bevaret >4 sidesten.
b. Den S-lige jættestue har rektangulært kammer, som er orienteret N-S. Det er ca. 11,8 m l. og 1,8 m br. Der er bevaret
15 sidesten og 4 dæksten. Midt for den Ø-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er >1,4 m l. og ca. 0,5 m br. Der er bevaret 1 sidesten og 1 karmsten i den S-lige
langside.
Sidestenene i hele dobbeltjættestuen vender den flade side indad.
Fund: (Udgr. i 1800-tallet og 1983 - NM j. 4945/1985): 2 flækkepile (type D). - Mgl. Flintøkser. - Litt: H. Petersen 1881:
fig. 42 - H.P. Hansen 1941: 15 ff, fig. 8. - F. Kaul 1987: fig. 9,3-4. - S. Hansen 1988: 150 ff. - K. Ebbesen 2005: fl.1,5
121. ”Klangdys”, Ordrup, Krogstrup sg (DKC: 010204.26). HP 1873. Rundhøj, hvori findes en jættestue.
Kammeret har trapezformet grundplan og er orienteret NØ-SV. Det er ca. 3,9 m l. og ca. 1,8 m og er bygget af 9 sidesten.
Der er tørmur mellem sidestenene. Der er bevaret >1 dæksten. Midt for den SØ-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er 3,7 m l. og 0,6-0,7 m br.; bredest yderst. Der er bevaret >4 sidesten og 1 dæksten.
Fund: Ejeren har fundet flintøkser. - Litt: S. Hansen 1988: 156 ff. - 1993: nr. 121.
122. ”Kong Dyver Sten”, Ordrup Mark, Krogstrup sg (DKC: 010204.32). HP 1873. Dyssekammer, bygget af 4 sidesten
og 1 dæksten.
123. Onsved, Krogstrup sg (DKC: 010204.42). HP 1873. Høj, hvori en megalitgrav.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod V og 2 sten på langsiderne. På
østsiden fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret Ø-V. Der var bevaret >2 sidesten: Yderst var gangen lukket af en lukkesten.
Fund (Udgr. 1873 af ejeren - NM A 1724-42 og 1765-67): 6 slebne, svære, tyknakkede retøkser (4 Lindø/Valby-type og 2
type B). - 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede huløkser. - 5 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 5 slebne, buttede
retmejsler. - 3 tværpile. - 24 flækker - 3 flækkesegle. - 3 flækkeildsten. - 5 flækkeknive.- 18 flækkepile (1 type A1; 1 type
A2; 2 type A4; 7 type B1; 6 type B2; 1 type C). - 2 dolke (type IA/B og type IIA). - 2 fligede pilespidser. - 3 ravperler (3 type
b1) og fragm. - 1 skifferhængesmykke - >6 lerkar (1 skulderskål (MN II). - 1 skulderkop (MN II) - 4 ubest. (1 MN III og
3 udat.). - Mgl: 1 flintøkse, 2 flintmejsler, 1-2 flækkepile, 1 SN-pil. - Litt: F. Hansen 1918: 86 f, fig. 51 - C.J. Becker 1950,
bil. II,18. - K. Ebbesen 1975: fl. A no 5. - 2005: fl.1,6.
124. Onsved Mark, Krogstrup sg (DKC: 010204.43). HP 1873. Rundhøj, ca. 8 m i diam. og 1 m h. Der er registreret
randsten. Heri findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret NØ-SV. Det er ca. 3,9 m l. og ca. 2,7 m br. Det er bygget af 11 sidesten og >1 dæksten.
Midt for kammerets SØ-lige side findes gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er ca. 0,5 m br. - Litt: S. Hansen 1988: 160 ff. - 1993: nr. 122.
125. ”Tranebjerg Dys”, Kyndby Mark, Kundby sg (DKC: 010205.12). HP 1873. Langhøj, NØ-SV-orienteret. Den er > 25
m l., 7 m br. og 2 m h. Der er bevaret randsten. I højen findes 1 eller 2 kamre.
a. 22,5 m fra højens NØ-lige ende findes et dyssekammer. Det har rudeformet grundplan og er orienteret NV-SØ. Det er
ca. 2,2 m l. og ca. 1,4 m br. Det var bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sidesten mod NV og 2 sidesten mod NØ og SV.
b. 13 m fra højens NØ-lige ende er registreret en stor sten af et kammer(?).
126. Kyndby Mark, Kyndby sg (DKC: 010205.23). HP 1873. Rundhøj, ca. 9 m i diam. og ca. 1 m h. Der er fjernet
randsten.
Centralt findes et gravkammer. Det er orienteret NØ-SV. Det er 2,2 m l. og 0,6 m br. Der er bevaret 2 sidesten. - Litt:
P.V.Glob 1969: no 221.
127. ”Skedysse”, Kyndby , Kyndby sg (DKC: 010205.24). HP 1873. Langhøj, rektangulær og orienteret NNØ-SSV. Den er
37 m l., 6-7 m br. og 1,2-1,8 m h. Den er omsat med randsten. De 3 randsten for enderne er højest. Langs højens østlige
side og ca. 5 m fra denne står en monolitrække. Arealet mellem randstens- og monolitrække er fladt. Inde i højens ses
stenrækker på tværs efter ombygning(er).
12 m fra højens NNØ-lige ende og i midteraksen findes ruinen af et dyssekammer. Kammeret har haft rektangulær
grundplan og er orienteret NNØ-SSV, dvs. parallelt med højens længderetning. Der er bevaret 2 stående og 2 udvæltede
sidesten. - Litt: Anonym 1812: 136. - F. Kaul 1987: 19 f. - K. Ebbesen 2006: nr. 16.
128. Kyndby, Kyndby sg (DKC: 010205.31). HP 1873. Langhøj, rektangulær og orienteret NØ-SV. Den er 13 m l. og 6,5
m br. Der er bevaret 21 randsten.
Centralt i højen findes et dyssekammer. Det er orienteret NV-SØ eller på tværs af højens længderetning. Der ses 1
dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 17.
129. Kyndby mark, Kyndby sg (DKC: 010205.32). HP 1873. En jættestue.
Kammeret var ovalt. Det var ca. 6,3 m l. og ca. 2,2 m br. Det var bygget af 14-15 sidesten.

Gangen er orienteret SØ-NV. Den er >3,8 m l. Der er registreret sidesten.
130. Kyndby, Kyndby sg (DKC: 010205.92). CJB 1947. Rundhøj, ca. 5-6 m i diam. og 0,7 m h.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V. Det er ca. 1,7 m l. og 0,6 m br. Det
var bygget af 3 sidesten; nemlig 1 endesten mod V og 1 sidesten mod N og S. Kammeret er åbent mod Ø. Det er dækket
af 1 dæksten.
131. Sønderby Mark, Selsø sg (DKC: 010206.1). Rundhøj, ca. 12 m i diam. og 1,5 m h. I højen findes 2 jættestuer, hvis
kamre ligger i hinandens forlængelse.
a. Den NØ-lige jættestues kammer er orienteret NØ-SV. Det er ca. 4,0 m l. og ca. 2,2 m br.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er >4,7-5,0 m l. og ca. 1,6-0,4 m br; bredest ved kammeret.
b. Den SV-lige jættestues kammer er orienteret NØ-SV. Det er ca. 2,5 m l. og ca. 2,2 m br.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er >3,7 m l. - Litt: S. Hansen 1988: 164 ff.
132. ”Brunagerdys”. Sønderby Mark, Selsø sg (DKC: 010206.4). HP 1873. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Der
er registreret randsten. I højen fandtes 2 dyssekamre.
a. Ved den Ø-lige ende fandtes et gravkammer, bygget af 3 sidesten og 1 dæksten.
b. Ved den V-lige ende fandtes et rektangulært gravkammer (type I). Det var orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Det var ”mandlangt” og bygget af 4 sidesten.
Fund: Skeletrester og potteskår.
133. Sønderby Mark, Selsø sg (DKC: 010206.12). HP 1873. Rundhøj, ca. 13 m i diam. og ca. 1,5 m h. Der er bevaret 9
randsten. Centralt i højen findes en dysse. Kammeret har polygonal grundplan og er orienteret NØ-SV. Det er ca. 2,5 m.
l. og ca. 2,4 m br. Det er opr. bygget af 5 sidesten hvoraf 1 mgl. Sidestenene vender en flad side indad. >1 dæksten. Mod
SØ findes en gangåbning.
Gangen er orienteret NØ-SV. Den er ca. >4,4 m l. og 0,7 m br. Der er bevaret 2 sidesten og 1 dæksten ved kammeret. - Litt.
K. Ebbesen 2006: nr. 18.
134. ”Elmehøj”, Sønderby mark, Selsø sg (DKC: 010206.14). HP 1873. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Den er ca. 63 m l.
og ca. 16 m br. Højen er sekundært ombygget. Centralt i højen findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og er orienteret SØ-NV. Det er ca. 4,7 m l. og ca. 2,2 m br. Det er bygget af 12 sidesten og 3 dæksten.
En af gangens sidesten ses muligvis. - Litt: P.V.Glob 1969: 208 no 8 og 220. - S. Hansen 1988: 168 ff. - 1993: nr. 123.
135. Sønderby mark, Selsø sg (DKC: 010206.15). HP 1873. Langhøj, orienteret Ø-V. Der er registreret randsten. I højen
fandtes 2 dyssekamre
a. Kammeret var orienteret Ø-V og mandslangt.
b. Kammeret var orienteret Ø-V og mandslangt.
Fund: Lerkarskår.
136. ”Skjoldes Dysse”, Skibby Mark, Skibby sg (DKC: 010207.1). HP 1873. Rundhøj, ca. 20 m i diam. og 2 m h. Højen er
skærveblandet og omsat med randsten. I højen findes en jættestue. Kammeret er orienteret SV-NØ. Det er ca. 8,8-9,4 m
l, og ca. 2,3-1,4 m br. På den SØ-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er > 7,5 m l. Siderne er bygget af to lag sten, som er lagt ovenpå hinanden. - Litt: S.
Hansen 1988: 174 ff.
137. ”Hyldehøj”, Skibby Mark, Skibby sg (DKC: 010207.6) HP 1873. Høj, hvori fandtes en jættestue.
Kammeret var omgivet af en pakning af flint og sten. Det havde oval grundplan. Det var ca. 3,1 m l. og lidt smallere. Det
var bygget af 10 sidesten og 2 dæksten. Gangen stod skråt på kammeret.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var bygget af 4-5 par sidesten. Fund: Svedne skeletrester, 3-4 flintøkser, flækker og
lerkarskår.
138. Skibby mark, Skibby sg (DKC: 010207.9). HP 1873. Megalitgrav.
Kammeret var ”rundet”, ca. 3,1 m i diam. Det var bygget af 10 sidesten. Der sås tørmurskonstruktion af flade fliser.
139. Skibby mark, Skibby sg (DKC: 010207.19). HP 1873. Høj, hvori fandtes en megalitgrav.
Kammeret var bygget af ”3 lag sten”.
Fund: 1 tyndbladet flintøkse, 2 tyndnakkede flintøkser, lårben af menneske, knogler af hest og hund.
140. Onsved Mark, Skuldelev sg (DKC: 10208.4). HP 1873. Langhøj, rektangulær og orienteret N-S. Den er 40 m l., 10 m
br. og 1,6 m h. Der er bevaret 55 randsten, de tre i enderne højere end de øvrige; henh. 1,3 og 1,9 m høje. Ved randstenene
og omkring kamrene er registreret en stenpakning. I højens midterakse findes 3 dysser.
a. 14 m fra den SØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret VNV-ØSØ eller på skrå af dyssens
længderetning. Det er 2,1 m l. og 0,9-0,7 m br.; bredest i VNV-enden. >3 sidesten; 1 sten mod NNV, SSØ og ØSØ.
Kammeret er åbent i VNV.
b. 20 m fra S-enden og centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret N-S eller parallelt med
højens længderetning. Det er 1,6 m l. og 0,7 m br. Det er bygget af 4 lige høje sidesten; 1 sten mod N, S, Ø og V. Den ene
sidesten er kløvet.
c. 29 m fra S-enden findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret Ø-V eller på tværs af højens længderetning.
Det er bygget af 3 sidesten; 1 sten mod V, N og S. For den Ø-lige ende ligger en tærskelsten. 1 dæksten. Rundt om
kammeret er registreret en stendynge og brændt flint. - Litt: F. Kaul 1988: 29 ff, fig. 3. - K. Ebbesen 2006: nr. 19.

141. Onsved Mark, Skuldelev sg (DKC: 010208.5). HP 1873. En jættestue/stordysse.
Kammeret var 1,9-2,6 m l. og 1,3 m br. Der sås 3 dæksten.
Gangen er orienteret NØ-SV. Den er >3,7-4,3 m l. En tærskelsten lå yderst.
Fund: Ravperler.
142. Onsved Mark, Skuldelev Mark (DKC: 010208.6). FK 1986. Tomt af langhøj. Højen var orienteret N-S. Den var ca.
16,5 m l. og 7,5 m br. Der er registreret ca. 30 randsten, hvorimellem der har været tørmurskonstruktion fortrinsvis af
røde sandstensfliser.
Centralt i højen fandtes et dyssekammer. Det var nærmest kvadrastisk; 1,5 m l. og 1,5 m br. Gulvet var brolagt af runde
sten med et overliggende flintlag.
Muligvis har kammeret haft en Ø-V-orienteret gang.
Fund (Udgr. 1986 af F. Kaul - NM j. 4945/83): Offerlag ved indgangen omfattende 43 lerkar, bl. a. > 21 tragtbægre,
2 åbne skåle, 1 skulderskål (MN I-II). Udenfor indgangen er også fundet 2 flækkepile (type D), 1 flække og en fragm.
dolkstav. - Litt: F. Kaul 1987: 30 ff. - 1988: 31 ff.
143. Onsved Mark, Skuldelev sg (DKC: 010208.10). HP 1873. Rundhøj, ca. 10-12 m i diam. og 1 m h. Der er bevaret 13
randsten. Centralt i højen findes en stordysse.
Kammeret har polygonal grundplan og er orienteret SØ-NV. Det er 1,7 m l. og 1,6 m br. Det er bygget af 5 sidesten. Mod
SØ findes en ca. 0,3 m br. gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er >5,3 m l. og 0,6 m br. Der er registreret 4 par sidesten.
144. Skuldelev mark, Skuldelev sg (DKC: 010208.29). HP 1873. Dyssekammer. Der er mandslangt og bygget af 4
sidesten.
145. Vellerup, Vellerup sg (DKC: 010209.19). VB 1890. Rundhøj, ca. 28 m i diam. og 3,1-3,8 m h. Heri findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og NNØ-SSV orienteret. Det er 6,9 m l., 2,4 m br. og 1,7 m h. Det er bygget af 15 sidesten og 5
dæksten. Der er mellemliggersten mellem dæk- og sidesten samt tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Midt for
den ØSØ-lige side findes en gangåbning. Fylden lå 0,6-0,8 m højt i kammeret. I fylden enkelte sten, rester af 6-7 skeletter
og gravgaver. Ovenpå fylden stod en egekiste.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Der er bevaret >2 sæt sidesten og 2 dæksten.
Fund (Udgr. 1890 af V. Boye - NM A 9816-35 og B 4409-10): 1 stridsøkse (type PV I). - 2 slebne, svære, tyknakkede
retøkser (Lindø/Valby-type). - 1 sleben, svær tyknakket huløkse (type B). - 1 fragm. sleben flintmejsel. - 1 ægfragm. af en
tyndbladet flintøkse. - 2 flækkeildsten. - 1 flækkesegl.- 7 flækkeknive. - 1 flække med retouche. - 18 flækker. - 3 ravperler
(1 type a1; 1 type b1 og 1 type m1). - 1 svejet SN-bæger. - 1 Troldebjergskål (MN II) - >7 skulderskåle (5 MN II og 2 MN
III) - 3 skulderkopper (MN II). - 1 hængekar (MN IVA).- > 1 Ubest. lerkar (Udat.). - 1 Egekistegrav. - Litt: V. Boye 1896:
132 f. - K. Bahnson 1892: 186 ff. - K. Ebbesen 1975: fl. A. no 6, fig. 45,2 og 176,5. - 2005: fl.1,7. - S. Hansen 1988: 178
ff. - 1993: nr. 124.
146. ”Rokkestenen”, Trollesminde Mark, Favrholm, Frederiksborg ldsg (DKC: 010301.2). VB 1890 og JR 1838. Langhøj,
rektangulær og orienteret ØNØ-VSV. Den er 34-36 m l., 17-18 m br. og 0,9-1,2 m h. Der er bevaret 56 randsten.
12,5 m fra højens S-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Kammeret er orienteret NØ-SV. Det er 1,9 m l. og 1,2
m br. Det er bygget af 4 sidesten, som vender en flad side mod kammeret og hælder indad. 1 dæksten. Kammergulvet er
brolagt og belagt med flintskærver.
I højens S-ende er udgravet en sekundær urnegrav fra bronzealderen. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 20.
147. Græse, Græse sg (DKC: 010303.2). VB 1890. Langhøj, orienteret N-S. Heri fandtes en dysse.
Kammeret havde rektangulær grundplan. Det var bygget af 4 sidesten.
148. Græse, Græse sg (DKC: 010303.4). VB 1890. Langhøj, orienteret N-S.
Spor af kammeret er registreret.
149. Græse, Græse sg (DKC: 010303.5). VB 1890. Langhøj, orienteret N-S. Den var 26 m l. og 6,5 m br. Der er registreret
randsten.
4,0 m fra højens S-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret N-S eller parallelt med
højens længderetning. Det er 1,1 m l., 0,6 m br. og 0,9 m h. Det var bygget af >3 sidesten, nemlig 1 endesten i N og S og
1 sidesten mod V. Det var åbent mod Ø.
150. Græse, Græse sg (DKC: 010303.6). VB 1889. - JB 1924. Rundhøj, 14-16 m i diam. og 1 m h. Der er registreret <2
randsten. Ved højmidten findes en jættestue. Rundt om kammeret fandtes en 2 m br. pakning af sten og flintskærver.
Kammeret er rektangulært og orienteret NNØ-SSV. Det er 12,3 m l. og 1,8-2,3 m br. Det er bredest ved midten og smalner
til mod enderne. Det er bygget af 31 sidesten, nemlig 11 sidesten mod V, 12 mod Ø og 2 for hver ende. De midterste
sidesten er noget højere end dem for enderne. Dækstenene var fjernet. Mellem sidestenene findes tørmurskonstruktion,
for neden af indkilede sten, derover flade fliser. Gulvet består af en brolægning af omhyggeligt lagte fliser med et
overliggende lag af brændt flint. Midt for kammerets Ø-lige side findes en gangåbning. Fylden var fast og hård, opfyldt
med sten- og flintskærver. På gulvet fandtes i alt 822 gravgaver.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er 6,8 m l., 0,9-1,1 m h. og 1,1-0,9 m br.; bredest inderst. Den er bygget af 14 sidesten og
> 2 dæksten. I den inderste del af gangen fandtes bundbrolægning og et lag br. flint som i kammeret. Gulvet skråner lidt
opad mod kammeret.

Fund (Udgr. 1924 af J. Brøndsted - NM A 32.126, C): 20 dolke (1 type ID: 8 type IX; 1 type IIA; 1 type IIIA; 1 type IIIB;
1 type IVC; 1 type IVx; 1 type VA; 1 type VIA; 1 type IIA/VIA; 1 type IIB/VIA; 1 ubest). - 5 spydspidser. - 2 slebne, svære
tyknakkede retøkser. - 1 sleben, tyndbladet flintøkse. - 1 flintmejsel. - 26 flækkepile (1 type A 2, 1 type A3, 7 type B1, 10
type B2, 1 ubest type B, 6 type C). - 20 flækkeknive. - 10 flækkeildsten. - 2 flækkebor. - 1 flækkesegl. - 1 flækkekniv/segl.- 5
flækker med retouche. - 9 skiveskrabere.- 1 skive med retouche. - 53 uretoucherede flækker/flækkefragm. - 1 knusesten. 2 echiniter. - > 671 ravperler (73 type a1-2, 129 type b12-2, >45 type c1-2, 14 type d, 48 type q, 4 type j, 6 type g, 288 type
m, 4 ravskiver (2 type 1b og 2 type 2b), 1 ravknap, 4 af særform.). - 5 tragtskåle. - 4 hængekar. - 1 vinkelskål. - 1 skål med
konkav hals(?) - 1 tulipanskål. - 1 sfærisk skål. - 1 svejet bæger (type I F 2) - 1 skål (typer PV G 6). - 3 svejede SN-lerkar. - 4
tragtskåle. - 4 hængekar. - 2 skåle med kegleformet hals. - 1 vinkelskål. - 1 sfærisk skål. - Litt: C.J.Becker 1936: 158 f, fig.
22. - 1950: bil. II, 15. - J. Brøndsted 1940. - 1957: 283 (afb.). - K. Ebbesen 1975: fl.A, no 8, fig. 40,2, fig. 66,2, fig. 70,4, fig.
72,1 og fig. 177,1. - 2005: fl.1,9 - 2009: kap. 1 - S. Hansen 1988: 183 ff. - 1993: nr. 125.
151. Græse, Græse sg (DKC: 010303.22). VB 1889. ROM 1942-43. Rundhøj, ca. 25 m i diam. og 2,5 m h. I højens Ø-lige
del findes 2 jættestuer, hvis længderetning danner vinkel med hinanden.
a. Den NØ-lige jættestues kammer er ovalt. Det er 5,1 m l., 3,0 m br. og 2,1 m h. Det er bygget af 10 sidesten. Mellem
sidestenene findes tørmur af flade skifferfliser. Gulvet består af en bundbrolægning af runde sten og br. flint. Midt
for den SØ-lige langside findes en gangåbning. Fylden bestod af flintskærver og grus, hvorunder et ca. 45 cm tykt lag
sort jord. På kammergulvet fremkom en stor knoglebunke samt talrige gravgaver. Et sted sås dele af et skelet liggende
udstrakt med hænderne ned langs siden. Der iagttoges gruber i gulvet.
Gangen er orienteret NV-SØ. Den er bygget af >7 sidesten. Ved hjørnestenene til kammeret findes 1 sæt karmsten
og mellem disse ligger en tærskelsten. Det er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Gulvet skråner nedad mod
kammeret. Den var opfyldt af en stor stenspærring.
b. Den SV-lige jættestues kammer er ca. 4,5 m l., 2,8 m br. og 1,6 m h. Der er bevaret > 4 sidesten. Gulvet består af en
bundbrolægning. Fylden var som i det NØ-lige kammer. Også her fandtes en knogledynge.
Gangen er orienteret NØ-SV. Den er bygget af 11 sidesten, hvor de to yderste indgår i randstenskæden. Ved hjørnestenene
til kammeret og midt i gangen findes 2 sæt karmsten med en tærskelsten imellem. Ved det yderste par sidesten ligger
en tredje tærskelsten. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene af skifferfliser. Gangen var yderst opfyldt af en
0,75 m h. stenspærring.
Foran indgangene undersøgtes dele af et stenlag med talrige lerkarskår (offerlag - MN Ib-II)
Fund (Udgravet 1942-43 af N. Christiansen - ROM u. nr.): 1 flintdolk (type Ix). - 1 SN-spydspids. - 5 flækkepile (1 type A2,
2 type B2, 1 type C og 1 type D). - 5 tværpile. - 8 flækkeildsten. - 2 flækkesegle. - 19 flækkeknive - 42 flækker/flækkefragm.
- 1 skiveformet afslag. - 1 blokafslag. - 2 fragm. benprene. - 1 benring. - > 122 ravperler (8 type a1, 18 type a2, 34 type b1,
9 type b2, 7 type c1, 3 type c2, 25 type m, 1 type h, 3 type j, 2 type g2, , 2 type q1, 1 type q3, 2 type q, 3 type s, 1 type t1,
3 type t3). - 1 lerske. - >2 fodskåle. .- 1 lerlåg. - 1 øskenbæger. - >8 tragtbægre. - >6 tragtskåle. - 4 hængekar - 3 skåle med
kegleformet/konkav hals. - 3 skulderkar - 1 sfærisk skål. - 1 åben skål med konvekse sider. - 2 hængekar. Mindst 7 MN
I(b), 2 MNI/II, 3 MN II, 6 MN III, 1 MNIII/IVA og 7 MN IVA. - Litt: N.A. Christiansen 1944: 96 ff. - C.J.Becker 1950: bil.
II,16. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 7. - 2005: fl.1,8 - S. Hansen 1988: 193 ff. - 1993: nr. 128.
152. Græse, Græse, sg (DKC: 010303.23). VB 1890. Langhøj, orienteret N-S.
I højen er registreret et rektangulært dyssekammer.
153. Rygård, Græse sg (DKC: 010303. 25). VB 1889. Langhøj, sekundært overbygget af en bronzealderhøj, ca. 35-38 m i
diam. og ca. 2,5 m h.
Langhøjen er rektangulær og orienteret ØNØ-VSV. Den er 18 m l., 7,5 m br. og 1,5 m h. Der er bevaret 7 randsten. I højen
findes 2 dysser. Begge kamre er omgivet af rullesten og flintskærver.
a. 5,0 m fra højens ØNØ-lige ende findes et rektangulært kammer. Det er orienteret NNV-SSØ eller skråt på højens
længderetning. Det er 1,6 m l., 0,9-1,0 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 3 sidesten og 1 dæksten. Der er registreret
tørmurskonstruktion i kammerets hjørner. For den SSØ-lige side ligger en tærskelsten. Gulvet er brolagt af flade fliser.
b. 3 m fra højens VNV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret ØNØ-VSV. Det er 1,6 m l., 0,8
m br. og 1,0 m h. Kammeret er bygget af 1 dæksten og 2 lange sidesten. Den S-lige er væsentlig længere end den N-lige.
Indenfor denne ligger for ØNØ-siden en tærskelsten. VSV-siden består af 1 stor og 1 lille sten. Sidestenene hælder indad.
De 2 af sidestenene er flækket af samme sten. Der er registreret tørmurskonstruktion i kammerets hjørner. Gulvet er
brolagt af flade fliser.
Fund (Udgr. 1889 - NM A 9521): Ingen fund.
154. Borup, Gørløse sg (DKC: 010304.1). 1832 og VB 1889. Rundhøj, hvori findes 2 jættestuer.
a. Den S-lige jættestues kammer er 3,0 m l., 2 m br. og 1,8 m h. Det er bygget af 9 sidesten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er 5 m l.
b. Den N-lige jættestues kammer er 4 m l., 3 m br. og 1,8 m h. Det er bygget af 9 sidesten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er 6 m l.
Fund (Inds. 1832. - NM Fr. VII 2947-59 og A 9787): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type B). - 2 uslebne, buttede
retmejsler. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 2 flækkeknive. - 1 flække. - Mgl: 2 flintdolke, 5 flintøkser, 1
flintmejsel og 6 flækker. - Litt: Anonym 1863: 12 ff. - S. Hansen 1988: 201 ff. - 1993: nr. 127. - K. Ebbesen 2005: fl.1,10.

155. Borup, Gørløse sg (DKC: 010304.2). VB 1890. Langhøj.
156. Borup, Gørløse sg (DKC: 010304.3). VB 1890. Langhøj.
157. Borup, Gørløse sg (DKC: 010304.4). VB 1890. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 17 m l. og ca. 8,0 m br. Der
er registreret randsten. I højen fandtes 2 dysser.
a. 5,5 m fra højens SV-lige ende fandtes ruinen af et gravkammer.
b. 3,0 m fra højens NØ-lige ende fandtes et dyssekammer. Det havde 5-sidet grundplan. Det var 2,2 m l. 1,7 m br. og 1,2
m h.
158. Højtvedgård, Borup, Gørløse sg (DKC: 010304.9). VB 1890. Højrest. Der er bevaret 6 sidesten af en megalitgrav. Litt: S. Hansen 1988: 206 ff.
159. Bakkegård, Gørløse, Gørløse sg (DKC: 010304.11). VB 1890. Langhøj, orienteret NØ-SV. Der er registreret
randsten.
I højens NØ-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var bygget af 4 sidesten.
160. Bure Sø, Jørlunde Overdrev, Jørlunde sg (DKC: 010306.2). VB 1890. Langhøj, rektangulær og orienteret NNØ-SSV.
Den er ca. 27,5 m l., ca. 8,0 m br. og 1,6 m h. Højen er bygget af blandet muldjord. Der er bevaret 14 randsten. I højen
findes 3 dysser, de to liggende i hinandens forlængelse ved højens nordlige side.
a. 8,5 m fra højens NNØ-lige ende og i midteraksen findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det er orienteret NØSV. 1,8 m l. Det har været bygget af 4 lige høje sidesten og 1 dæksten.
b. Ved højens N-lige side fandtes et rektangulært dyssekammer (type I). Det er orienteret NØ-SV. Det er 1,6 m l., 1,1 m
br. og 1,1 m h. Det er bygget af 3 sidesten og 1 dæksten. Endestenen mod NØ var fjernet. Kammeret har således været
bygget af 4 lige høje sidesten, som hælder indad. Der er tørmurskonstruktioner i kammerets hjørner. Gulvet er brolagt
med flade fliser og brændt flint.
c. Tæt indenfor randstenene og 2,5 m SSV for ovennævnte findes et 3. dyssekammer (type I). Det har rektangulær
grundplan og er orienteret NØ-SV. Det er 1,2 m l., 0,8 m br. og 0,8 m h. Det er bygget af 4 lige høje sidesten og 1
dæksten. Sidestenene hælder indad. Gulvet er brolagt med flade fliser og et lag ildskørnet flint. Rundt om kammeret er
registreret en pakning af sten og ler samt 1/3 m tykt lag knust flint. Flintlaget lå fra sidestenenes fod til lidt op på siden
af dækstenen.
Fund (Udgr. 1912 af V. Boye): Ingen fund.
161. Jørlunde, Jørlunde sg (DKC: 010306.3). VB 1890. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 30 m l. og ca. 8,5-9 m br. Der
er registreret randsten.
162. Dildal, Jørlunde, Jørlunde sg (DKC: 010306.16). En stordysse/jættetue.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var bygget af >5 sæt sidesten.
163. Damgård, Sperrestrup, Jørlunde sg (DKC: 010306.23). VB 1890. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 47,5 m
l., ca. 11,0 m br. og ca. 2 m h. Der er bevaret 11 randsten. I højen har været 2 dysser.
a. Ved højens ØSØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (typeI/II). Det er orienteret VNV-ØSØ eller parallelt
med højens længderetning. Det er ca. 1,4 m l., 0,7 m br. og 0,7 m h. Det er bygget af >2 sidesten.
b. Sløjfet, rektangulært dyssekammer.
164. Skendelsø, Jørlunde sg (DKC: 010306.51). 1854 og VB 1890. Rundhøj hvori fandtes en dysse.
Kammeret (type I/II) havde rektangulær grundplan og var mandslangt. Det var bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten for
hver side. Det var dækket af 1 stor dæksten. Gulvet var brolagt.
Fund: (Inds.1854 - NM 13.960-66): Skeletrester. - 2 dolke (type I). - 1 usleben, svær, tyknakkede retøkse. - 4 slebne,
tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Lindø-type). - Mgl: 1 flintdolk, fragm. af
”harpunspids”, 2 lerkar og flintsager.
165. Sundbylille, Jørlunde sg (DKC: 010306.61). VB 1890. Langhøj, kvadratisk. Den er ca. >9 m l. og ca. 9 m br. Der er
bevaret 11 randsten.
Centralt i højen ses toppen af en sten fra en megalitgrav (?).
166. Sundbylille, Jørlunde sg (DKC: 010306.63). VB 1890. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 31,5 m l. og 8,5 m
br. Der er registreret > 10 randsten.
167. Damgårde, Børstingerød, Lillerød sg (DKC: 010307.1). VB 1890. Langhøj, Ø-V-orienteret. Den er ca. 22 l. og ca. 12,5
m br. Der er registreret 4 randsten.
8 m fra højens Ø-lige ende findes en dysseruin. Der ses én sten.
168. Toftehavegård, Lillerød, Lillerød sg (DKC: 010307.4). VB 1890. Langhøj, NNV-SSØ-orienteret. Den er 38,5 m l. og
ca. 9,0 m br. I højen findes 2 dysser. Det ene er ompakket med sten og ler.
a. 22,5 m fra højens NNV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det er 1,3 m l., 0,8 m br. og 0,7 m
h. Det er bygget af 4 lige høje sidesten, som hælder indad. Der er murværk mellem sidestenene bestående af stenfliser
pakket i ler. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. Gulvet er brolagt af flade fliser. Herpå fandtes skeletrester i uorden
og fragm. gravgaver. Fylden i kammeret bestod af muldjord og enkelte småsten.
Fund (Udgr. 1890 af V. Boye - NM A 9898-99 (mgl.)): 1 fragm. flintdolk og 2 lerkarskår.
b. 27 m fra højens NNV-lige ende findes ruinen af et dyssekammer (type I/II). Det har rektangulær grundplan og er
orienteret VNV-ØSØ. Det er 2,3 m l. og 1,6 m br. Det er bygget af > 3 sidesten.

Fund: Flaskeformet lerkar (mgl.).
169. Toftehavegård, Lillerød, Lillerød sg (DKC: 010307.5). VB 1890. Rundhøj, hvori fandtes en dysse.
Kammeret (type I) var rektangulært og orienteret N-S. Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
170. Toftehavegård, Lillerød, Lillerød sg (DKC: 010307.6). VB 1890. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 24,5 m l og
ca. 9,5 m br. I højens fandtes 2 dyssekamre.
a. 7,0 m fra højens SV-lige ende er registreret et rektangulært kammer.
Fund: Skeletrester.
b. 6,5 m fra højens NØ-lige ende er registreret et gravkammer.
171. Lillerød, Lillerød sg (DKC: 010307.7). VB 1890. Langhøj, orienteret N-S.
I højens N-lige ende findes en dysseruin. Der ses 3 sten.
172. Flintholm, Kollerød , Lynge sg (DKC: 010308.1). VB 1890. Tomten af en langhøj. De store sten er fjernet.
173. Lundebakke, Kollerød, Lynge sg (DKC: 010308.3). VB 1890. Langhøj, orienteret Ø-V.
I højens Ø-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer. Det var orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning.
Fund: Stensager.
174. Lynge, Lynge sg (DKC: 010308.17). VB 1890. Rundhøj, ca. 12,5 m i diam. Der er registreret 8-10 randsten.
Fund: 1 flintdolk (m. fiskehalefæste) og 1 stridsøkse.
175. Lynge, Lynge sg (DKC: 010308.18). VB 1890. Fritstående dyssekammer. Kammeret er orienteret NV-SØ. Det er
bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
176. Lynge, Lynge sg (DKC: 010308.27). VB 1890. Langhøj, orienteret N-S. Den er > 12 m l. og 7 m br. Der er registreret
>1 randsten.
Ca. 2,0 m fra højens S-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret N-S eller parallelt med
højens længderetning. Det er 1,6 m l. og >0,7 m br. Det er bygget af >3 sidesten, nemlig 1 sten mod V og 2 sten mod Ø.
Kammeret er dækket af 1 stor dæksten.
177. ”Enhøj”, Lynge, Lynge sg (DKC: 010308.31). VB 1890. Langhøj. Den er ca. 7 m l., 6 m br. og 1,5 m h. Der er
registreret >5 randsten. I højens er registreret 2 dysser.
a. 4,0 m fra højens Ø-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NV-SØ. Det er 1,7 m l.,
1,2 m h. og 1,0-0,7 m br.; bredest i NV. Der er bevaret 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod V og 2 sidesten.
Fund: 1 stk. bronze.
b. Sløjfet dyssekammer.
178. Tjørnehøjgård, Hammersholt, Nr. Herlev sg (DKC: 010309.9). VB 1890. Langhøj, hvori fandtes to kamre.
a. Kammeret var ca. 1,2-1,6 m l. og h.
b. Kammeret var ca. 1,2-1,6 m l. og h.
179. Hammersholt, Nr. Herlev sg (DKC: 010309.10). VB 1890. Langhøj, orienteret N-S.
Ved højens S-lige ende fandtes et dyssekammer (type I/II). Det var orienteret Ø-V. Det var bygget af 4 sidesten og 1
dæksten.
Fund (Inds. 1890 - NM A 9893): Skeletrester. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - Mgl: Lerkarskår.
180. Brøde Skov, Nr. Herlev sg (DKC: 010309.18). VB 1890 - JR 1938. Langhøj. Den var orienteret SØ-NV. Den var >40
m l. og 6-7 m br. Der er bevaret 24 randsten.
Ved højens S-lige ende findes er rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret SØ-NV eller parallelt med
højens længderetning. Det er 2 m l. og 1,2 m br. Der er bevaret >2 sidesten, nemlig 1 endesten mod NV og 1 sidesten
mod SV.
181. Spangegård, Oppe-Sundby sg (DKC: 010310.4). VB 1890. Langhøj, rektangulær og orienteret NNØ-SSV. Den er ca.
6,0 m br. Der er registreret 5 randsten. I højen fandtes 1 eller 2 dysser.
a. Ved højens V-lige side sås en stordysse. Kammeret var orienteret ØSØ-VNV og havde aflang, pæreformet grundplan.
Det var 3,1 m l. og 1,7 m br. Det var bygget af 7 sidesten; 1 sten mod VNV og mod 3 i NNØ og SSV. >1 dæksten. Mod
ØSØ findes en 0,9 m bred gangåbning. Gangen var orienteret ØSØ-VNV >1 sidesten.
b. 1,7 m NNØ for dette kammer sås 2 sten; muligvis resterne af et kammer. - Litt: P.V. Glob 1969: 252, nr. 217. - K.
Ebbesen 2006: nr. 21.
182. Spangegård, Oppe-Sundby sg (DKC: 010310.5). VB 1890. Langhøj, rektangulær og orienteret VNV-ØSØ. Den var
16,0 m l. og 5,0 m br. Der er registreret 13 randsten. Højen er ombygget og bestod oprindeligt af en runddysse, der
sekundært er udviddet til en langdysse. Runddyssen var ca. 8-9 m i diam. I begge afdelinger findes en dysse.
a. 5,0 m fra højens VNV-lige ende ses en sten; sandsynligvis dækstenen af et centralt i runddyssen placeret kammer.
b. 4 m fra højens ØSØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret VNV-ØSØ. Det er 1,5
m l., 0,9-0,7 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af 3 sidesten. Åbent på ØSØ-siden. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 22.
183. Sigerslevvester, Sigerslevvester sg (DKC: 010311.3). VB 1890. Rundhøj, ca. 7,5 m i diam. Der er registreret 5 randsten.
Centralt i højen findes en dysse.
Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 1,3 m l., 0,9-0,8 m br. og 1,1 m h. Det er bygget af 3
sidesten; 1 mod Ø, N og S. Det er åbent mod V. Det er dækket af 1 dæksten.

Fylden i kammeret nåede næsten til dækstenene. Den bestod af jord og hovedstore sten, derunder flintesten og
skærver.
Fund (Udgr. 1890 af V. Boye): Ingen. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 23.
184. Hanstedgård Udlod, Hørup, Slagerup sg (DKC: 010312.1). VB 1890. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var 14,0 m l. og
6,5 m br. Der er registreret 10 randsten.
6 m fra højens Ø-lige ende og ca. 3,5 m fra S-siden fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret
VNV-ØSØ-orienteret. Det var 1,4 m l., 1,3 m br. og 0,8 m h. Der er registreret sidesten. Gulvet bestod af en brolægning
og et lag flintskærver. Fylden bestod af muld og sten.
Fund (Udgr. 1890 af V. Boye): Ingen.
185. Hanstedgårds Udlod, Hørup, Slangerup sg (DKC: 010312.2). VB 1890. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var 31 m l. og
16 m br. Der er registreret randsten. I højens fandtes 2 dysser.
a. 8,5 m fra højens V-lige ende og ca. 2 m fra N-siden fandtes et rektangulært dyssekammer (type I). Det var orienteret
Ø-V eller parallelt med højens længderetning. Det var 1,1 m l., 0,5 m br. og 0,6 m h. Det var bygget af 4 sidesten, nemlig
1 sten på hver side. Kammeret var dækket af 1 stor dæksten. Bunden var belagt med flintskræver. På gulvet lå et skelet.
Fylden bestod af jord og sten.
Fund (Udgr. 1890 af V. Boye): Ingen.
b. 10 m fra højens Ø-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type I). Det var orienteret Ø-V eller parallelt med
højens længderetning. Det var 1,2 m l. og 0,4-0,5 m br. Det var bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten på hver side.
186. Hørup, Slagerup sg (DKC: 010312.6). VB 1890. Rundhøj, ca. 7 m i diam. Der er bevaret 9 randsten. Centralt i højen
findes en dysse.
Kammeret er orienteret NNV-SSØ og har rudeformet grundplan. Det er 1,4 m l. og ca. 1,0 m br. På oprindelig plads står
3 sidesten, nemlig 2 på den Ø-lige og 1 på den V-lige langside. Mod SSØ ligger en tærskelsten. Kammeret er dækket af 1
dæksten med skålgruber. - Litt: P.V.Glob 1969: 252, no 213. - K. Ebbesen 2006: nr. 24.
187. Hørup, Slangerup sg (DKC: 010312.7). VB 1890. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den var >25 m l. Der er registreret
randsten.
188. ”Krogstendysse” ved Hørup, Slangerup sg (DKC: 010312.8). VB 1890. Langhøj, rektangulær og orienteret ØSØVNV. Den er ca. 30 m l. og 11 m br. Der er bevaret 22 randsten. I langhøjen ligger lidt forskudt mod den S-lige langside
2 dysser.
a. Næsten midt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NNØ-SSV eller på tværs af
højens længderetning. Det er bygget af 3 sidesten, idet den SSV-lige ende er åben. Det er dækket af 1 dæksten.
b. Ca. 3 m ØSØ for dette kammer står en sten med en flad side mod ØSØ. Sandsynligvis er den resterne af et dyssekammer.
– Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 25.
189. ”Jættehøj”, Slangerup, Slangerup sg (DKC: 010312.26). 1784 og VB 1890. Rundhøj, ca. 23 m i diam. og ca. 3,8 m h.
I højens Ø-lige del fandtes 2 jættestuer, hvoraf den ene er bevaret.
a. Den SV-lige jættestue er helt sløjfet.
b. Den NØ-lige jættestue har ovalt kammer. Det er orienteret NNV-SSØ. Det er 2,9 m l. og 1,8 m br. Kammeret er
bygget af 8 sidesten og 2 dæksten. Der er registreret mellemliggersten mellem side- og dækstenene samt vandret
tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Bunden er brolagt af fliser med et overliggende lag br. flint. Midt for
kammerets ØNØ-lige langside findes en 1,2 m h. og 0,6-0,7 m br. gangåbning.
Fylden lå indtil 15 cm under dækstenene. Den bestod af jord og sten. Begravelseslaget var ca. 16 cm tykt, og synes
dækket af et lag flade fliser. Det indeholdt gravgaver og stærkt opløste skeletrester, hvoraf mange var mærket af ild.
Ovenpå oldsagslaget i kammeret lå en indvæltet dørsten (0,9 x 0,6 x 0,2 m stor).
Gangen er orienteret VSV-ØNØ. Den er 2,5 m l., 0,9-0,5 m br. og 1,4-1,1 m h. Der er bevaret >4 sidesten og 1 dæksten
ved kammeret. Mellem hjørnestenene til kammeret ligger en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1890 af V. Boye - NM A 9796-9812): 1 sleben, buttet retmejsel. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse. - 1 sleben,
tyndbladet retøkse. - 1 flækkekniv. - 3 flækker. - 4 flækkepile, den ene lavet af en flækkesegl (2 type B1; 2 type B 2). - 1
tværpil. - 13 ravperler (1 type b2; 4 type d1; 1 type g; 5 type m1-2 og 2 type r) samt fragm. - Litt: K. Bahnson 1892: 189
f. - C.J.Becker 1950: bil. II nr. 14. - K. Ebbesen 1980: fig. 3. - 2005: fl.1,11. - S. Hansen 1988; 209 ff. - 1993: nr. 126.
190. Højagergård, Slangerup , Slangerup sg (DKC: 010312.29). VB 1890. Højrest. Centralt i denne fandtes en
jættestue.
Kammeret var ovalt og orienteret SSV-NNØ. Det var 2,8 m l., 2,0 m br. og 1,5 m h. Det var bygget af > 8 sidesten, nemlig
3 sten på langsiderne og 1 sten for hver ende. Dækstenene er fjernet. Midt for kammerets ØSØ-lige side fandtes en 0,7
m br. gangåbning.
Gangen var orienteret ØSØ-VNV. Den var >4,7 m l. og 0,5-0,7 m br; smallest ved kammeret. Der var bevaret > 3 sidesten,
nemlig 2 på den S-lige og 1 på den N-lige side.
191. Langsø, Uggeløse, Uggeløse sg (DKC: 010313.12). VB 1890. Fritstående dyssekammer.
Kammeret (type I/II) er rektangulært og orienteret Ø-V. Det er 1,2 m l. og 0,6-0,5 m br. Der er bevaret 3 sidesten, nemlig
1 sten mod N, S og V. Kammeret er åbent mod Ø. Det er dækket af 1 dæksten.
192. Badstrup, Uggeløse sg (DKC: 010313.13). VB 1890. Langdysse, orienteret Ø-V. I højen fandtes et rektangulært

kammer. Det var orienteret Ø-V.
193. Badstrup, Uggeløse sg (DKC: 010313.15). VB 1890. Rundhøj. Centralt heri fandtes rektangulært dyssekammer. Det
var orienteret Ø-V.
194. Blåkærgård, Badstrup, Uggeløse sg (DKC: 010313.17). VB 1890 og HK 1909. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den er
>31 m l. og 16 m br. Den er bygget af ler og muld. Der er registreret 11 randsten. I højen fandtes 2 dyssekamre.
a. 12,5 m fra højens NNV-lige ende og 5 m fra højens Ø-siden fandtes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det var
orienteret NNV-SSØ eller parallelt med højens længderetning. Det var 1,8 m l. og 0,6-0,7 m br. Det var bygget af 4 lige
høje sidesten, nemlig 1 endesten for hver ende og 1 sidesten på hver langside. Sidestenene skrånede indad. Kammeret
var dækket af 1 stor dæksten.
b. I højens SØ-lige del fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret NNV-SSØ eller parallelt med
højens længderetning. Det var < 0,7 m l., 0,8 m br. og 1 m h. Der var bevaret 3 sidesten, herunder en endesten mod
SSØ.
Fund (ca. 1870): 1 flintøkse - 1 stridsøkse - 1 ”spydspids”. (Mgl.).
195. Blåkærgård, Badstrup, Uggeløse sg (DKC: 010313.18). VB 1890. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Den var ca. 24 m l.
og 5,5 m br. Der er registreret 6 randsten. I højen fandtes 2 dyssekamre.
a. 0,6 m fra højens ØNØ-lige enden fandtes et rektangulært kammer (type II). Det var orienteret N-S eller skråt på
højens længderetning. Det var 1,2 m l., 0,9 m br. og 1,0 m h. Der var bevaret > 2 sidesten, nemlig 1 sten mod V og N. På
kammerets S-lige ende lå en 1 indgang/tærskelsten.
b. Ca. 7 m fra højens ØNØ-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret N-S eller
skråt på højens længderetning. Det var 1,8 m l. og 1,1 m br. Der var bevaret >2 sidesten, nemlig 1 endesten mod N og 1
sidesten mod V.
196. Badstrup, Uggeløse sg (DKC: 010313.19). 1786 og VB 1890. En jættestue.
Kammer var orienteret N-S. Det var ca. 2,5 m l., ca. 1,9 m br. og ca. 2,2 m h. Det var bygget af 6 sidesten, som vendte den
flade side indad, samt 2 dæksten. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Fund (Udgr. 1786): Intet. - Litt: H.F. Fram, 1786: 546.
197. Vassingerød, Uggeløse sg (DKC: 010313.24). VB 1890 og 1963. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 15 m l., 7-11 m
br. og 1,5-2,0 m h. Der er bevaret 8 randsten.
I højens S-lige ende findes en dysse (type I/II). Kammeret er orienteret Ø-V. Det er 2,0 m l., 1,5 m br. og 1,3 m h. Der er
bevaret 5-6 sidesten, nemlig 2 sten på hver langside mod N og S; 1 endesten mod Ø og muligvis også 1 endesten mod
V.
Fund: Lerkar.
198. Oldhuse, Uggeløse sg (DKC: 0103013.25). VB 1890. Langhøj, orienteret Ø-V. Der er registreret randsten.
I højen skal efter ejerens udsagn være fremdraget 6 kisteformede kamre, alle orienteret N-S.
199. Høveltsvang, Uggeløse sg (DKC: 010313.30). VB 1890. Langhøj (?).
I højen har været 2 kisteformede kamre. - Litt: H.C.Broholm 1946: 12, no 20.
200. Uggeløse Skov, Uggeløse sg (DKC: 010313.31). TM 1942. Langhøj. Højen er ca. 10 m l., 7 m br. og 1,0 m h. Der er
bevaret 7 randsten.
Centralt i højen findes en dysseruin. Der ses 1 sidesten og 1 endesten af et kammer.
201. Uggeløse Skov, Uggeløse sg (DKC: 010313.33). TM 1942. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den er ca. 14 m l. og 8 m
br. I højen findes 2 dysser.
a. I højens S-lige del findes et rektangulært kammer (type I/II). Det er orienteret NNV-SSØ eller parallelt med højens
længderetning. Det er bygget af > 4 sidesten, nemlig 1 endesten, 1 sidesten på den ene og 2 sidesten på den anden
langside. Det er dækket af 1 dæksten.
b. I højens N-lige del findes ruinerne af en megalitgrav.
202. Uggeløse Skov, Uggeløse sg (DKC: 010313.36). TM 1942. Højtomt.
I højens N-lige ende ses 5 sten af en sløjfet megalitgrav.
203. Uggeløse Skov, Uggeløse sg (DKC: 010313.37). TM 1942. Rundhøj, ca. 20 m i diam. og 2,0 m h.
Centralt i højen findes ruinerne af en stordysse/jættestue.
Gangen var bygget af >6 sidesten, 3 i hver side. - Litt: S. Hansen 1988: 217 ff.
204. Terkelskov, Uggeløse sg (DKC: 010313.42). TM 1942. Højrest.
Centralt i højen findes ruinerne af en megalitgrav. Der ses 5 større sten.
205. Krogenlund, Uggeløse sg (DKC: 010313.46). EB 1982. Rundhøj, ca. 12 m i diam. og 0,3-0,4 m h.
Centralt i højen findes en dysseruin. Der ses 2 endesten af et rektangulært(?) kammer.
206. Krogenlund, Uggeløse sg (DKC: 010313.47). EB 1982. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den er ca. 60 m l., 9 m br. og 1,5
m h. I højen findes ruinen af et dyssekammer. Det var orienteret SØ-NV eller parallelt med højens længderetning. Der
er bevaret >2 sidesten. Der ses en rest af et flintlag.
207. Uggeløse Skov, Uggeløse sg (DKC: 010313.48). EB 1982. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den er 54 m l., 11 m br. og
1,3 m h.
208. Babylone, Krogerup, Asminderød sg (DKC: 010401/9.1). VB 1884. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er > 51,5 m

l. og 10,5 m. br. Der er registreret randsten.
20,0 m fra højens Ø-lige ende findes ruinen af en megalitgrav.
209. Babylone, Krogerup sg, Asminderød sg (DKC: 010401/9.2). VB 1884. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er 58,0
m l., 10,0 m br. og 1,5 m h. Der er registreret en del randsten.
20 m fra højens ØSØ-lige ende findes et plyndringshul efter et kammer(?)
210. Babylone, Krogerup, Asminderød sg (DKC: 010401/9.3). VB 1884. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 14 m
l. og 10 m br. Der er bevaret randsten.
Centralt i langhøjen findes et kammer. Det er bygget af 3 sidesten og 1 dæksten.
211. Søholm, Asminderød sg (DKC: 010401/9.9). VB 1884. Rundhøj. Der er registreret randsten.
I højens NV-lige del fandtes et kammer. Det var orienteret VNV-ØSØ. Det var bygget af >3 sidesten.
212. Søholm, Asminderød sg (DKC: 010401/9.10). VB 1884. Rundhøj, ca. 9 m i diam.
I højen har været et rektangulært dyssekammer. Det var orienteret Ø-V. Det var ca. 1,6 m l.
213. Bostrup, Asminderød sg (DKC: 010401/9.11). VB 1884. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 22,5 m l. Der var
bevaret randsten.
Centralt i langhøjen fandtes et dyssekammer (type I). Det var orienteret Ø-V. Det var bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten
på hver side, samt 1 dæksten.
214. Bostrup, Asminderød sg (DKC: 010401/9.13). VB 1884. Høj.
I højen fandtes et gravkammer. Det var bygget af >2 sidesten og 1 dæksten.
215. Knurrenborg Vang, Asminderød sg (DKC: 010401/9.15). VB 1884. Rundhøj, ca. 7,5 m i diam. Der var bevaret >8
randsten.
Centralt i højen fandtes et gravkammer.
216. Asminderød, Asminderød sg (DKC: 010401/9.16). VB 1884. Høj.
I højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Kammeret var ompakket med flintskærver. Det var orienteret
Ø-V. Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
217. Bistrup Hegn, Birkerød sg (DKC: 010402.2). VB 1884. Høj. I højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/
II). Det var orienteret Ø-V. Det var bygget af 4 sidesten.
218. Bistrup Hegn, Birkerød sg (DKC: 010402.5). VB 1884. Langhøj. Den er ca. 15 m l., 6 m br. og 1,5 m h.
Centralt i højen findes et dyssekammer. Det er bygget af >3 sidesten. - Litt: K.A. Larsen 1968: 19 (afb.).
219. Bistrup, Birkerød sg (DKC: 010402.6). VB 1884. Langhøj, rektangulær og orienteret N-S. Den var ca. 24 m l. I højen
fandtes 3 dyssekamre.
a. Det N-lige kammer havde rektangulær grundplan og var orienteret NNV-SSØ. Det var ca. 2 m l., 0,7 m br. og 1 m h.
Det var bygget af 4 sidesten. Den vestlige sidesten var slidt meget glat af isskuringer. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
- Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 26.
220. ”Stenhøj”, Sandbjerg, Birkerød sg (DKC: 010402.13). 1824; VB 1884 og 1934. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 17
m l., 16 m br. og 2 m h.
Næsten centralt i højen findes ruinen af en megalitgrav. Der ses >3 sidesten. Kammergulvet var belagt med brændt
flint.
221. Høsterkøb, Birkerød sg (DKC: 010402.14). 1862 og VB 1884. Rundhøj. Den var omsat med randsten ved højfoden.
I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var ovalt. Det var 4-5 m l.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var 4 m l. og 1 m br.
Fund (Inds. 1862 - NM A 5941-44): 1 ægfragm. af sleben, tyndnakket, svær flintøkse. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket
retøkse. - 1 sleben, svær, tyndnakket(?) retøkse. - 1 fragm. Limhamnøkse.
Fra dette anlæg muligvis også (NM A 36.748-53): 1 Limhamn-økse. - 3 slebne, tyknakkede svære. retøkser (1 af type
Lindø/Valby). - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 1 skifferhængesmykke (type a). - Litt: C.J.Becker 1939: 234 ff,
note 5, fig. 9. - K. Ebbesen 1982: 90 ff.
222. Ravnsnæs, Birkerød sg (DKC: 010402.16). VB 1884. Langhøj. Den var ca. 24 m l. og ca. 14 m br.
I højen fandtes en megalitgrav, muligvis en jættestue med flere dæksten.
Gangen var orienteret Ø-V.
223. ”Dæmpegårdsdyssen”, Tokkekøb Hegn, Blovstrød sg (DKC: 010403.1). 1861; VB 1884 og HK 1928. Langhøj,
rektangulær og orienteret NNØ-SSV. Den er ca. 45 m l., 13 m br. og 2,5 m h. Der er bevaret 54 randsten af opr. 56.
Randstenene for enderne er ca. 1,7 m høje. Højen er ombygget, idet der ca. 6 m fra den SSV-lige ende findes en mindre
langdysse. Denne er orienteret NNØ-SSV og omsat med randsten. Højen indeholder 2 dysser.
a. Centralt i den lille langdysse ses dækstenen af et kammer.
b. 10,7 m fra højens NNØ-lige ende og i midteraksen findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det er orienteret
NNØ-SSV eller parallelt med højens længderetning. Det er 2,3 m l., 1,5 m br. og 1,4 m h. Det er bygget af 4 lige høje
sidesten, som vender en flad side og skråner indad. Der er registreret tørmurskonstruktion i hjørnerne. Kammeret er
dækket af 1 dæksten. Gulvet er brolagt med flade fliser og brændt flint.
Fund (Udgr. 1861 - NM A 27.198): 1 tyndnakket flintøkse fra højen. - Litt: A.P.Madsen 1896: 12, t. VI,12. - P. Simonsen

1944: 1 ff. - E. Thorvildsen 1965: 3 ff. - K. Ebbesen 2006: nr. 2.
224. Tokkekøb Hegn, Blovstrød sg (DKC: 010403.2). VB 1884. Langhøj, rektangulær og orienteret NNØ-SSV. Den er
ca. 17 m l. og ca. 9,0 m br. Der er bevaret 11 randsten. Centralt ses en sten, sandsynligvis dæksten af kammer. - Litt: P.
Simonsen 1944: 12, no 2. - K. Ebbesen 2006: nr. 28.
225. Tokkekøb Hegn, Blovstrød sg (DKC: 010403.3). VB 1884. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er ca 84 m l. og 8-12
m br. - Litt: P. Simonsen 1944: 12 no 3.
226. Tokkekøb Hegn, Blovstrød sg (DKC: 010403.5). VB 1884. Høj, enkelte randsten ses. Heri findes ruinerne af en
megalitgrav.
Kammeret er sammenstyrtet. Det er orienteret ØSØ-VNV. Det er 1,5-1,6 m l. Det er bygget af 2 sidesten og 1 dæksten. Litt: P. Simonsen 1944: 12 f, nr. 5. - K. Ebbesen 2006: nr. 29.
227. Tokkekøb Hegn, Blovstrød sg (DKC: 010403.6). VB 1884. Rundhøj, ca. 7 m i diam. Der er bevaret 8-9 randsten.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er bygget af 3 sidesten og 1 indgangs/tærskelsten. - Litt: P.
Simonsen 1944: 14, no 6.
228. Tokkekøb Hegn, Blovstrød sg (DKC: 010403.7). VB 1884. Langhøj, rektangulær og orienteret NNØ-SSV. Den er ca.
31 m l. og 9 m br. Der er bevaret 26 randsten. I højen findes 4 dyssekamre.
a. Kammeret (type I) har rektangulær grundplan og er orienteret N-S. Det er 1,4 m l. og 0,6-0,8 m br. Det er bygget af 4
sidesten; 1 mod N, Ø, V og S.
b. Kammeret (type IIIa) har rektangulær grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 1,75 m l. og 0,6 m br. Det er bygget af 3
sidesten; 1 mod V, N og S. Indgangsåbning mod Ø.
Gangen er orienteret Ø-V. 0,8 m br. Den er bygget af 2 sidesten. Der ses 2 dæksten.
c. Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 1,6 m l. og 0,5-0,7 m br. Det er bygget af
3 sidesten. Det er åbent i Ø. Der ses 1 dæksten.
d. Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 2,0 m l. og 0,4-1,0 m br. Det er bygget
af 3 sidesten; 1 sten mod V, N og S. Det er åbent mod Ø. - Litt: A.P. Madsen 1896; 10, t. VI, 13. - P. Simonsen 1944: 11 f,
no 7 (afb.). - K. Ebbesen 2006: nr. 30.
229. Tokkekøb Hegn, Blovstrød sg (DKC: 010403.8). VB 1884. Langhøj, rektangulær og orienteret N-S. Den er 16 m l.
og 10 m br. Der er bevaret 16 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det er 1,2 m l., 0,5 m br. og 0,5 m h. Det er bygget af 4 lige
høje sidesten; 1 i Ø, V, N og S. Der ses 1 dæksten. - Litt: P. Simonsen 1944: 14 no. 8. - K. Ebbesen 2006: nr. 31.
230. Tokkekøb Hegn, Blovstrød sg (DKC: 010403.9). VB 1884. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den er ca. 15 m
l. og ca. 9 m br. Der er bevaret 13 randsten.
I midteraksen og forskudt mod Ø-enden findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det er orienteret NØ-SV eller
parallelt med højens længderetning. Det er 1,1 m l., 0,6-0,8 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af 4 lige høje sidesten; 1 mod
NØ, SØ, SV og NØ. Der ses 1 dæksten. - Litt: P. Simonsen 1944: 14 f, nr. 9. - K. Ebbesen 2006: nr. 32.
231. Tokkekøb Hegn, Blovstrød sg (DKC: 010403.10). VB 1884. Rundhøj. Den er ca. 9 m i diam. og 0,5 m h. - Litt: P.
Simonsen 1944: 15. no. 10.
232. Tokkekøb Hegn, Blovstrød sg (DKC: 010403.11). CLV 1942. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er >25 m l. og 6-7 m br.
Der er bevaret talrige randsten. - Litt: P. Simonsen 1944: 15 no 11.
233. Tokkekøb Hegn, Blovstrød sg (DKC: 010403.12). CLV 1942. Langhøj. Den er ca. > 12 m l., 8 m br. og 1 m h. Der er
bevaret 20-22 randsten.
I højen ses 2 plyndringshuller efter kamre. - Litt: P. Simonsen 1944: 14, no 12.
234. Ravnsholt, Blovstrød sg (DKC: 010403.13). CLV 1942. Langhøj, rektangulær og orienteret NNV-SSØ. Den er 23 m
l., 9-10,5 m br. og 2 m h. Der er bevaret 26 randsten. Ved langhøjens N-lige ende ses dækstenen af et kammer. - Litt: K.
Ebbesen 2006: nr. 33.
235. Høvelte, Blovstrød sg (DKC: 010403.15). VB 1884. Rundhøj. Den er 16 m i diam. og 3 m h. Der er bevaret enkelte
randsten. I højen findes en jættestue.
Kammeret er rektangulært og orienteret Ø-V. Det er ca. 4,5 m l. og 1,3 m br. Det er bygget af >8 sidesten, nemlig 4 sidesten
mod N, 3 mod S og 1 sten for enderne mod Ø og V. Midt for kammerets S-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret N-S. Den er >2,9 m l. og 0,6 m br. ved kammeret. Der er bevaret >2 sidesten. - Litt: S. Hansen 1988:
226 ff. - 1993: nr. 129.
236. Blovstrød, Blovstrød sg (DKC: 010403.20). VB 1884. En jættestue.
Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 6-7 m l. og > 2,2 m br. Der er registreret >6 sidesten og >1 dæksten.
Gangen var orienteret Ø-V. - Litt: P. Simonsen 1944: 16, nr. 15.
237. Kettinge, Blovstrød sg (DKC: 010403.23). VB 1884. Høj.
I højen fandtes et dyssekammer (type I/II). Kammeret var bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod N, S og V. Det var
åbent mod Ø. Det var dækket af 1 dæksten.
238. ”Stumpedyssegårds Mark, Blovstrød sg (DKC: 010403.27). Rundhøj, ca. 18 m i diam. og 1,3 m h. Der er bevaret ca.
20 randsten. I højens S-lige del findes en stordysse.
Kammeret har trapezformet grundplan og er orienteret N-S. Det er 1,7 m l., 1,7 m br. og 1,2 m h. Det er bygget af 5

sidesten, nemlig 1 stor sten mod N og 2 sten på hver langside mod Ø og V. Mellem de to sydligste sidesten ligger en
tærskelsten.
Gangen er orienteret NNV-SSØ. Den er > 3,8 m l. Der er bevaret >4 sidesten. - Litt: K. Ebbesen 1982: 88 f, fig. 7.
239. Sjelsølund, Blovstrød sg (DKC: 010403.32). 1809 og VB 1884. Rundhøj. Den er ca. 15-6 m i diam. og 1,5 m h.
Centralt i højen findes en jættestue.
Kammeret er rektangulært og orienteret N-S. Det er ca. 6,2 m l. og 1,3-1,6 m br. Det er bygget af mindst >7 sidesten. Det
har haft 3 dæksten. Midt for kammerets Ø-lige side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er ca. >3,5 m l. og 0,5 m br. Der er bevaret >6 sidesten. - Litt: K. Ebbesen 1982: 87, fig. 5.
- S. Hansen 1988: 230 ff.
240. Nebbegård Fredskov, Blovstrød sg (DKC: 010403.33). 1809; VB 1884 og GR 1913. Rundhøj, ca. 12-13 m i diam.
Centralt i højen findes en jættestue.
Kammeret har spidsoval grundplan og er orienteret N-S. Det er ca. 6 m l. og 1,8 m br. Det er bygget af 7 sidesten, idet de
inderste gangsten danner en del af kammerets østside. Der er registreret tørmur mellem sidestenene. Der er bevaret >1
dæksten. Midt for kammerets Ø-lige side findes en gangåbning. Gulvet bestod af flade sandstensfliser.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er bygget af >8 sidesten; 4 på hver side. Mellem de yderste og næstyderste sidesten ligger
1 tærskelsten.
Fund (Udgr. 1809 - NM 197 (mgl.)): 2 dobbeltæggede stridsøkser, ravperler, flintøkser. - Litt: K. Ebbesen 1982: 78 ff. - S.
Hansen 1988: 236 ff. - 1993: nr. 132.
241. Langoltegård, Blovstrød sg (DKC: 010403.34). VB 1884. Langhøj. Den var orienteret VNV-ØSØ. Den var ca. 24 m
l. og 7 m br.
242. Blovstrød, Blovstrød sg (DKC: 010403.36). PS 1946. Højtomt. Den er ca. 6 m l. og 6 m br. Der er bevaret > 11
randsten.
I højen findes et dyssekammer. Det er orienteret Ø-V. Det er 1,5 m l. og 0,5 m br. Der er bevaret > 3 sidesten, nemlig 1
endesten mod 1 og sidesten mod N og S. Kammeret er åbent mod Ø. - Litt: P. Simonsen 1944: 16, no 19.
243. Hornbæk Plantage, Hornbæk sg (DKC: 010406/8.1). VB 1884. Rundhøj, ca. 8-9 m i diam. og 0,5 m h. Der er
registreret 17 randsten. Centralt i højen findes en dysse.
Kammeret (type Ib) har rektangulær grundplan og er orienteret NNV-SSØ. Det er bygget af 6 sidesten, nemlig 1 i NNV
og SSØ samt 2 i VNV og ØSØ. Kammeret har været dækket af 1 dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 34.
244. Hornbæk Plantage, Hornbæk sg (DKC: 010406/8.2). VB 1884. Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ. Den er
ca. 10 m l. og ca. 5 m br. Der er bevaret 18 randsten. De højeste står for den nordlige ende og rager 1,2 m op.
Centralt i anlægget ses dækstenen af et dyssekammer. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 35.
245. Hornbæk Plantage, Hornbæk sg (DKC: 010406/8.17). CLV 1942. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 25 m l., 7-8 m
br. og > 0,3-0,7 m h. Der er bevaret flere randsten.
Centralt i højen findes ruinen af en dysse. Der ses én sandsynlig sidesten.
246. Klosteris Hegn, Hornbæk sg (DKC: 010406/8.24). VB 1884 og 1906. Fritstående dyssekammer.
Dyssekammeret (type IIb) er orienteret N-S. Det er 1,2 m l. og 1,1 m br. Det er bygget af 5 sidesten nemlig 1 mod N og 2
mod Ø og V. Mod syd ligger en tærskelsten. Kammeret er dækket af 1 dæksten. Gulvet består af en bundbrolægning og
et lag brændt flint. Fylden bestod af løs jord. Der iagttoges en sekundær bundbrolægning.
Fund (Udgr. 1906 af C. Blinkenberg): Ingen.
247. Klosterris Hegn, Hornbæk sg (DKC: 010406/8.25). VB 1884. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er 19 m l., 7 m br. og
2 m h. Der er bevaret ca. 10 randsten.
I højen er registreret 2 dysseruiner.
248. Klosterris Hegn, Hornbæk sg (DKC: 010406/8.26). VB 1884. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 16 m l. og
ca. 10,5 m br. Der er bevaret enkelte randsten.
Ca. 7 m fra højens VSV-lige ende har været et dyssekammer. Det var orienteret SSØ-NNV.
249. Risby Hegn, Hornbæk sg (DKC: 010406/8.29). VB 1884. Langhøj. Højen er rektangulær og orienteret VNV-ØSØ.
Den er 22,5 m l. og 8,0 m br. Der er bevaret 21 randsten.
I højens sydøstlige del findes 2 dysser.
a. 6,5 m fra den NNV-lige ende findes en dysse. Kammeret har 5-sidet grundplan og er orienteret SSV-NNØ. Det er
2,5 m l. og mindst 0,9 m br. Kammeret er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten i NNØ og 2 sten i henholdsvis NNV og
SSØ. Sidestenene skråner indad. Kammeret er dækket af en stor dæksten og åbent mod SSV. Her findes en kort gang i
kammerets forlængelse.
Gangen er orienteret SSV-NNØ og bygget af én sidesten på hver side. Den er ca. 1,3 m lang.
b. 7 m ØNØ herfor findes ruinen af et andet kammer. Det er ligeledes orienteret SSV-NNØ eller på tværs af dyssen. Det
er ca. 2 m langt og 1,3 m bredt. Der er bevaret 4 sidesten og 1 dæksten. Mindst 2 af kammerets sidesten er fjernet. - Litt:
K. Ebbesen 2006: nr. 36.
250. Risby Vang, Hornbæk sg (DKC: 010406/8.30), VB 1884. Rundhøj. Den er ca. 15-16 m i diam. og 2.8 m h. I højen
findes en jættestue.
Der er registreret 2 dæksten af kammeret og 4-5 dæksten af gangen. - Litt: S. Hansen 1988: 30 ff.

251. Risby Vagn, Hornbæk sg (DKC: 010406/8.31). VB 1884. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 16 m l. og 12 m br.
I højen har været 1 eller 2 kamre.
a. I højens NV-lige ende fandtes en megalitgrav.
Gangen var orienteret SØ-NV.
b. I højens SV-lige del har sandsynligvis været et kammer.
252. Risby Vang, Hornbæk sg (DKC: 010406/8.32). VB 1884. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den er ca. 16 m l. og 12 m br.
Der er bevaret 18 randsten.
I højen findes ruinerne af 1-2 kamre.
253. Borsholm, Hornbæk sg (DKC: 010406/8.33). 1877 og VB 1884. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den var ca. 11,0 m
l. og 9,5 m br. Der er registreret 14 randsten.
I højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var ca. 1,5 m l. og 0,5 m br. Det var bygget af 4 sidesten og
1 dæksten.
254. Borsholm, Hornbæk sg (DKC: 010406/8.34). VB 1884. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den var 12,0 m l. og 8,0 m
br. Der er registreret 18 randsten.
I højen fandtes et rektangulært dyssekammer. Det var orienteret NNØ-SSV.
255. Borsholm, Hornbæk sg (DKC: 010406/8.38). VB 1884. Rundhøj, ca. 13-13,5 m i diam. Der er bevaret > 6 randsten.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type I-II). Det er ca. 1,5 m l., ca. 0,9 m br. og > 1,0 m h. Det er bygget af 4
sidesten.
256. ”Brændehøj”, Horserød, Hornbæk sg (DKC: 010408.39). VB 1884. Rundhøj, ca. 14 m i diam. og 1,5 m h. I højen
findes en jættestue.
Kammeret er orienteret SSV-NNØ. Det er > 1,5 m br.
257. ”Stenhøj”, Horneby, Hornbæk sg (DKC: 010408.66). 1990. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 38 m l., 11 m br. og
1,8 m h. Der er bevaret 4 sidesten.
I højen findes plyndringshuller efter 4(?) kamre.
258. ”Gunnarshøj”, Vallerød, Hørsholm sg (DKC: 010410. 12). VB 1884. Rundhøj ca. 25 m i diam.
I højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type II). Det var omgivet af en pakning af større og mindre sten, som
nåede til dækstenen. Kammeret var orienteret VNV-ØSØ. Det var 1,6 m l., 1,1 m br. og 1,2 m h. Det var bygget af 3
sidesten, nemlig 1 sten mod VNV, ØNØ og VSV. På kammerets ØSØ-lige ende stod en indgangssten. Der var tørmur i
kammerets hjørner. Det var dækket af 1 dæksten. Gulvet bestod af en brolægning, dækket af et lag br. flint. Kammeret
er sekundært anvendt til en begravelse i bronzealderen. Det var lukket af 2 sten, placeret ovenpå indgangsstenen.
Fund (Udgr. 1883 af V. Boye - NM B 3333 og 6628-29): 1 bronzesav. - Sekundærgrav i højen med bronzedolk og -kniv. Litt: H.C.Broholm 1946: 14, no 45. - E.Aner og K.Kersten 1973: 65 f, fig. 39, t. 37.
259. Folehaven, Hørsholm sg (DKC: 010410.36). VB 1884. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 32 m l. Der er bevaret
randsten.
Der er registreret spor af 3 kamre. - Litt: B. Lett-Larsen 1986.
260. Folehaven, Hørsholm sg (DKC: 010406.39). CLV 1942. Langhøj. Den er ca. 35 m l., 8 m br. og 0,5-1,5 m h. Der er
bevaret en del randsten.
261. Auderød, Karlebo sg (DKC: 010411.1). VB 1884. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Den var ca. 32 m l. og 15-11 m br.;
bredest i VSV.
I højen fandtes 2 kamre. Det ene var orienteret VSV-ØNØ eller parallelt med højens længderetning.
262. Auderød, Karlebo sg (DKC: 010411.3). VB 1884. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 46 m l., 10 m br. og 3 m h. I
højen findes 2 dyssekamre.
a. 12,5 m fra højens S-lige ende findes et rektangulært kammer (type I/II). Det er orienteret NNØ-SSV. Det er 1,5 m l.,
1,0 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
b. 3 m fra højens N-lige ende findes et rektangulært kammer (type I/II). Det er 1,7 m l., 1,5 m br. og 1,4 m h. Det er bygget
af 4 sidesten og 1 dæksten.
Fund (1914 - NM A 31.278 ): 1 ravperle (mgl.).
263. Gunderød, Karlebo sg (DKC: 010411.6). VB 1884. Langhøj. Den var ca. 22 m l. og 12,0 m br.
I hver ende af højen fandtes et kammer med 1 dæksten.
Fund i det S-lige kammer (NM A 5935): 1 usleben, tyndnakket flintøkse (mgl.).
264. Kirkelte Hegn, Karlebo sg (DKC: 010411.9). VB 1884. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den er ca. 17 m lang
og 8,5 m bred. Der er bevaret 16 randsten.
I højens midteraksen findes to dysser.
a. Det vestlige dyssekammer (type I) er orienteret Ø-V eller parallelt med højen. Det har rektangulær grundplan. Det er
0,8 m l., 0,6 m br. og 0,6 m h. Kammeret er bygget af 4 lige høje sidesten (1 mod V, N, Ø og S) samt 1 dæksten.
b. Det østlige kammer (type III) er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det har 5-sidet grundplan.
Det er 1,3 m l. og 1,0 m br. Det er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 i V, N og S og SØ. Mod sydvest ligger en tærskelsten.
Kammeret er dækket af en dæksten.
Uden for tærskelstenen findes en gang i kammerets forlængelse. Den er orienteret N-S. Der er kun bevaret én sidesten i

vestsiden. - Litt: P. Simonsen 1944: 8 f, 17 ( afb ). - K. Ebbesen 2006: nr. 37.
265. Kirkelte Hegn, Karlebo sg (DKC: 010411.10). VB 1884. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Højen er ca. 24 m l., 13 m br.
og 2,0 m h. I højens S-lige del findes 2 jættestuer.
a. Den Ø-lige jættestues kammer har snarest rektangulær grundplan. Det er orienteret Ø-V. Det er 2,8 m l. og 1,8 m br.
Det er bygget af 8 sidesten, nemlig 3 sten på langsiderne mod N og S samt 1 sten for enderne mod Ø og V. Det er dækket
af 2 dæksten.
Gangen er orienteret N-S. Den er 5,4 m l. og 0,7 m br. Den er bygget af >3 sidesten. Ved hjørnestenene til kammeret
ligger en tærskelsten.
b. Den V-lige jættestues kammer har snarest 5-sidet grundplan. Det er orienteret Ø-V. Det er 2,5 m l. og 2,5 m br. Det er
bygget af 7 sidesten, nemlig 2 sten mod N og Ø og 1 sten mod SØ, SV og V. Det er dækket af 2 dæksten.
Gangen orienteret N-S.
Fund (NM, Fr. VII 1541-42): 1 sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Lindø/Valbytype). - Litt: A.P.Madsen 1896: t. VI,14. - P. Simonsen 1944: 9 f, nr. 18. - S. Hansen 1988: 244 ff. - 1993: nr. 130. - K.
Ebbesen 2005: fl.1,12.
266. Stasevang, Karlebo sg (DKC: 010411.11). VB 1884. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 14 m l. og 6-7,5 m br. Der er
bevaret 15 randsten. I højen findes 2 (evt. 3) dyssekamre.
a. I højens V-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Det er 1,5 m l. og 1,0 m br. Det er bygget af 4 sidesten.
b. I højens Ø-lige ende findes et gravkammer. Det er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det er 2,5 m
l. og 0,8 m br. Det er bygget af 4 sidesten. Dækstenen er fjernet.
c. Sandsynligvis ruin af et kammer.
267. Stasevang, Karlebo sg (DKC: 010411.12). VB 1884. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 32 m l. og 7-8 m br. I højen
findes 3 kamre.
a. I højens N-lige del findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret N-S eller parallelt med højens
længderetning. Det er 1,2 m l. og 0,7 m br. Det er bygget af 4 sidesten.
b. I højens midte findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret N-S eller parallelt med højens
længderetning. Det er 1,5 m l. og 0,7 m br. Det er bygget af 3 sidesten og 1 indgangs/tærskelsten.
c. I højens S-lige del findes en dysseruin. Der ses 2 sidesten.
268. Stasevang, Karlebo sg (DKC: 010411.14). VB 1884. Rundhøj, ca. 10-14 m i diam. Der er bevaret 12 randsten.
Centralt i anlægget findes et dyssekammer. Det har rektangulær grundplan og er orienteret N-S. Der er bevaret 3
sidesten, nemlig 1 sten i N og 2 sten i Ø. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 38.
269. Stasevang, Karlebo sg (DKC: 010411.15). VB 1884. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den er ca. 50 m l. og 10 m br. I
højen findes 2 dyssekamre.
a. 14 m fra højens Ø-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret N-S eller på tværs af højens
længderetning. Det er 1,5-1,8 m l., 1,3 m h. og 0,9-1,2 m br.; bredest i N. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod
N, Ø og V. Sidestenene hælder indad. For kammerets S-lige ende findes en indgangssten. Kammeret er dækket af 1 stor
dæksten. Gulvet er belagt med br. flint. Herpå lå et tæt lag af uordentlige skeletrester (>7 personer). Fylden bestod af
gulligt sand med småsten og trækul.
Fund (Udgr. 1935 af C.J.Becker - NM A 36.522): Fragm. benpil.
b. I højens V-lige ende findes et rektangulært dyssekammer.
270. Grønholt Hegn, Karlebo sg (DKC: 010411.29). VB 1884 og JR 1938. Langhøj, rektangulær og orienteret SØ-NV.
Den er 18-19 m l. og 7,0-7,5 m br. Al højfylden er fjernet. Der er bevaret 31 randsten af oprindelig 33.
271. Grønholt Hegn, Karlebo sg (DKC: 010411.30). VB 1884 og JR 1938. Langhøj, orienteret N-S. Den er 8,0-8,5 m l. og
8,5 m br. Der er bevaret 14 randsten.
Centralt i højen ses en kreds af 10 mindre sten. Den er ca. 4 m i diam. men dens datering er usikker.
Der ses ingen kammer.
272. Stasevang, Karlebo sg (DKC: 010411.50). Langhøj. Den er ca. 40 m l. og 8 m br.
I højen ses ruinerne af 2 kamre.
273. Horserød Hegn, Tikøb sg (DKC: 010412.1). VB 1884. Langhøj, rektangulær og orienteret VSV-ØNØ. Den er ca. 14,5
m l. og 7-8 m br. I højens midterakse findes to dysser, begge orienteret NV-SØ eller på tværs af dyssens længderetning.
Ved højfoden ses en snes væltede randsten.
a. Ca. 3 m fra den vestlige ende findes et rektangulært kammer. Det er orienteret SØ-NV og er bygget af 3 sidesten,
nemlig 1 sten for NV-enden og to store sten for langsiderne. I SØ-enden ligger to tærskelsten. Den sydvestlige sidesten er
ca. 0,4 m længere end den overfor. Ved denne er tillige placeret en gangsten. Kammeret er dækket af én stor dæksten.
b. 3 m længere mod øst findes et dyssekammer. Det har rektangulær grundplan og er orienteret NV-SØ. Kammeret er ca.
1,4 m l., 0,7 m br. og 1,1 m h. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten for den NV-lige ende og én for hver langside. I SØsiden ligger en 0,4 m høj tærskelsten. Uden for den findes en kort gang, dannet af én sidesten på hver side. Kammeret er
dækket af én ca. 1,4 x 0,7 m stor dæksten. – Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 39.
274. ”Videdyssen”, Horserød Hegn, Tikøb sg (DKC: 010412.2). VB 1884. Langhøj, rektangulær og orienteret N-S.

Den er 15 m l. og ca. 8 m br. Omkring højen er 18 randsten, hvoraf de 7 er på plads. I højen ligger to rektangulære
dyssekamre.
a. Det nordlige dyssekammer (type I) har rektangulær grundplan og er orienteret N-S d.v.s. parallelt med langhøjens
længderetning. Det er ca. 1,4 m l., 1,1-1,2 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
b. 4,5 m derfra findes et andet dyssekammer (type II). Det har rektangulær grundplan og er orienteret Ø-V, d.v.s. på
tværs af dyssens længderetning. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig en endesten i vest og 2 lange sten på siderne. For
den østlige side findes en 0,3 m lavere indgangssten. Ved kammeret ses en bortvæltet dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006:
nr. 40.
275. Horserød Hegn, Tikøb sg (DKC: 010412.4). VB 1884. Langhøj, orienteret NV-SØ. Der er registreret 7 randsten.
276. Horserød Hegn, Tikøb sg (DKC: 010412.5). VB 1884. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er 13-14 m l. og 8-9 m br.
Der er registreret 20 randsten. I højen findes 2 dyssekamre.
a. I højens S-lige del findes et kammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V eller på tværs af højens længderetning. Det er ca.
1,2 m l. og 0,7 m br. Det er bygget af >3 sidesten.
b. I højens N-lige del findes et dyssekammer. Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. - Litt: A. P. Madsen 1896: 11, t.
VII,17.
277. Horserød Hegn, Tikøb sg (DKC: 010412.6). VB 1884. Langhøj. Den er ca. 9 m l. og 6 m br. Der er bevaret 18
randsten.
I højen ses en dysseruin.
278. Horserød Hegn, Tikøb sg (DKC: 010412.7). VB 1884. Tomten af en langhøj.
279. Plejelte Mark, Tikøb sg (DKC: 010412.10). VB 1884. Høj. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes et dyssekammer. Det var bygget af >2 sidesten og 1 dæksten.
Fund (NM 158): En ”stenmejsel” (mgl.).
280. ”Djævlehøj”, ll. Esbønderup , Tikøb sg (DKC: 010412.12). VB 1884 og JR 1933. Høj, ca. 16,5-12,5 m i diam. og 2,0
m h. I højens Ø-lige del findes 2 jættestuer, hvis kamre har samme længderetning.
a. Den N-lige jættestues kammer er rektangulært. Det er orienteret N-S. Det er 3,3 m l. og 1,8 m br. Det er bygget af
10 sidesten, nemlig 3 på den V-lige og 4 på den Ø-lige langside samt 1 for den N-lige og 2 for den S-lige ende. Midt for
kammerets Ø-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er >4,9 m l. og 0,4-0,5 m br. Der er bevaret 10 sidesten; 5 på hver side.
b. Den S-lige jættestues kammer er orienteret N-S. Der er bevaret > 4-5 sidesten og 2 dæksten.
Gangen er orinteret Ø-V. Den er 5,2 m l. og 0,4-0,5 m br. Der er bevaret 12 sidesten; 6 på hver side. Mellem de 2 yderste
sten i N-siden står en karmsten. Der er bevaret > 2 dæksten ved kammeret.
Fund (Udgr. 1882. af V. Boye : Intet). - Litt: B. Kjær 1966: 9 (afb.). - S. Hansen 1988: 251 ff. - 1993: nr. 131.
281. Nyropsgårds Mark, Tikøb sg (DKC: 010412.13). VB 1884. Høj, som er sløjfet.
Et dyssekammer (type I) har rektangulær grundplan og er orienteret ØSØ-VNV. Det er 1,5 m l., 0,5 m br. og 0,7 m højt.
Det er bygget af 4 lige høje sidesten, hvor de to endesten er klemt inde mellem de lange sidesten. Over kammeret ligger
en stor dæksten. – Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 41.
282. Nejede Vesterskov, Alsønderup sg (DKC: 010501.1). VB 1888. Rundhøj. Den er ca. 30 m i diam. og 2,5 m h. I højen
findes >2 jættestuer, beliggende Ø-V for hinanden.
a. Den Ø-lige jættestues kammer er orienteret NØ-SV. Det er bygget af > 9 sidesten og > 1 dæksten.
Gangen er orienteret NNØ-SSV. Den er > 9,5 m l. Den er bygget af >13 sidesten, nemlig 4 sidesten mod V og 9 mod Ø.
b. Den V-lige jættestues kammer er helt ødelagt. Der ses én sidesten.
Gangen er orienteret S-N. Den er bygget af >11 sidesten, nemlig 7 sidesten mod Ø og 4 mod V. - Litt: S. Hansen 1988:
256 ff. - 1993: nr. 133.
283. Nejede, Alsønderup sg (DKC: 010501.3). VB 1888. Høj. Den er ca. 18 m i diam. og 1,5 m h. I højen findes en ruin
af en jættestue.
Kammeret er orienteret SV-NØ. Det er >2 m l. og 1,4 m br. Det er bygget af > 5 sidesten, herunder 1 endesten mod NØ.
Gangen er orienteret NV-SØ. Den er bygget af >15 sidesten, nemlig 7 sidesten mod SV og 8 sten mod NØ. Ca. 2 m fra
kammeret ligger en tærskelsten. - Litt: S. Hansen 1988: 261 ff. - 1993: nr. 134.
284. Egebjerg, Alsønderup sg (DKC: 010501.4). VB 1888. Rundhøj. Der er registreret ca. 20 randsten.
Centralt i højen fandtes et dyssekammer. Det var bygget af >2 sidesten og 1 dæksten.
285. Kregme, Kregme sg (DKC: 010501.32). VB 1888. Jættestue. Jættestuens kammer var ovalt og orienteret N-S. Det var
ca. 3,8 m l. På Ø-siden fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var ca. 3,5-4,0 m l.
Fund: Resterne af 7 skeletter.
286. St. Lyngby Bymark, Ll. Lyngby sg (DKC: 010504.30). VB 1888. Langhøj. Den var orienteret Ø-V.
I højen fandtes et rektangulært dyssekammer. Det var bygget af 4 sidesten.
Fund (Inds. 1857 - NM 16.970-71): 1 fragm. svær, tyknakket retøkse (Lindø/Valby-type). - Mgl.: 1 tyndbladet flintøkse,
1 ægfragm. af en flintøkse og flække.
287. Meløse, Ll. Lyngby sg (DKC: 010504.47). VB 1888. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den var ca. 31,0 m l. Der er registreret

randsten. I højen fandtes 2 dyssekamre.
a. Rektangulært kammer, bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
b. Rektangulært kammer, bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
288. ”Jungholmdysse”, Melløse, Ll. Lyngby sg (DKC: 010504.52). APM 1870. Høj, hvori fandtes en jættestue.
Kammeret var ovalt og orienteret Ø-V. Det var 6,9 m l., 2,5 m br. og 1,6-1,8 m h. Det var bygget af 17 sidesten, nemlig
henh. 7 og 8 på den N-lige og S-lige langside og 1 for hver ende. Der var tørmur mellem sidestenene. Kammeret var
dækket af 3 dæksten. Kammerets Ø-lige ende var adskildt med en stenrække. Gulvet bestod af stenskærver, hvorpå
skeletrester og gravgaver lå.
Gangen var orienteret N-S. Den var 3,1 m l. og 0,7 m br. Den var bygget af >10 sidesten, 5 på hver side. Mellem
hjørnestenene til kammeret lå en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1870. - NM A 933-38 - A 1335): 2 slebne, svære, tyknakkede retøkser (type B). - 1 sleben, tyndbladet,
tyknakket huløkse. - 1 dolk (type Ix). - 1 dobbeltægget stridsøkse. - 2 slebne, tyndbladet, tyknakket retøkse. - Litt: K.
Ebbesen 2005: fl.1,13.
289. Ll. Lyngby, Ll. Lyngby sg (DKC: 010504.61). VB 1888. Langhøj, orienteret Ø-V. Der er registreret randsten.
I højen fandtes et rektangulært dyssekammer. Det var bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten på hver side og 3(?) dæksten.
290. Tollerup, Melby sg (DKC: 010505.5). VB 1887. Rundhøj. Den er ca. 19,5 m i diam. og 3,0 m høj. Midt i højen findes
en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret VNV-ØSØ. Det er 3,9 m l., 2,2 m br. midtpå og 1,9 m v. enderne, samt 1,9 m h. Det er
bygget af 9 sidesten, nemlig henh. 3 og 4 sten på langsiderne mod NNV og SSØ samt 1 sten for enderne mod VNV og
ØSØ. Der er registreret mellemliggersten ovenpå sidestenene og tørmurskonstruktion mellem disse. Næsten midt på
den SSØ-lige langside findes en gangåbning. Gangen er orienteret NNV-SSØ. Den er > 3,1 m l., 0,8 m br. og 1,0 m h. Der
er bevaret 7 sidesten, nemlig 4 mod VNV og 3 mod ØSØ. Der er bevaret 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1854): Flintøkser, stridsøkser, ”save”, ravperler og lerkarskår. - Litt: S. Hansen 1988: 265 ff. - 1993: nr. 135.
291. Tollerup, Melby sg (DKC: 010505.6). VB 1887. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 23,5 m l. Der er registreret
randsten. I højens S-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret Ø-V. Det var bygget
af 4 sidesten og 1 dæksten.
292. Tollerup, Melby sg (DKC: 010505.10). VB 1887. Langhøj, rektangulær og orienteret VSV-ØNØ. Den var ca. 10,0 m
l. og 6,5 m br.
4,0 m fra højens ØNØ-lige ende er registreret ruinerne af en megalitgrav. Kammeret var 3,1 m br. Det havde dæksten.
293. Tollerup, Melby sg (DKC: 010505.21). VB 1887. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var 22,0 m l. Der er registreret
randsten. 8,0 m fra højens Ø-lige ende og ca. 4 m fra S-siden fandtes en kammerruin. Der er registreret 2 sidesten.
010505,a. Halsnæs, Melby sg. (GIM O 1473). Tomt af megalitgrav.
Fund: 1 ravperle (type b1). - 1 tragtskål (MN III) og 2 ubestemmelige skår (MN).
010505,b. Tollerup, Melby sg. (NM 22.130-31). Fundet i en gravhøj: 1 sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 2
dolkfragm. - Mgl: 1 flintøkse.
294. Skævinge, Skævinge sg (DKC: 010506.1). VB 1887. Langhøj, kvadratisk og orienteret NNV-SSØ. Den er ca. 6,5 m l.
og 5,0 m br. Højningen er ca. 0,7 m høj. Der er bevaret 13 randsten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 42.
295. Skævinge, Skævinge sg (DKC: 010506.4). VB 1887. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var > 25 m l. Der er registreret
randsten. I højen har været 2 gravkamre.
I højens NØ-lige ende er registreret 1 sidesten som rest af et kammer.
296. Rugård, Strø, Strø sg (DKC: 010507.2). VB 1887. Rundhøj. I højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II).
Det var orienteret Ø-V. Det var bygget af 4 sidesten.
Fund: Et skelet.
297. ”Kongshøj”, Sigerslevøster, Strø sg (DKC: 010507.12). VB 1888. Høj, hvori fandtes en megalitgrav (ubest.).
Kammeret var aflangt. Det var bygget af 7-9 sidesten og 1 dæksten.
Fund (NM A 39.189): Skeletrester. - 1 dolk (mgl.). - Mgl: flintøkser og ravperler.
298. Mankegård, Sigerslevøster, Strø sg (DKC: 010507.15). VB 1888. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er 52,5 m l., 12,5
m br. og 2 m h. Der er registreret randsten. I højen fandtes to dyssekamre.
a. 14 m fra højens NØ-lige ende fandtes et kammer. Det var orienteret NØ-SV. Det var 1,9 m l. og bygget af 4 sidesten.
b. Ca. 20 m fra højens NØ-lige ende fandtes et kammer. Det var orienteret NØ-SV og 1,9 m l. Det var bygget af 4 sidesten
og 1 dæksten.
Fund (Begge udgr. af ejeren): Ingen.
299. Mankegård, Sigerslevøster, Strø sg (DKC: 010507.17). VB 1888. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er 50 m l., 8,0 m
br. og 2,0 m h. Der er registreret randsten.
16 m fra højens SV-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var 1,3 m l. og 0,6-0,5 m br. Det var
bygget af 5 sidesten, nemlig 2 sten mod V og 1 sten mod Ø, N og S. Kammeret var dækket af 1 dæksten.
300. Veslegård, Harløse, Tjæreby sg (DKC: 010508.4). VB 1888. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er 34,0 m l. og 10,0
m br. Der er bevaret 7 randsten.
I højen er fundet trækul, lerkar og br. ben.

301. Fruervanggård, Harløse, Tjæreby sg (DKC: 010508.6). VB 1888. Fritstående dyssekammer.
Kammeret (type I/II) havde rektangulær grundplan og var orienteret Ø-V. Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
Fund: Kranie og hjerteformet pilespids.
302. ”Vesterdys”, Torplille, Torup sg (DKC: 010509.19). VB 1888. Høj, hvori fandtes en megalitgrav.
Kammeret var rektangulært. Det var 2,5 m l. og 1,3 m br. Det var bygget af store sten. Fylden bestod af jord.
Fund: 4 huløkser af flint og ”en rund potte”.
303. Kongsgård, Torplille, Torup sg (DKC: 010509.21). VB 1888. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Der er registreret sten
i uorden.
304. Grønnæssegård, Tømmerup Mark, Torup sg (DKC: 010509.33) 1864 og VB 1884. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var
ca. 17,0 m l. og 7,0 m br. Der er registreret randsten. I højens østlige del fandtes 2 megalitgrave.
a. Centralt i højen fandtes et dyssekammer med 6-kantet grundplan (type IV). Det var orienteret N-S eller på tværs af
højens længderetning. Det var 2,0 m l. og 1,5 m br. Det var bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod N og 2 sten
på hver langside mod Ø og V. For den S-lige side lå en tærskelsten. Kammeret havde 2 dæksten. På gulvet fandtes
skeletrester og gravgaver.
Fund (Inds. 1864 - NM 22.081-89): 5 dolke (1 type I, 2 type IIA, 1 type II/VIA og 1 ubest.). - 1 svær, sleben, tyknakket
huløkse (type B). - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket huløkse. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Bundsø-type). - 1
dobbeltægget stridsøkse (type B). - 1 stridsøkse (type PV E). - 1 tragtbæger (MN III).
b. I højens Ø-lige del fandtes et dyssekammer med 6-kantet grundplan (type IV). Det var orienteret N-S eller på tværs af
højens længderetning. Det var ca. 1,6 m l. og 1,5 m br. Det var bygget af 5 sidesten, nemlig 1 stor endesten mod N og 2
sten på siderne mod Ø og V. Sidestenene vendte en flad side indefter. For kammerets S-lige side lå en tærskelsten. Der
var tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret var dækket af 1 dæksten. Fylden bestod af jord med iblandede
sten. Der iagttoges flere sekundære brolægninger. På gulvet fandtes skeletrester af ca. 20 individer, dyreknogler og
gravgaver.
Fund (Udgr. 1864 af J.J.A. Worsaae og J. Steenstrup - NM 22.090-95): 1 sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 1
flintdolk (type Ix). - 6 afslag, 1 blokafslag og 1 flækkeblok. - 3 ravperler (alle type m2). - 3 tandperler. - 1 uornam.
tøndeformet lerkar. - Litt: C. Engelhardt 1868: 99. - C. J. Becker 1936: 158 nr. 1, fig. 20. - P.V. Glob 1952: nr. 328. - K.
Ebbesen 1975: fl.a. no 9. - 2005: fl.1,14.
305. ”Carlstenen”, Grønnesøgård, Torup sg (DKC: 010509.37). JK 1862 og VB 1887. Rundhøj, ca. 5 m i diameter. Centralt
heri findes et dyssekammer.
Kammeret har 6-sidet grundplan og er orienteret ØSØ-VNV. Det er 2,1 m l., 1,8 m br. og 0,9 m h. Kammeret er bygget af
5 sidesten og 1 dæksten. På VNV-siden findes en gangåbning. Selve gangen er sløjfet. - Litt: P.V. Glob 1942: 20 (afb.). - K.
Ebbesen 2006: nr. 43.
306. Hald, Torup sg (DKC: 010509.15). VB 1888. Langhøj, orienteret N-S. Den er > 16 m l., 6 m br. og 1,3 m h.
I højen er registreret ruinen af et gravkammer. Det var orienteret N-S.
307. Ubberup, Ølsted sg (DKC: 010511.2). VB 1888. Højtomt, hvori 2 megalitgrave (ubest.).
a. Kammeret var 4-kantet og havde dæksten.
Gangen var orienteret Ø-V.
b. Kammeret var 4-kantet og havde dæksten.
Gangen var orienteret Ø-V.
Fund: Sten- og bronzesager.
308. ”Flækkehøj”, Sandbjerggård, Ølsted sg (DKC: 010511.14). VB og APM 1888. Rundhøj. Centralt i højen fandtes en
jættestue. Kammeret var ovalt og orienteret NNØ-SSV. Det var 3,8 m l., 1,9 m br. og 1,3 m h. Det var bygget af 10 sidesten,
nemlig 4 på hver langside og 1 for hver ende. Der var mellemliggersten mellem side- og dækstenene og murkonstruktion
mellem sidestenene. Kammeret var dækket af 3 dæksten. Gulvet bestod af en flisebrolægning. Midt for kammerets
Ø-side fandtes en 0,7 m br. gangåbning. Fylden i kammeret bestod af jord, større og mindre sten samt en mængde
flintskærver. På gulvet lå mange skeletrester og gravgaver. De skal have været dækket af endnu en bundbrolægning.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var > 0,5 m l. og 0,5-0,4 m br. Den var bygget af > 9 sidesten, nemlig 5 på den S-lige og 4
på den N-lige side. I gangen stod 1 sæt karmsten. Der var bevaret 2 dæksten ved kammeret. Der var tørmurskonstruktion
mellem sidestenene, lavet af skærver, rullesten og uregelmæssige fliser. Der lå en tærskelsten ved hjørnestenene til
kammeret. Gulvet bestod af en brolægning.
I højen er tillige fundet 2 ”stenkister”, hvori lå 2 flintdolke, samt sekundærgrave fra bronzealderen.
Fund (Udgr. 1888 af V. Boye og 1964 af T. Ramskou - NM A 6868-72 og A 6875-78; A 8379-87 og A 50.083-95): 1
dobbeltægget stridsøkse (type C 2). - 17 flækker og fragmenter. - 4 flækkeknive. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse
(Lindø-type). - 1 sleben, buttet retmejsel. - 2 flækkeildsten. - 1 dolk (type IB). - 9 flækkepile (1 type A1, 1 type A2, 2 type
C og 5 type D). - 3 fragm. af slebne flintøkser. - 1 ravperle (type q4) og fragm. - 16 tandperler. - Fragm. af 2 ubest. lerkar
(MN). - Litt: C.J.Becker 1950, bil. II, nr. 26. - K. Ebbesen 1975, fl.a. nr. 10-10a (samme anlæg). - 2005: fl.1,15.
309. St. Havelse, Ølsted sg (DKC: 010511.20). VB 1888. Rundhøj. Den er 11 m i diam. og 1 m h. I højen findes en
megalitgrav.
Gangen er orienteret Ø-V. Der er bevaret 3 sidesten.

310. St. Havelse, Ølsted sg (DKC: 010511.23). VB 1888. Langhøj, orienteret Ø-V.
I højen fandtes et rektangulært dyssekammer. Det var bygget af >2 sidesten, nemlig 1 side- og endesten.
311. St. Havelse, Ølsted sg (DKC: 010511.30). VB 1888. Langhøj, orienteret N-S. Den var 16,5 m l. og 11,5 m br. Der er
registreret randsten.
312. St. Havelse, Ølsted sg (DKC: 010511.32). VB 1888. Rundhøj. Den var ca. 19,0 m i diam. Der er registreret 14
randsten. Centralt i højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var bygget af 6 sidesten, nemlig 1 for
hver ende og 2 på hver langside. Sidestenene vender en flad side indad. Der er registreret tørmurskonstruktion. Fylden
i kammeret bestod af flintskærver.
Fund (Udgr. 1837 af ejeren - NM 4325): 1 dolk (mgl.).
313. Stavnsholt, Farum sg (DKC: 010601.3). SM 1885. Høj. I højfylden iagttoges bl.a. flintskærver og småsten.
I højen fandtes et dyssekammer. Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
314. Stavnsholt, Farum sg (DKC: 010601.5). SM 1885. Langhøj. Der er registreret få randsten.
Centralt i højen fandtes et kammer. Det var bygget af 4 sidesten.
315. ” Bissendyssen”, Stavnsholt, Farum sg (DKC: 010602.6). SM 1875 og 1963. Langhøj, rektangulær og orienteret NØSV. Den var ca. 3 m høj. Højen var bygget af jord, sten og flintskærver. Der var bevaret 5 randsten, hvoraf de to stadig
stod op. I højen er registreret to dysser.
a. Det østlige kammer var ved registreringen kun repræsenteret af et plyndringshul. Det har haft 4 sidesten og 1
dæksten.
b. Det vestlige kammer havde rektangulær grundplan og var orienteret N-S, altså på tværs af højens længderetning. Det
var bygget af 4 sidesten, men endestenen i syd var fjernet. Dækstenen manglede ligeledes. - Litt: K. Ebbesen 2006: 44.
316. Stavnsholt, Farum sg (DKC: 010601.7). SM 1885. Rundhøj. Den er ca. 12,5 m i diam. og 1,9 m h.
I højen er registreret en jættestue. Der ses 5 sidesten. - Litt: S. Hansen 1988: 270 ff.
317. ”Gretheshøj”, Farum, Farum sg (DKC: 010601.10). SM 1885 og GR 1915. Rundhøj, ca. 24 m i diam. og 2 m h. I
højen findes en jættestue.
Kammeret er ovalt. Det er 3,6 m l., 1,9 m br. og 1,4 m h. Det er bygget af 10 sidesten, nemlig 2 sten for hver ende; 4 for
den ene og 2 for den anden langside. Midt for den ene langside findes en gangåbning. Der er mellemliggersten mellem
side- og dækstenene. Tørmurskonstruktionen mellem sidestenene består af flintskærver og mindre sten. Det er dækket
af 3 dæksten. Gulvet består af en brolægning og brændt flint.
Gangen er > ,8 m l. Den er bygget af >6 sidesten og 2 dæksten.
Fund (Udgr. 1915 af G. Rosenberg - NM A 28.417): Ægfragm. af 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Lindø/Valbytype). Litt: A.P. Madsen 1896; 8 t. III,6. - S. Hansen 1988: 274 ff. - 1993: nr. 138.
318. Farum, Farum sg (DKC: 010601.15). SM 1885. Rundhøj. Den var ca. 9,5-12,5 m i diam. I højen fandtes en
jættestue.
Kammeret var ca. 1,9-1,3 m l. Det havde dæksten.
Gangen var bygget af side- og dæksten.
Fund: Skeletrester, lerkar og flintøkser.
319. Ganløse, Ganløse sg (DKC: 010602.1). SM 1885. Rundhøj. Den var ca. 16-19 m i diam. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes en jættestue/stordysse.
Gangen var orienteret SV-NØ.
320. Ganløse, Ganløse sg (DKC: 010602.2). SM 1875. Ruin af jættestue.
Der er bevaret 11 store sten, sandsynligvis af kammeret. - Litt: S. Hansen 1988: 282 ff.
321. Ganløse Eget, Ganløse sg (DKC: 010602.3). SM 1874 og 1875. Rundhøj, ca. 10 m i diam. Højen er bygget af jord,
sten og skærver. Der er bevaret 7 randsten, som er 0,9-1,2 m høje. Acentralt i højen findes et rektangulært dyssekammer
(type I). Det er orienteret NV-SØ. Det er ca. 1,4 m l. og ca. 1,5 m h. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod
NV og SØ samt 1 sidesten mod NØ. Gulvet består af en flisebrolægning. Herpå fandtes skeletspor og 1 flække. Derover
iagttoges i fylden, som bestod af jord og sten, yderligere 2 brolægninger, hvorpå lå skeletrester.
Fund (Udgr. 1875 af S. Müller - NM A 2069): 1 A-flække.
322. Ganløse Eget, Ganløse sg (DKC: 010602.4). SM 1885. Langhøj, rektangulær og orienteret N-S. Den er 17,0 m l. og
9,0-9,5 m br. Der er bevaret 16 randsten. Centralt i langhøjen findes en dysse.
Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret Ø-V, d.v.s. på tværs af højens længderetning. Det er
2,5 m l. og 0,8 m br. Det er bygget af 5 sidesten (1 sten mod N og 2 mod Ø og V). Kammeret er åbent mod syd. Det er
dækket af 1 dæksten.
I højen er også registreret to små gravkister fra yngre bronzealder. De var 0,9 m l., 0,5 m br. og bygget af 4 sten. - Litt: K.
Ebbesen 2006: nr. 45.
323. Ganløse, Ganløse sg (DKC: 010602.5). SM 1885. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 11 m l. og 7,5 m br. Der er
bevaret 20 randsten.
Centralt i langhøjen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V eller på tværs af højens
længderetning. Det er ca. 1,6 m l. og 0,9 m br. Det er bygget af >3 sidesten, nemlig 1 sten mod N, S og V. Kammeret er
åbent mod Ø.

324. Ganløse, Ganløse sg (DKC: 010602.8). SM 1885. Ruinen af en megalitgrav.
325. Ganløse, Ganløse sg (DKC: 010602.9). SM 1885. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den var ca. 30 m l. og 7,0 m br. Højen
er bygget af mørk jord med flintskærver. Der er registreret randsten.
Ingen kammer ses.
326. Ganløse, Ganløse sg (DKC: 010602.11). SM 1885. Rundhøj. Den var 8,0 m i diam. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes et kammer. Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
327. Ganløse, Ganløse sg (DKC: 010602.13). APM 1874. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var >20 m l. og 8 m br. Der er
registreret 8 randsten.
a. 6,5 m fra højens Ø-lige ende fandtes et rektangulært kammer (type II). Det var orienteret N-S eller på tværs af højens
længderetning. Det var bygget af > 2 sidesten, nemlig 1 sten mod Ø og V. Sidestenene vendte en flad sidesten indad. Der
fandtes tørmurskonstruktion mellem sidestenene, bl.a. en lodretstående, smal sten i det SØ-lige hjørne. For kammerets
S-lige side stod en indgangssten inde mellem sidestenene. Gulvet bestod af et lag flintskærver.
Fylden lå 1,1 m højt i kammeret og bestod af jord samt hånd- til hovedstore sten. Der iagttoges to sekundære
bundbrolægninger, den øverste bestod af regelmæssige sten, som omhyggeligt var passet sammen. På gulvet lå fragmenter
af mindst 4 individer, bl.a. et 10 års barn, samt gravgaver.
Fund (Udgr. 1874 af A.P.Madsen - NM A 2062-68): 4 dolke (2 type IIA; 1 type IIIB og 1 type VIA/B) - 1 skifferhængesmykke
(type A). - 1 svejet SN-bæger. - 1 fragm. tragtbæger - 1 fragm. øskenbæger (begge MN I). - 1 ravperle (mgl.).
b. 2,5 m fra højens V-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret N-S eller på tværs
af højens længderetning. Det var bygget af >2 sidesten, nemlig 1 sten mod N og V. - Litt: K. Bahnson 1892: 181 f. - K.
Ebbesen 1975: fl. A nr. 12.
328. Ganløse, Ganløse sg (DKC: 010602.23). SM 1885. Fritstående dyssekammer.
Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
329. Ganløse, Ganløse sg (DKC: 010602.27). SM 1885. Langhøj. Den var orienteret NNV-SSØ. Den var ca. 44 m l., 6,0 m
br. og 0,9 m h. Der er registreret få randsten.
Ingen kammer ses.
330. Ganløse, Ganløse sg (DKC: 010602.29). Højtomt. Der er registreret randsten.
I højen fandtes ruinen af et gravkammer. Der var bevaret >2 sidesten og 1 afvæltet dæksten.
331. Ganløse, Ganløse sg (DKC: 010602.32). SM 1885. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den var ca. 25 m l., 8,5 m br. og 1,2
m h.
Der er registreret spor af 2 kamre.
332. Ganløse, Ganløse sg (DKC: 010602.34). SM 1885. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 28 m l., 12,5 m br. og 1,9
m h.
6 m fra højens SØ-lige ende er registreret ruinen af en dysse. Der sås 1 sidesten.
333. Ganløse, Ganløse sg (DKC: 010602.52). SM 1885. Højtomt. Der er registreret randsten.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret N-S. Det er ca. 2,5 m l. og 1,1 m br. Det er bygget
af 4 sidesten, nemlig henh. 2 og 1 sten på langsiderne mod V og Ø og 1 endesten mod N. Kammeret er åbent mod S. Det
er dækket af 1 dæksten.
334. Ganløse Ore, Ganløse sg (DKC: 010602.67). 1982. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 1,7 m h. Der er bevaret
randsten.
I højens NV-lige ende findes en dysseruin. Der ses >2 sidesten og 1 dæksten.
335. Ganløse, Ganløse sg (DKC: 010602.70). TM 1942. Langhøj. Den er ca. 25 m l., 6 m br. og 1,5 m h. Der er registreret
nogle få sten.
010602,a. Langagergård, Knardrup, Ganløse sg. (Inds. 1911 - NM A 26.719). Højtomt. Heri stensat kammer med
dæksten. I dette fandtes ægfragm af tyndnakket flintøkse (mgl.).
336. Badstrup, Slaglunde sg (DKC: 010603.1). 1787. Høj, hvori fandtes en jættestue.
Kammeret var ca. 3,0 m l., 2,1 m br. og 1,5 m h. Det var bygget af 7 sidesten og 2 dæksten. Der registreredes
tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Gangen var ca. 2,5 l. og 0,6 m br. Der var bygget af >6 sidesten, 3 på hver side og 3 dæksten. Ved hjørnestenene til
kammeret stod et 1 sæt karmsten med en tærskelsten imellem. Yderst fandtes endnu 1 tærskelsten.
Fund (Udgr. af ejeren 1787. – Mgl.): ”Offerkniv” af flint, forbrændte ben og aske.
337. Slaglunde Skov, Slaglunde sg (DKC: 010603.2). SM 1885. Rundhøj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes et rektangulært dyssekammer. Det var orienteret Ø-V. Der var bevaret > 2 sidesten.
338. ”Mørkedys”, Slaglunde Skov, Slaglunde sg (DKC: 010603.3). SM 1885. Høj, bygget af jord og sten. I højen findes
en dysse.
Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret NØ-SV. Det er 1,8 m l., 1,2 m br. og 1,3 m h. Det er
bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smal endesten mod NØ og 1 sidesten mod NV og SØ. Det er åbent i SV. Der er registreret
tørmurskonstruktion i det Ø-lige hjørne.
Fund: Skelet med hovedet i NØ og benene i SV.
339. Slaglunde Skov, Slaglunde sg (DKC: 010603.4). SM 1885. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var 25 m l. og 7,0 m br. Alle

store sten er fjernet.
340. Slaglunde Skov, Slaglunde sg (DKC: 010603.5). SM 1885. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var 16 m l. og 7,0 m br.
I højen er registreret 2 kamre.
a. Ruin af gravkammer. 1 sidesten sås.
b. Ruin af gravkammer. 1 sidesten sås.
341. Slaglunde, Slagslunde sg (DKC: 010603.6). SM 1885. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den er >16 m l., 7,0 m br. og 1,9
m h. Der er bevaret >5 randsten, som er 1,6 m høje. I højen findes 2 kamre.
a. 3 m fra højens SØ-lige ende findes et rektangulært kammer (type I/II). Det er orienteret SØ-NV eller parallel med
højens længderetning. Det er 1,4 m l., 0,8 m br. og 0,6 m h. Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
b. 6,5 m fra højens SØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret SØ-NV eller parallelt
med højens længderetning. Det er 0,9 m l., 0,6 m br. og 0,6 m h. Det er bygget af 4 sidesten.
342. ”Dukkedysse”, Slaglunde By, Slaglunde sg (DKC: 010603.13). SM 1885. Høj, hvori fandtes en megalitgrav.
Kammeret (ubest.) var ca. 2,5 m i diam. og havde en gang.
343. Slaglunde, Slagslunde sg (DKC: 010603.14). SM 1885. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var >11,0 m l., 10,5 m br.
og ca. 1,3 m h.
Der er registreret enkelte tørmursfliser fra en megalitgrav.
344. Slaglunde, Slaglunde sg (DKC: 010603.15). SM 1885. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 38 m l. Der er
registreret >1 randsten. I højen har været mindst 1 megalitgrav.
16 m fra højens SØ-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret skråt på højens
længderetning. Det var ca. 0,6 m br. Det var bygget af >1 sidesten.
345. Slaglunde Skov, Slaglunde sg (DKC: 010603.29). TM 1942. Tomt af megalitgrav.
Der ses >1 sidesten af et gravkammer.
346. ”Storesten”, Snostrup By, Snostrup sg (DKC: 010604.2). SM 1875. Høj, hvori fandtes en jættestue.
Kammeret var ca. 5,0 m l., 2,0 m br. og 1,6 m h.
Gangen var ca. 4,3 m l. og 0,6 m br.
Fund (Inds. 1842 - NM 6821-22 og 6436, mgl.): 7-8 flintøkser og -dolke, forvitret rav, et bronzefragm. og en bundløs
urne. - Litt: H. Knudsen og K. Möll 1939: 346.
347. ”Klingerdysse”, Snostrup By, Snostrup sg (DKC: 010604.3). SM 1875. Høj med megalitgrav. - Litt: H. Knudsen og
K. Möhl 1839: 346.
348. Snostrup, Snostrup sg (DKC: 010604.5). SM 1875. Langhøj, orienteret N-S. Den var bygget af skærveblandet jord.
I højen fandtes 2 gravkamre.
Fund: Mange skeletrester.
349. St. Rørbæk, Snostrup sg (DKC: 010604.23). SM 1875. Langhøj. Den var >17 m l. og 7 m br. Der er registreret
randsten.
350. St. Rørbæk, Snostrup sg (DKC: 010604.24). SM 1875. Langdysse. Den er ca. 22 m l. og 8 m br. Der er bevaret
randsten. Den midterste randsten i højens N-lige ende er højest. I højen findes 2 dyssekamre.
a. Det N-lige kammer er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
b. Det S-lige kammer er bygget af 4 sidesten.
351. ”Dødningen”, St. Rørbæk, Snostrup sg (DKC: 010604.25). SM 1875. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den var >19 m
l., 12,5 m br. og 1,4 m h. Der er registreret 28 randsten; de højeste er 2,2 m h. Højen har tagformede ender med de højeste
randsten i midten. I højen findes 2 kamre.
a. 6,5 m fra højens S-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret SØ-NV eller på skrå af
højens længderetning. Det er 1,9 m l., 0,7 m br. og 1,4 m h. Det er bygget af 3 sidesten. For kammerets SØ-side står en
indgangssten. Det er dækket af 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1886 af HP og APM - NM A 6762-64): 1 simpel skafthulsøkse. - 2 dolke (type ID og IIA).
b. Spor af et gravkammer. - Litt: A.P. Madsen 1896: 11, t. VII,18. - H. Knudsen og K. Møhl 1839: 350 (6).
352. “Stenhøj”, St. Rørbæk, Snostup sg (DKC: 010604.26). SM 1875. Rundhøj. Den var ca. 50 m i diam. og 2,0 m h. I
højen fandtes en jættestue. - Litt: H. Knudsen og K. Mohl 1839: 349 (5).
353. St. Rørbæk, Snostrup sg (DKC: 010604.31). SM 1875. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 94 m l., 19 m br. og 1,2
m h. I højens N-lige ende fandtes et gravkammer.
Fund: Lerkar.
354. St. Rørbæk, Snostrup sg (DKC: 010604.32). SM 1875. Langhøj. Den er ca. 15 m l., 9 m br. og 1,5 m h. Der er bevaret
16 randsten.
I højens V-lige ende findes et dyssekammer. Der er bevaret >2 sidesten og 1 dæksten. Muligvis er der sekundære anlæg
i højens østlige ende.
355. ”Møllehøj”, St. Rørbæk, Snostrup sg (DKC: 010604.33). 1797 og SM 1875. Højen er ca. 24 m i diam. og 4,5 m h. I
højen findes en stor jættestue.
Kammeret er ovalt. Det er 6,7 m l., 2,9 m br. og 1,9 m h. Det er bygget af 15 sidesten. Der er mellemliggersten mellem
side- og dækstenene samt tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 4 dæksten.

Gangen er >4 m l., 0,8 m br. og > 1,3-0,8 m h. Det er bygget af 10 sidesten og 4 dæksten. >1,3-0,8 m h.
Fund (Udgr. 1797 - mgl.): 8 skeletter, 3 flintøkser, 7 flintdolke, nogle lerkar, mange lerkarskår og formuldet træ. Litt: F.
Stub 1797: 431 ff. - H. Knudsen og K. Möhl 1839: 366 ff. - R. Nyerup 1806: 54 .- A.P. Madsen 1896: 9, t. III,8. - S. Hansen
1988: 286 ff. - 1993: nr. 136.
356. Ll. Rørbæk, Snostrup sg (DKC: 010604.40). SM 1875. Langhøj. Den er >8 m l., 11 m br. og 1,6 m h. I højen findes
2 kamre.
a. Det ene kammer er rektangulært. Der er bygget af 4 sidesten.
b. I højens S-lige del findes ruin af et kammer.
357. Ll. Rørbæk, Snostrup sg (DKC: 010604.41). SM 1875. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er > 8 m l. og > 5 m br.
358. ”Slagterknøsen”, Ll. Rørbæk, Snostrup sg (DKC: 010604.45). SM 1875. Fritstående dyssekammer.
Kammeret er rektangulært. Det er bygget af 4-5 sidesten og 1 dæksten. - Litt: H. Knudsen og K. Möhl 1839: 352.
359. ”Løndysse”, Ll. Rørbæk, Snostrup sg (DKC: 010604.49). SM 1875. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Højen
er ca. 13 m l., 8 m br. og 1 m høj. Der er bevaret 11 randsten. Der har været to dysser i højen, hvoraf kun den ene er
bevaret.
a. Ved højens midte findes en rektangulært dyssekammer. Det er orienteret N-S eller på tværs af dyssens længderetning.
Det er bygget af 3 sidesten og en tærskelsten mod syd. Som loft ligger en stor dæksten.
b. Ødelagt kammer. - Litt: H. Knudsen og K. Möhl 1839: 352, nr. 2. - A. P. Madsen 1868: 10, t.6. - K. Ebbesen 2006: nr.
46.
360. Søsum, Stenløse sg (DKC: 010605.12). SM 1875. Langhøj, orienteret Ø-V. Højen har tagformede ender. Der er
registreret 32 randsten, idet den midterste randsten i V-enden er den største.
I højens V-lige ende fandtes et dyssekammer. Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
Fund: Skeletrester og lerkar.- Ved en af randstenene fandtes stenredskaber.
361. Søsum, Stenløse sg (DKC: 010605.15). Ruin af jættestue (?).
Kammeret var aflangt og orienteret NNV-SSØ. Det har haft > 3 dæksten.
Gangen var sandsynligvis orienteret ØSØ-VNV.
362. Søsum, Stenløse sg (DKC: 010605.16). DØ 1959. Rundhøj, ca. 10 m i diam. og 1,8 m h. Dens nederste del består af
sandblandet muld med store paksten. I højen findes en dysse.
Kammeret (type II) har rektangulær grundplan og er orienteret N-S. Det er 1,8 m l., 1,2 m br. og 1,7 m h. Det er bygget
af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod N, Ø og V. Sidestenene vender en flad side indad. Der er tørmur mellem dem. På
kammerets S-side findes en indgangssten. Det er dækket af 1 stor dæksten. Gulvet består af en bundbrolægning.
Fund (Udgr. 1959 af D. Ørsnes - NM A 49.327 - B 15.326-7. - C 27.911-12): 1 tyndbladet flintøkse er fundet i moderne
markfyld.
- Sekundærgrave fra bronze- og jernalder.
363. Søsum, Stenløse sg (DKC: 010605.18). SM 1875. Fritstående dysseruin.
Der er registreret 3 sidesten af et kammer.
364. ”Skadedysse”, Søsum, Stenløse sg (DKC: 010605.26). SM 1875. Fritstående dysse.
Kammeret var bygget af 4 bæresten og 1 dæksten.
365. Søsum, Stenløse sg (DKC: 010605.8). SM 1875. Høj. Den var ca. 0,7 m h. Der er registreret randsten.
I højen fandtes et dyssekammer. Det var orienteret NV-SØ. Det var 1,1 m l. og 0,5 m br. Det var bygget af 4 sidesten.
366. Stenlille, Stenløse sg (DKC: 010605.56). SM 1875. Høj. Der er registreret 2 randsten.
I højen fandtes et rektangulært dyssekammer. Det var bygget af >2 sidesten.
367. Stenløse, Stenløse sg (DKC: 010605.62 ). SM 1875. Langhøj. Den var orienteret Ø-V. Den var ca. 9,0 m br.
368. ”Stenhøj”, Stenløse, Stenløse sg (DKC: 010605.65). SM 1875. Rundhøj, ca. 25 m i diam. og 3 m høj. I højen findes
en jættestue.
Der ses et par sidesten og dæksten af kammer og gang. - Litt: S. Hansen 1988: 298 ff. - 1993: nr. 137.
369. Stenløse, Stenløse sg (DKC: 010605.66). SM 1875. Langhøj. I højen fandtes et rektangulært dyssekammer med
fjernet dæksten.
370. Stenløse, Stenløse sg (DKC: 010605.67). SM 1875. Fritstående dysseruin.
Kammeret var rektangulært. Der var bevaret >2 sidesten og 1 dæksten.
371. Stenløse, Stenløse sg (DKC: 010605.68). SM 1875. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den var ca. >9,0 m l. og 5,0 m br.
Der er registreret få randsten.
372. Stenløse, Stenløse sg (DKC: 010605.69). SM 1875. Langhøj. Der er registreret et par randsten.
373. Stenløse, Stenløse sg (DKC: 010605.70). SM 1875. Langhøj. Den er ca. 12,5 m l., 9,5 m br. og 1,9 m h. Der er
registreret mange randsten. I højen findes 2 dyssekamre.
a. Ved højens midte findes et dyssekammer. Det er bygget af 4 sidesten.
b. I højens S-lige ende ses en dæksten af et kammer.
374. Stenløse, Stenløse sg (DKC: 010605.72). SM 1875. Fritstående dysse.
Kammeret er orienteret Ø-V. Det er åbent mod Ø. Der er registreret 1 dæksten.
375. Stenløse, Stenløse sg (DKC: 010605.73). SM 1875. Langhøj, orienteret N-S. Den var > 16 m l. og 6,0 m br. Der er

registreret randsten.
376. Veksø, Veksø sg (DKC: 010606.3). SM 1875. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er > 25 m l. og 8,5 m br. Der er
registreret enkelte randsten. I højen fandtes 2 dysseruiner.
a. 9,5 m fra højens NV-lige ende fandtes et ødelagt kammer.
b. 22 m fra højens NV-lige ende fandtes et ødelagt kammer.
377. Veksø, Veksø sg (DKC: 010606.4). SM 1875. Høj, hvori fandtes en jættestue.
Kammeret var ovalt. Det var ca. 2,5 m l. Det havde gang til den ene side. - Litt: H. Knudsen og K. Möhl 1839: 369.
378. ”Hulhøj”, Veksø, Veksø sg (DKC: 010606.6). SM 1875 og HK 1902. Rundhøj, ca. 14 m i diam. og 2,5 m h. I højresten
fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret ØNØ-VSV og havde uregelmæssig oval grundplan. Det var 5,8 m l. og 2,2-2,4 m br. Det var bygget
af 12 sidesten, som hældede indad. Der var mellemliggersten mellem side- og dækstenene samt tørmurskonstruktion
mellem sidestenene. Det var dækket af 3 store dæksten. Gulvet bestod af en brolægning af flade fliser. Fylden i både
kammer og gang var fast og hård. Her og i gangen lå resterne af mindst 15 individer samt gravgaver. Midt for kammerets
SSØ-lige side fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret SSØ-NNV. Den var 1,0-0,5 m br. Den var bygget af 13 sidesten, nemlig henh. 6 og 7 sten på
den Ø-lige og V-lige side samt 2 karmsten. Der var bevaret >4 dæksten. I gangen lå 2 tærskelsten henholdsvis mellem
karmstenene og yderst. Bunden var dækket af et tyndt lag knust flint.
Fund (Udgr. 1902 af H. Kjær. - NM A 20.258-99): 2 dolke (type Ix og VIB). - 2 atypiske mejsler. - 1 sleben, tyndbladet,
tyknakket retøkse. - 1 fragm. svær, tyknakket flintøkse. - 1 bredægget sleben, flintøkse. - 2 tværpile. - 2 flækkeildsten. - 15
flækker/-fragmenter. - 3 flækkeknive. - 2 flækkepile (type C og D). - 3 ravperler (1 type b1; 1 type m2 og type r). - Udenfor
gangen få en sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse, 1 flækkekniv og 2 flækker. - 2 dolke (begge type VIB) lå udenfor
kammeret mellem en del større sten og knust flint midtvejs mellem kammerets vestlige endesten og højfoden. - Litt:
C.J.Becker 1950: bil. II, 27. - K. Ebbesen 1975: 163, fl. A nr. 13. - 2005: fl.1,16. - S. Hansen 1988: 304 ff. - 1993: nr. 139.
379. Veksø, Veksø sg (DKC: 010606.9). SM 1875. Høj, hvori fandtes en jættestue.
Kammeret var ovalt og 3,8 m l.
Gangen var 4,4 m l. og 1,5 m h.
Fund: Skeletrester og lerkarskår.
380. Veksø, Veksø sg (DKC: 010606.13). SM 1875. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var ca. >19 m l. og 8 m br. Der er
registreret >17 randsten. Hjørnestenene er de højeste; ca. 1,4 m høje. I højen fandtes 1 eller 2 megalitgrave.
a. 2 m fra højens NNV-lige ende fandtes et rektangulært kammer (type III). Det var orienteret ØSØ-VNV eller på tværs af
højens længderetning. Det var ca. 1,4 m l. og 1,1 m br. Det var bygget af 4 sidesten samt for ØSØ-siden en indgangssten.
Herved fandtes en gang.
Gangen var orienteret ØSØ-VNV. Den var bygget af 3 lave sidesten.
b. Længere mod SSØ ses muligvis dækstenen af et kammer. - Litt: P.V.Glob 1969: no 228.
381. Ølstykke, Ølstykke sg (DKC: 010607.6). SM 1875. Langhøj. Den var >25 m l. og 8 m br. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes et dyssekammer. - Litt: H. Knudsen og K. Möhl 1839: 367.
382. ”Troldedysse”, Ølstykke, Ølstykke sg (DKC: 010607.17). SM 1875. Fritstående dyssekammer.
Kammeret var bygget af 3 sidesten og 1 dæksten. - Litt: H. Knudsen og K. Möhl 1839: 357 (18).
383. Ølstykke, Ølstykke sg (DKC: 010607.18). SM 1875. Fritstående dyssekammer.
Kammeret var bygget af 3 sidesten 1 dæksten. - Litt: H. Knudsen og K. Möhl 1839: 358 (19).
384. Svedstrup, Ølstykke sg (DKC: 010607.32). SM 1875. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 6,0 m br. Der er registreret
randsten. Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der sås 2 sidesten.
385. ”Fiskekærsdyssen”, Svedstup sg, Ølstykke sg (DKC: 010607.35). SM 1875. Rundhøj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes et kammer, bygget af 3 sidesten og 1 dæksten. - Litt: H. Knudsen og K. Möhl 1839: 369 (1).
386.” Trælhøj”, Svedstrup, Ølstykke sg (DKC: 010607.36). SM 1875. Fritstående dysse.
Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. - Litt: H. Knudsen og K. Möhl 1839: 369 (2).
387. Udlejre, Ølstykke sg (DKC: 010607.52). SM 1875. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Den var > 19 m l. og 6,5 m br.
I højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret VSV-ØNØ eller parallelt med højens
længderetning.
Det var 1,3 m l., 0,7 m br. og 0,8 m h. Det var bygget af 4 sidesten. - Litt: H. Knudsen og K. Möhl 1839: 365 (11).
388. ”Harpagers Høj” eller ”Stuehøj”, Udlejre, Ølstykke sg (DKC: 010607.53). SM 1875. Rundhøj. Den er ca. 22 m i diam.
og 3,0 m h. I højen findes en jættestue. Kammeret var ompakket med flintskærver.
Kammeret er bygget af 13 sidesten og 3 dæksten.
Gangen er bygget af 6 bæresten og > 2 dæksten.
Fund (Udgr. 1834 - NM 3346-51): 2 SN-lerkar. - 6 flintdolke (mgl.). - 1 fladehugget redskab (mgl.). - 2 sekundære
urnegrave fra bronzealderen. - Litt: H. Knudsen og K. Möhl 1839: 364(2). - S. Hansen 1988: 311 ff.
389. Udlejre By, Ølstykke sg (DKC: 010607.59). SM 1875. Langhøj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes et rektangulært kammer (type Ia). Det var orienteret N-S. Det var 1,9 m l., 0,5 m br. og 1,3 m h. Det
var bygget af 4 lige høje sidesten, som skrånede indad. Gulvet bestod af et tykt lag knust flint. Derpå lå et tykt kullag,

resterne af ét skelet og 2 lerkar. Karrene stod i kammerets N-lige ende ved den dødes ben. Dækstenen var fjernet.
Fund (Udgr. 1890 af S. Müller - NM A 9680-81). 1 kraveflaske (type C) - 1 øskenflaske (type C), begge TN, fase 3. - Litt: H.
Knudsen og K. Möhl 1839: 364. - K. Bahnson 1892: no. 143, fig. 4. - S. Müller 1900: 157, fig. 45. - K. Thorvildsen 1941:
no 143, fig. 4. - N. Åberg 1937: no 50. - H. Knöll 1976: 128, t. 6,3

KØBENHAVNS AMT.
390. Gammerød, Borup sg (DKC: 020101.1). APM 1901. Langhøj, orienteret N-S. Der er bevaret > 13 randsten.
Centralt i højresten ses en kammerruin.
391. Urup, Borup sg (DKC: 020101.2). APM 1901. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er ca. 23 m l. og 8,5 m br. Der er
bevaret > 19 randsten.
Der ses intet kammer.
392. Urup, Borup sg (DKC: 020101.3). APM 1901. Rundhøj, ca. 8 m i diam. Der er bevaret 3 randsten. Centralt i højen
findes en dysse.
Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 1,4 m l. og 0,95 m br. Det er bygget af 3
sidesten og en stor dæksten, som er afvæltet. Kammeret er åbent på østsiden. Her findes en kort gang.
Gangen er orienteret Ø-V og er bygget af 2 sidesten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 47.
393. Urup, Borup sg (DKC: 020101.4). APM 1901. Langhøj, orienteret N-S. Der er registreret 4 randsten.
I højen fandtes ruinerne af en megalitgrav. Der sås 2 sidesten.
394. Urup, Urup sg (DKC: 020101.5). APM 1901. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den var >10 m l. Der er registreret >2
randsten.
395. Heinede, Borup sg (DKC: 020101.6). APM 1901. Jættestueruin. Kammeret var orienteret NØ-SV. Det var ca. 4,5 m
l. Der er registreret >2 sidesten og 1 nedfaldet dæksten.
Gangen er orienteret NV-SØ. Der er registreret 4 sidesten, 2 på hver side.
396. Heinede, Borup sg (DKC: 020101.7). APM 1901. Langhøj, orienteret N-S. Den var >13 m l. og 7 m br. Der var
bevaret >4 randsten.
397. Rye Skov, Borup sg (DKC: 020101.8). APM 1901. Langhøj, rektangulær og orienteret NØ-SV. Den er ca. 18 m l.
og 8,0 m br. Der er bevaret 29 randsten. I højens midterakse findes to dysser, begge orienteret på tværs af langhøjens
længderetning.
a. I højens SV-lige del findes en dysse. Kammeret (type III) er orienteret NV-SØ og har rektangulær grundplan. Der er 1,9
m l. og 0,7 m br. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smal endesten i NV og to lange sten på siderne. Kammeret
er åbent i SØ. Her findes en kort gang. Den er orienteret NV-SØ og er bygget af 2 sidesten.
b. I højens NØ-lige del findes et dyssekammer (type I/II). Det har rektangulær grundplan og er orienteret N-S. Det er 1,3
m l. og 0,9 m br. Det er bygget af 3 sidesten og er åbent på sydsiden. – Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 48.
398. Rye Skov, Borup sg (DKC: 020101.9). APM 1901. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 23 m l. og 13 m br. Der er
registreret randsten.
I højen findes en kammerruin. Der ses 1 sten.
399. Søster Svenstrup, Dåstrup sg (DKC: 020102.2). APM 1901. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 17 m l. og 13 m br. I
højen findes 2 dysser, ca. 4,6 m for hinanden i Ø-V-lig retning.
a. 6,0 m fra højens Ø-lige del findes en dysse (type III). Kammeret er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning.
Det er 1,8 m l., 1,3 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 stor sten mod N, Ø og V samt 1 smal sten, som
dækker den vestlige del af S-siden. Kammeret er dækket af 1 dæksten. I den østlige del af kammerets S-side findes en
gangåbning.
Gangen er orienteret N-S. Den er bygget af 2 sidesten og 1 dæksten.
b. 13,5 m fra højens Ø-lige ende findes en dysse (type III). Kammeret er orienteret N-S eller på tværs af højens
længderetning. Det er 1,5 m l., 1,3 m br. og 1,1 m h. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod N, Ø og V. Det er
dækket af 1 dæksten. For kammerets S-lige side står en indgangssten. Herfra udgår en gang.
Gangen er orienteret N-S. Den er bygget af 2 sidesten. - Litt: A.P.Madsen 1868: 10 f, t. 7.
400. Søster Svenstrup, Dåstrup sg (DKC: 020102.3). APM 1901. Rundhøj, ca. 11 m i diam.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret N-S. Det er 1,4 m l. og 0,6 m br. Det
er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
401. Søster Svenstrup, Dåstrup sg (DKC: 020102.4). APM 1901. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er >13 m l. Der er
bevaret randsten.
I højen findes et dyssekammer. 1 dæksten ses.
402. Søster Svenstrup, Dåstrup sg (DKC: 020102.5). APM 1901. Høj.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V. Det er 1,4 m l. og 0,5 m br. Det
er bygget af 4 sidesten.
403. ”Videdysse”. Birkede, Dåstrup sg (DKC: 020102.6). APM 1901 og JR 1937. Langhøj, rektangulær og orienteret NV-

SØ. Den er 33 m l. og 8,5 m br. Der er bevaret 26 randsten, som er indtil 1,5 m høje.
14 m fra SØ-enden ses en række af tre randsten på tværs af højen. En lignende stenrække findes på tværs af højens NV-ende.
Over både højens nordvestlige og sydøstlige ende ses to rundhøje. Højen har således en omfattende bygningshistorie,
idet der er indbygget 1-2 ældre langdysser i højen, ligesom denne senere er overbygget.
Centralt i højen findes et dyssekammer med samme orientering som højen.
Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret NV-SØ. Det er 1,8 m l. og 1,2 m br. Kammeret er
bygget af 3 sidesten, nemlig 1 endesten i NV samt to længere sten på NØ- og SV-siderne. Det er åbent mod SØ. – Litt:
K. Ebbesen 2006: nr. 49.
404. Birkende Skov, Dåstrup sg (DKC: 020102.7). APM 1885 og 1901. JR 1932. Langhøj, rektangulær og orienteret
NNV-SSØ. Den var 14 m l. og 8 m br. Der er registreret 16 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse (type III). Kammeret var orienteret SV-NØ eller på tværs af højens længderetning. Det
var 3,2 m l., 1,2-1,1 m br. og 1,2 m h. Der var bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten for NØ- og NV-siderne samt en stor og
en lille sten på den sydøstlige side. Kammeret var dækket af en stor dæksten. For NV-siden fandtes en tærskelsten på
tværs af kammeret. Her fandtes en kort gang.
Gangen er orienteret SV-NØ. Den var bygget af 2 sidesten og er 0,8 m br. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 50.
405. ”Langben Rises Høj”, Birkende Skov, Dåstrup sg (DKC: 020102.8). APM 1885 og 1901. Langhøj, rektangulær og
orienteret ØNØ-VSV. Den er 52,5 m l. og 9,5 m br. Der er bevaret 45 randsten.
11,5 m fra langhøjens ØNØ-ende findes et rektangulært dyssekammer. Kammeret (type I/II) er orienteret ØNØ-VSV
eller parallelt med langhøjens længderetning. Det er 1,5 m lang. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig en smal
endesten i VSV-enden samt to større sten på langsiderne. Kammeret er åbent mod ØNØ.
Der skal været flere, sløjfede kamre i højen.
Fund (Udgr. 1658 af M.E.E. Brockmann): Ingen. - Litt: P. Resen 1738: 43. - E. Pontoppidan II, 1764: 319 (note) og I 1763,
t. VI. - K. Ebbesen 2006: nr. 51.
406. Birkende, Dåstrup sg (DKC: 020102.9). APM 1901. Langhøj, orienteret NV-SØ.
407. Klosterskov, Dåstrup sg (DKC: 020102.10). APM 1891 og 1901. Langhøj, oprindelig rektangulær og orienteret N-S.
Den var 12,5 m l. og 8,0 m br. Der er registreret 23 randsten.
Centralt i højen findes en dysse med længderetning på tværs af højens længderetning. Kammeret (type III) har
trapezformet grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 1,3 m l., og 1,1 m br. mod vest og 0,7 m br. mod syd. Det er bygget
af 4 sidesten (1 sten mod S og V, 2 i N). Kammeret er dækket af en stor dæksten. Mod øst ligger en tærskelsten på tværs
af kammeret. Her findes en kort gang.
Gangen er orienteret Ø-V. Der er bevaret 3 sidesten, nemlig 1 på den nordlige og 2 på den sydlige side. - Litt: C.F.Nielsen
1934: 11 (afb.).
408. Klosterskoven, Dåstrup sg (DKC: 020102.11). APM 1901. Rundhøj, ca. 10 m i diam. og 1,0 m h. Der er bevaret >11
randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type II). Kammeret er orienteret Ø-V. Det er bygget af 3 sidesten,
nemlig 1 sten mod Ø, V og S. På kammerets V-lige side findes en indgangs/tærskelsten.
409. Valore, Ejby sg (DKC: 020103.1). APM 1901. Langhøj. Der er registreret > 3 randsten.
Ruin af megalitgrav.
Fund (Inds. 1937. - NM A 37.677-82): 6 flintdolke (1 type IIA; 2 type IIB; 1 type IIIA; 1 type IVA; 1 type IVx; 1 type IIB/
VIA).
020106,a. Kimmerslev sg (Indb. 1807). Langhøj. I højen fandtes et dyssekammer af 3 sten.
410. Kløvested Skov, Nr. Dalby sg (DKC: 020108.1). APM 1901. Langhøj, rektangulær og orienteret N-S. Den er 21 m l.
og 7,5 m br. Højen har haft tagformede ender. Der er bevaret 33 randsten. Den højeste randsten stod midt for sydenden
og rager indtil 1,4 m op. 5,5 m fra højens S-lige ende og 2,5 m fra vestsiden findes en dysse.
Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret N-S, d.v.s. parallelt med dyssens længderetning. Det er 1,5 m l.
og 0,9 m br. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig en endesten mod V og to større sten på nord- og sydsiden. Der
ses ingen sten mod øst.
411. Korsmosegård, Kløvested, Nr. Dalby sg (DKC: 020108.7). 1977. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 12,5 m l. og 9,5
m br. Der er bevaret randsten.
I højen findes en dysseruin. Der ses 1 sidesten.
412. Kløvested Skov, Nr. Dalby sg (DKC: 020108.8). 1985. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er 12 m l., 7-8 m br. og 0,5
m h. 13 randsten ses.
Ved midten ses spor af et kammer.
413. Højby, Rorup sg (DKC: 020109.4). APM 1901. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 30 m l. og 9 m br. Der er
bevaret talrige randsten.
Ved højens midte findes ruinen af en megalitgrav.
020109,a. Højby, Rorup sg (Inds. 1844 - NM 7748-52). Jættestue(?). Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 6,2 m l.,
2,2 m br. og 1,6 m h. Der var tørmur mellem sidestenene. Dækstenene var fjernet.
Fund: 2 dolke (type Ix og IVE). - 1 spydspids med konkav basis. - Mgl: 2 dolke og 3 fragm. “stenknive”. - Litt: Anonym

1845: 125.
414. Øm, Syv sg (DKC: 020110.2, identisk med 020402.13). 1832 og APM 1901. Rundhøj, ca. 16 m i diam. og 5 m h. Der
er registret randsten. Centralt i højen findes en jættestue. Den er omgivet med en pakning af sten, brændt flint og ler.
Kammeret er ovalt og orienteret NØ-SV. Det er 7 m l., 2,6 m br. og 2,5 m h. Det er bygget af 15 sidesten, som alle vender
en glat side indad. Der er registreret tørmur af flade stenfliser mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 4 dæksten,
hvorimellem der sidder mindre sten. Mellem side- og dæksten findes 2 skifter af mellemliggersten. Gulvet består af
en bundbrolægning, hvorpå lå et lag hvidbrændt flint. Midt for kammerets SØ-lige langside findes en 0,5-0,7 m br. og
1,3 m h. gangåbning. Fylden i kammer og gang bestod af muldjord. Heri fandtes skeletdele af mindst 4 individer og
gravgaver.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er 6,8 m l., 0,5-0,7 m br. og 0,9 m h. Den er bygget af 14 sidesten, nemlig 7 sidesten på
hver side. Ved midten af den SV-lige langside står 1 karmsten. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Yderst
var gangen lukket af en dørsten. Der er bevaret >1 dæksten.
I højen er fundet adskillige sekundære urnegrave fra bronzealderen.
Fund (Inds. 1832-42. - NM 2521-41a, 2594-95, 3476-83 og 6897-99): 1 buttet retmejsel af flint - 1 flækkekniv. - 3 flækker
- 1 tragtskål (MN I) - Mgl: 2 flintdolke, 4 pilespidser med konkav basis, 5 flintmejsler, 1 huløkse af flint, 6 tyndbladede
flintøkser, 6 svære flintøkser, 1 benmejsel, 2 ret. flækker, 12 flækker/-fragmenter, Ravperler og -fragm., 1 bronzedolk,
1 bronzenål, 1 bæltehage af bronze. - Sekundære bronzealdergrave: 2 rageknive, 1 syl, 1 dobbeltknap og 4 nåle. - Litt:
Antikvariske Efterretninger 1833: 178 ff. - 1834: 291 ff. - K. Ebbesen 1975; fl. a nr. 16, fig. 35,7. - S. Hansen 1989: 13 ff.
- B-Joe Johansen 2003.
415. Øm, Syv sg (DKC: 020110.3, identisk med 020402.14). APM 1901. Rundhøj, ca. 13 m i diam. og 2 m h. I højen
findes en jættestue.
Kammeret er orienteret N-S. Det er bygget af >11 sidesten.
Fund, muligvis herfra (Inds. 1848. - NM 6895-96 og 10.243-491): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Lindø-type). - 1
sleben, svær, tyknakket huløkse (type A). - 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede huløkser. - 1 sleben og 1 usleben tyndbladet,
tyknakket retøkse. - 1 fragm. sleben flintmejsel. - 3 flækkeknive. - 2 flækker. - 1 knusesten. - Mgl: 1 huløkse af flint, 1
flintsegl og ravfragm. - Litt: S. Hansen 1989: 21 ff. - K. Ebbesen 2005: fl.1,18.
416. Kimblegård, Øm, Syv sg (DKC: 020110.4). APM 1901. Rundhøj. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret N-S. Det var 3,4 m l. og 1,9 m br. Der er registreret tørmur mellem sidestenene.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var >2,5 m l.
Fund (Udgr. 1903. af A.P. Madsen - NM A 21.040-47): 1 fragm. flækkepil (type B). - 1 spydspids af flint. - 3 flækkeknive.
- 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Valby-type). - Ravfragmenter. - 2 ubest. lerkar (MN III/IVA). - Litt: C.J.Becker 1950:
bil. II, 30. - K. Ebbesen 1975; fl. a. no 14. - 2005: fl.1,17.
417. ”Svalehøj”, Syv sg (DKC: 020110.8a). CLV 1974. Dyssekammer, som var nedgravet i undergrunden. Kammeret var
omgivet af en stenpakning, hvorover en 0,3 m tyk belægning af knust flint.
Kammeret (type Ia) havde rektangulært grundplan og var orienteret NØ-SV. Det var 1,2 m l., 1,0 m br. og 1,0 m h. Det
var bygget af 4 lige høje sidesten, som hældede indad. Der var tørmurskonstruktioner i hjørnerne. Gulvet bestod af en
flisebrolægning.
Fund (Udgr. 1974 af C.L.Vebæk): 1 lerkar (mgl.).
418. Viby, Kirke-Syv sg (DKC: 020110.12). APM 1901. Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ. Den er 20,5 m l., 8,0 m
br. og 1,0-1,5 m h. Ved højens NV-ende og ca. 5 m fra denne ses 5 sten i række på tværs af højen. Langdyssen har således
været ombygget. Der er bevaret 39 randsten. I højens midterakse findes 2 dysser.
a. Centralt ses dæksten af et kammer.
b. 34,5 m fra højens SØ-lige ende og 2,5 m fra SV-siden findes et dyssekammer. Det har rektangulær grundplan og er
orienteret NV-SØ, altså parallelt med højens længderetning. Det er 1,6 m l. og 0,8 m br. Det er bygget af 3 sidesten,
nemlig 1 smal endesten mod NV, samt to større sten på langsiderne. Det er åbent SØ. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 52.
419. Høng, Ørsted sg (DKC: 020112.4). APM 1901. Langhøj, rektangulær og orienteret NØ-SV. Den er > 26,5 m l. og ca.
8,0 m br. Der er bevaret 3 randsten.
Centralt i højen findes et dyssekammer (type II). Det har rektangulær grundplan og er orienteret NØ-SV, d.v.s. parallelt
med langhøjens længderetning. Det er 1,4 m l. og 0,6 m br. Kammeret er bygget af 3 sidesten nemlig 1 smal endesten
mod SV, samt to større sten på langsiderne. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. Ved kammerets østside ses en
tærskelsten. – Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 53.
420. Jonstrup Vang, Ballerup sg (DKC: 020201.3). TM 1938. Rundhøj, ca. 8 m i diam. og 0,8 m h. Der er bevaret >10
randsten. Centralt i højen findes et dyssekammer. Det er orienteret SØ-NV. Der er bevaret 2 sidesten og 1 endesten.
421. ”Baunehøj”, Brøndbyøster, Brøndbyøster sg (DKC: 020202.1). 1836 og APM 1901. Høj, hvori har været en
megalitgrav.
Fund (Inds. 1836. - NM 3809-13): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Valby-type). - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket
retøkse. - 1 sleben, buttet retmejsel. - Mgl: 1 stridsøkse, 1 flintmejsel samt fragm. af stridsøkse og flintøkse.
422. ”Flintdysse”, Herstedvester, Herstedvester sg (DKC: 020205.2). CN 1889. Megalitgrav.
Fund: Flintøkser.

423. Kallerup, Tåstrup sg (DKC: 020207.18). CN 1889. Høj, heri fandtes et rektangulært dyssekammer. Det var omgivet
med en stenpakning. Det var 1,3 m l. og 0,8 m br.
424. Baldersbrønde, Tåstrup sg (DKC: 020207.28). 1853 og CB 1889. Rundhøj, hvori fandtes en megalitgrav.
Fund (Inds. 1853 - NM 13.714-17): 1 flintdolk (type II). - Mgl: 1 tyndbladet flintøkse og 2 flintdolke.
425. Valsbakke, Smørum sg (DKC: 020212.14). CN 1889. Langhøj, orienteret N-S. Den var >28 m l. og 7,0 m br. Der er
registreret >6 randsten.
9,5 m fra højens S-lige ende fandtes et dyssekammer. Det var orienteret N-S eller parallelt med højens længderetning.
Det havde trapezformet(?) grundplan. Det var 1,3 m l., 0,9 m br. og 0,7 m h. Det var bygget af 4 sidesten. Mellem
sidestenene i kammerets NØ-lige hjørne iagttoges en - sekundær? - stendynge af håndstore sten.
426. ”Bavnehøj”, Smørumovre, Smørum sg (DKC: 020212.22). CN 1889 og JR 1936. Rundhøj, ca. 28 m i diam. og 6 m
h. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var ovalt og orienteret N-S. Det var 6,5 m l. og 2,5 m br. Det var bygget af ca. 14 sidesten, hvorimellem der
iagttoges tørmurskonstruktion.
Gangen var orienteret Ø-V(?).
Fund: Nogle flintdolke og urner. - Litt: S. Hansen 1987: 8 ff.
427. Hove, Smørum sg (DKC: 020212.26). CN 1889-90. Rundhøj. Der er registreret >16 randsten.
Centralt i højen fandtes et dyssekammer. Det var bygget af 3 sidesten og 1 dæksten.
428. Hove, Smørum sg (DKC: 020212.30). CN 1889-90. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 80 m l., 8 m br. og 1,5 m h.
Der er registreret 32 randsten.
23 m fra højens Ø-lige ende er registreret ruinen af en megalitgrav.
020212,a. Egelund, Smørum sg (Udgr. 1988 af C. Adamsen og N. Hartmann - AUD 1988:36). Tomten af en
megalitgrav.
Fund (SØL 312, i.s.): Keramik fra TN, fase 3.
429. Torslunde, Torslunde sg (DKC: 020213.2). CN 1889-90. Høj, hvori fandtes en dysse.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var 1,3 m l., 0,7 m br. og 0,8 m h. Det var bygget af 4 sidesten. Gulvet var belagt med
et lag ildskørnet flint.
430. Bringe, Værløse sg (DKC: 020216.16-18). CN 1889-90. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 50 m l. Der er registreret
randsten. I højen fandtes 2 dyssekamre.
a. Det S-lige kammer (type Ia) har rektangulær grundplan. Det er orienteret N-S eller på langs af højens længderetning.
Det er bygget af 4 lige høje sidesten, nemlig 1 endesten mod N og S samt 2 større sten på langsiderne. Sidestenene
vender en flad side indad. På kammergulvet lå et lag brændt flint.
b. Ca. 17,0 m N for dette kammer fandtes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det var orienteret N-S eller parallelt
med højens længderetning. Det er 1,5 m l., 1,0 m br. og 1,1 m h. På kammergulvet lå et lag brændt flint.
Fund: 2 skeletter.
431. Jonstrup Vang, Værløse sg (DKC: 020216.20). CN 1889-90. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 42,0 m l. og 7,0 m
br. Der er registreret >12 randsten.
5,0 m fra højens Ø-lige ende findes et kammer (type I/II). Det var 1,3 m l. og 0,8 m br. Det var bygget af 4 sidesten og 1
dæksten.
432. Jonstrup Vang, Værløse sg (DKC: 020216.22). CN 1889-90. Langhøj, orienteret N-S. Den er 34,5 m l. og 8,0 m br.
Der er bevaret randsten.
8,5 m fra højens N-lige ende ses dækstenen af et kammer.
433. Jonstrup Vang, Værløse sg (DKC: 020216.23). CN 1889-90. Rundhøj, ca. 9 m i diam. Der er registreret >10 randsten.
Centralt i højen fandtes ruinen af et gravkammer. Der sås to sten.
434. Jonstrup Vang, Værløse sg (DKC: 020216.24). CN 1889-90. Rundhøj, ca. 11 m i diam. Der er registreret 12
randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse (type IV). Kammeret havde rhombisk grundplan. Det var orienteret NV-SØ. Det var
ca. 1,0 m l. Det var bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten mod N, S, Ø og V. Ved kammerets SV-lige side findes en ca. 15 cm
bred åbning. Her har sandsynligvis været en gang.
435. Præsteskoven, Værløse sg (DKC: 020216.25). CN 1890. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 28,5 m l., 6,5 m br. og ca.
1 m h. Der er registreret randsten. I højen findes mindst 1-2 dyssekamre.
a. 8,5 m fra højens V-lige ende findes et rektangulært kammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Det er 1,0 m l., 0,6 m br. og 0,6 m h. Det er bygget af 4 sidesten. Dækstenen er fjernet.
b. 15 m fra højens V-lige ende er registret en dæksten, muligvis af et lignende kammer.
436. Præsteskoven, Værløse sg (DKC: 020216.26). CN 1890. Rundhøj, ca. 8 m i diam. Der er bevaret > 8 sidesten.
Centralt i højen findes ruinen af et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret N-S. Det er ca. 1,5 m l., 0,6
m br. og 0,8 m h. Der er bevaret > 2 sidesten.
437. Ryget, Værløse sg (DKC: 020216.27). CN 1890. Rundhøj, ca. 7 m i diam. og 0,8 m h. Der er bevaret > 8 randsten.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret N-S. Det er 1,5 m l., 1,0-0,5 m br. og 0,9 m h.
Det er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten mod N og V samt 2 sidesten mod Ø. Kammeret er åbent mod S. Det er dækket

af 1 dæksten. - Litt: K.K. Nielsen 1950: 9 (afb.).
438. Nørreskov, Fiskebæk, Værløse sg (DKC: 020216.29). CN 1890. Fritstående dysseruin.
Kammeret er orienteret Ø-V. Det er 0,9 m l. Der er bevaret >2 sidesten, hvorimellem ses tørmurskonstruktion af mindre
sten i pakning. På gulvet ligger et lag brændt flint.
439. Nørreskov, Fiskebæk, Værløse sg (DKC: 020216.30). CN 1890. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er >14 m l., 8,0
m br. og 1,8 m h. Der er registreret >17 randsten.
7,5 m fra højens NNØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret NNV-SSØ eller på tværs
af højens længderetning. Det er 1,3 m l., 1,0-1,5 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod
NNV samt 1 sidesten mod NNØ og SSV. På SSØ-siden findes en lav tærskelsten. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
440. Nørreskov, Fiskebæk., Værløse sg (DKC: 020216.31). CB 1890. Langhøj, orienteret N-S. Der er bevaret randsten.
Den er ca. 20 m l. og ca. 6 m br.
2,5 m fra højens S-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret N-S eller parallelt med
højens længderetning. Det er 1,7 m l., 0,6 m br. og 0,8 m h. Det er bygget > 3 sidesten, nemlig 1 sten mod N, Ø og V.
Kammeret er åbent mod S.
441. Ll. Hareskov, Værløse sg (DKC: 020216.33). TM 1938. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den er > 10 m l., 5 m br. og 0,8
m h. I højens NØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer, (type I/II). Det er 0,9 m l. og 0,4 m br. Det er bygget af
4 sidesten.
442. Sækken, Værløse sg (DKC: 020216.40). TM 1940 og TR 1944. Rundhøj, ca. 10 m i diam. og 0,3-0,4 m h. Der er
bevaret >12 randsten. I højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er 0,8 m br. Det er bygget af 3 sidesten,
nemlig 1 sten mod V, Ø og N. Kammeret er åbent mod S.
443. Ll. Hareskov, Værløse sg (DKC: 020216.45). 1963. Fritstående dyssekammer.
Kammeret er orienteret NV-SØ. Det er 1,0 m l. og 0,5 m br. Det er bygget af 5 sidesten og 1 dæksten. - Litt: K.K. Nielsen
1963: 7 ff.
444. ”Kelleren”, Hareskoven, Værløse sg (DKC: 020216.54). 1980. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er 12,5 m l. Der ses 8
randsten. Bundpakningen fremtræder som et tæppe af større og mindre sten under højen.
I højen findes en kammerruin. Der ses 1 sten. - Litt: E. Laumann Jørgensen 1980:29.
445. ”Snogedysse”, Vangede, Gentofte sg (DKC: 020302.1). 1824 og APM 1899. Høj, hvori fandtes en dobbeltjættestue.
Kamrene lå i hinandens forlængelse og var orienteret Ø-V.
Fund (Inds. 1824 - NM 20.889-903, 20.417-18 og A 31.697-724): 2 slebne, svære, tyknakkede retøkser (Lindø/Valbytype).
- ægfragment af svær, tyknakket flintøkse. - 6 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 6 slebne, buttede retmejsler. - 1
flintdolk, sekundært tildannet til først segl og senere ildsten. - 13 flækker, bl.a. rygflækker. - 1 afslag som forarbejde til
SN-pil. - 1 ildskørnet flækkefragm. - 7 flækkeknive, den ene omdannet til ildsten. - 1 flækkeildsten (SN). - 5 flækkepile
(1 type A1, 1 type B1, 2 type B2, 1 type C). - 2 ravperler (1 type a2 og 1 type b1). - 1 skål med konkav hals (MN III) og
ubest. lerkar. - Mgl: 2 fragm. slebne flintmejsler. - Litt: T. Mathiassen 1938: 25 ff, fig. 19. - C.J. Becker 1950: bil. II, 28. - K.
Ebbesen 1975: fl.a no 17. - 2005: fl.1,19.
446. Charlottenlund, Gentofte sg (DKC: 020302.28). APM 1899. Rundhøj, ca. 15 m i diam. og 1,6 m h.
I højen fandtes et dyssekammer. Kammeret var orienteret N-S. Det var 1,5 m l., 0,8 m br. og 0,9 m h. Det var bygget af
3 sidesten og 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1940): Ingen.
447. Bagsværd, Gladsaxe sg (DKC: 020303.1). 1837 og APM 1899. Ruin af megalitgrav.
Fund (Inds. 1837): Skeletrester. - 1 sleben, buttet retmejsel.
- 1 flintdolk (type Ix). - Mgl: 1 huløkse af flint, 1 tyndbladet flintøkse, 2 fragm. dolke og 1 fragm. lerkar.
448. St. Hareskov, Gladsaxe sg (DKC: 020303.18). CJB 1936. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er 55 m l., 8 m br. og 2 m h.
Højen er bygget af gult sand. Der er bevaret enkelte randsten. I højen findes en dysse, ompakket med håndstore sten.
18 m fra højens SØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det er orienteret NV-SØ eller parallelt med
højens længderetning. Det er 1,6 m l., 1,1 m br. og 1,1 m h. Det er bygget af 4 lige høje sidesten, som hælder indad. Det
er dækket af 1 stor dæksten. Gulvet består af en bundbrolægning og herpå ligger et lag brændt flint.
I højen fandtes en sekundær brandgrube fra jernalderen.
Fund (Udgr. 1936 af C.J.Becker og 1969 - C. 29.420-25): Ingen.
449. Mørkhøjgård, Gladsaxe sg (DKC: 020303.19). TM 1938. Fritstående dyssekammer.
Kammeret (type Ia) har rektangulær grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 1,5 m l. og 0,5 m br. Det er bygget af 4 lige
høje sidesten. - Litt: B.J. Steiner 1973: 41 (afb.).
450. Dyrehavegård, Lyngby-Tårbæk sg (DKC: 020307.11). APM 1899. HK 1930 og JR 1932. Langhøj, hvori findes en
dysse.
Kammeret (type Ia) er orienteret Ø-V. Det er 1,4 m l., 1,2 m br. og 1,2 m h. Det er bygget af 4 lige høje sidesten, nemlig
1 endesten mod Ø og V samt 1 sidesten mod S og N. Endestenene er placeret mellem sidestenene. Der er registreret
tørmur mellem sidestenene.
Fund (Udgr. 1878 - NM A 3176-77): 1 fragm. øskenflaske (type C, fase TN 3). - 1 ubest. lerkar. - Litt: H. Petersen 1881:
344. - K. Thorvildsen 1941: no 142. - N. Åberg 1937: no 55.- H. Knöll 1976: no 126, T. 4,8.

451. Klampenborg Dyrehave, Lyngby-Tårbæk sg (DKC: 020307.26). APM 1899. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er
>16 m l., 9,0 m br. og ca. 1,0 m h. Der er bevaret >8 randsten.
452. Klampenborg Dyrehave, Lyngby-Tårbæk sg (DKC: 020307.61). APM 1899. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 38 m l.
og 5,5 m br. Der er bevaret 9 randsten.
453. Klampenborg Dyrehave, Lyngby-Tårbæk sg (DKC: 020307.89). HK 1935. Rundhøj, ca. 12 m i diam. Der er bevaret
<6 randsten.
I højen findes en dysseruin. Der ses 2 sidesten.
454. Klampenborg Dyrehave, Lyngby-Tårbæk sg (DKC: 020307.107). HK 1935. JR 1938. Rundhøj, ca. 13 m i diameter
og 1,5 m høj. Der er bevaret 3 randsten. Centralt i højen findes en dysse (type II). Kammeret har rektangulær grundplan
og er orienteret NNV-SSØ. Det er 1,1 m højt. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod NNV, ØNØ og
VSV. Kammerets gulv er dækket af et lagt brændt flint. Mod SSØ ligger 2, ca. 0,6 m høje indgangssten på tværs af
kammeret.
Fund (Udgr. 1935 - NM A 38.676): Dele af kranie, rørknogler og en flække.
455. Jægersborg Dyrehave, Lyngby-Tårbæk sg (DKC: 020307.142). 1971. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den er >16 m l., 7,5
m br. og ca. 2 m h. Der er bevaret >18 randsten.
456. Gels Skov, Søllerød sg (DKC: 020310.1). APM 1899. Rundhøj, ca. 10 m i diam. Der er registreret randsten.
Centralt i højen findes et plyndringshul efter et kammer.
457. Jægersborg Dyrehave, Søllerød sg (DKC: 020310.36 og 215). 1863. APM 1899 og 1938. Langhøj. Den var ca. 40 m l
og 22 m br. Der er registreret randsten.
Centralt i højen iagttoges et dyssekammer. Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1863 af Fr. VII - NM 25.979): Fragm. af bronzesværd (?), fundet ovenpå kammeret.
458. Vedbæk, Søllerød sg (DKC: 020310.58). VB 1893 og APM 1899. Rundhøj. Den var ca. 15 m i diam. og ca. 1,3 m h.
Der er registreret randsten.
I højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type II). Det var orienteret SV-NØ. Det var bygget af >3 sidesten. For den
SV-lige side stod en indgangssten. Kammeret var dækket af 1 dæksten. Gulvet bestod af en brolægning. Herpå fandtes
knogler af >3 individer samt en flintøkse.
I højen fandtes sekundære urnegrave med brændte ben.
Fund (Udgr. 1893 af V. Boye): 1 sleben flintøkse (mgl.).
459. Gels Skov, Søllerød sg (DKC: 020310.68). TM 1938. Rundhøj, ca. 12 m i diam.
I højen findes tomten af en megalitgrav. Der ses sten og brændt flint.
020310,a. ”Christ-høj”, Nærum, Søllerød sg. Langhøj. Den var ca.
37,5 m l. og 15 m br. I højen fandtes 2 megalitgrave.
a. Et rektangulært dyssekammer. Det var orienteret Ø-V. Det var ca. 2,0 m l., 0,3 m br. og 0,8 m h.
b. En megalitgrav med rektangulært kammer. Det var orienteret Ø-V. Det var 2,6 m l., 0,8 m br. og 0,7 m h.
Fund (Udgr. 1757): Skeletrester. - Litt: E. Nystrøm 1915: 35.
020310,b. Vedbæk/Folehaven, Søllerød sg (NM A 25.834-35): 2 slebne, tyknakkede flintøkse (mgl.). De er fundet i
resterne af en høj.
460. ”Gulddyssen”, Gundsømagle, Gundsømagle sg (DKC: 020403.2). VB 1889. Langhøj, trapezformet og orienteret
SØ-NV. Den er ca. 36 m l. og henh. 10 m br. i NV og 6,0 m br i SØ. Der er bevaret >23 randsten. I højen fandtes 2
dyssekamre.
a. 8,5 m fra højens SV-lige ende findes et rektangulært kammer, (type I/II). Det var orienteret NV-SØ eller parallelt med
højens længderetning. Det var ca. 1,7 m l., 1,1 m h. og 1,1-0.8 m br. Det er bygget af 4 sidesten, heraf 1 sten mod NØ, SV,
NV og SØ. Det var dækket af 1 stor dæksten.
b. Ca. 15 m fra højens SV-lige ende fandtes et rektangulært kammer (type I/II). Det var orienteret NV-SØ eller parallelt
med højens længderetning. Det har bygget af > 3 sidesten.
461. Gundsømagle, Gundsømagle sg (DKC: 020403.6). VB 1889. Rundhøj. Den var ca. 10 m i diam. Der er registreret
>12-14 randsten.
I højen fandtes et rektangulært dyssekammer. Det var orienteret NV-SØ.
462. Gundsømagle, Gundsømagle sg (DKC: 020403.18). VB 1889. Rundhøj. Den var ca. 6,0 m i diam. Der er registreret
>3 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der sås én sten.
463. Gundsømagle, Gundsømagle sg (DKC: 020403.19). VB 1889. Rundhøj. Den var ca. 10,0 m i diam. Der er registreret
>1 randsten.
I højen er registreret 1 dæksten af et kammer. - Litt: P.V.Glob 1969: no 248.
464. Gundsømagle, Gundsømagle sg (DKC: 020403.20). VB 1889. Langhøj, har været rektangulær og orienteret ØNØVSV. Den er >16 m l., og 6,5 m br. Der er bevaret 20 randsten.
Ved højens sydside og ca. 11 m fra den ØNØ-lige ende findes en stordysse, orienteret på tværs af højens længderetning.
Dyssekammeret har trapezformet grundplan og er orienteret NNV-SSØ. Det er 1,5 m l. og 1,3 m br. Det har været bygget
af 5 sidesten, nemlig 1 sten i NNV-enden og 2 for hver af langsiderne i ØNØ og VSV. Den ene sten i NNØ-siden mangler

og den ene i VSV-siden er væltet. Kammeret er dækket af en stor dæksten med skålgruber på oversiden. Kammeret er
åbent for SSØ-siden. Her findes en kort gang, som er orienteret NNV-SSØ. Der er bevaret 2 sidesten; én på hver side. Litt: P.V. Glob 1969: no. 249. - K. Ebbesen 2006: nr. 54.
465. Gundsømagle, Gundsømagle sg (DKC: 020403.21). VB 1889. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 8,0 m br. Der er
registreret randsten.
466. Gundsømagle, Gundsømagle sg (DKC: 020403.22). VB 1889. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den var ca. 40,5 m l.
og 7,0-7,5 m br. Der er registreret > 39 randsten.
7,5 m fra højens ØSØ-lige ende er registreret spor efter et kammer.
467. Gundsømagle Udlod, Gundsømagle sg (DKC: 020403.23). VB 1889. Langhøj, rektangulær og orienteret SØ-NV.
Den er ca. 15,0 m l. og 8,5-9,0 m br. Højen har tagformede ender. Der er bevaret >22 randsten. De midterste randsten i
NV-enden rager indtil 1,4 m op. I højen findes én eller to dysser.
a. Ca. 6,0 m fra højens SØ-lige ende og næsten centralt findes et dyssekammer (type II). Det er orienteret NØ-SV eller på
tværs af højens længderetning. Det har rektangulær grundplan. Det er 1,7 m l., 1,5 m h. og ca. 1,0-1,1 m br., bredest mod
NØ. Kammeret er bygget af 3 sidesten (1 sten mod NØ, SØ og NV). Den sydøstlige sidesten hviler på to sten. Kammerets
dæksten mangler. For kammerets SV-lige side findes en 0,7 m høj indgangssten.
b. Ved højens NV-lige ende ses toppen af 7 sidesten, muligvis dele af et rektangulært dyssekammer. - Litt: K. Ebbesen
2006: nr. 55.
468. Gundsømagle, Gundsømagle sg (DKC: 020403.24). VB 1889. Rundhøj, ca. 7,5-10,5 m i diam. Der er bevaret 16
randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NNØ-SSV. Det er 1,5 m l. og 0,5 m
br. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig en smallere endesten mod NNØ og to længere sten på langsiderne. Det er
åbent mod SSV. Det er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 250. - K. Ebbesen 2006: nr. 56.
469. Gundsømagle, Gundsømagle sg (DKC: 020403.25). VB 1889. Langhøj, rektangulær og orienteret VNV-ØSØ. Den
er ca. 12,5 m l. og 6,5 m br. Der er bevaret 17 randsten.
Ca. 1 m fra højens VNV-ende ses mindst 2 randsten i række på tværs af højen. De er sandsynligvis rester af en oprindelig
randstenskæde omkring det VNV-lige kammer, idet højen senere er udvidet med det ØSØ-lige kammer.
I højen midteraksen findes 2 dysser, begge orienteret SSV-NNØ eller på tværs af højens længderetning.
a. 2,5 m fra ØSØ-enden findes et dyssekammer (type I/II). Det er orienteret SSV-NNØ og har rektangulær grundplan.
Det er 1,6 m l. og 0,8-1,2 m br.; bredest mod NNØ. Kammeret er bygget af 3 sidesten. Mod NNØ står en smal endesten
indeklemt mellem de to længere sidesten. Det er åbent mod SSV. Der ses 1 stor dæksten.
b. 7,5 m fra ØSØ-enden findes en dysse (type III). Kammeret er orienteret NNØ-SSV. Det er 1,4 m l. og 0.9-0,8 m br.;
bredest mod NNØ. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod NNØ og to længere sten på
langsiderne. Det er åbent i SSV, hvor det er 0,8 m bredt. Her findes en kort gang.
Gangen er orienteret SSV-NNØ og bygget af 2 sidesten. Den er 1,1 m lang og 0,8 m bred. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 57.
470. ”Hovdysse”, Gundsømagle, Gundsømagle sg (DKC: 020403.26). VB 1889. Langhøj, rektangulær og orienteret VNVØSØ. Der er registreret 5 randsten.
I højens oprindelige midterakse findes to dyssekamre, begge orienteret NNØ-SSV eller på tværs af højens
længderetning.
a. Det ØSØ-lige kammer (type III) har rektangulær grundplan og er orienteret NNØ-SSV. Det er 1,3 m l. og 1,0-0,8 m
br.; bredest i NNØ. Kammeret er bygget af 5 sidesten, (1 smallere endesten i NNØ, samt 2 sten i VNV og ØSØ). Mod SSV
findes en 0,4 m lavere indgangssten. Over kammeret ligger en stor dæksten.
b. Ca. 2,0 m fra den vestlige randsten findes et dyssekammer (type I/II). Det har rektangulær grundplan og er orienteret
NNØ-SSV. Det er 1,1 m l. og 0,9 m br.; lidt bredere i den SSV-lige ende. Kammeret er bygget af 3 sidesten. Mod NNØ
står en smallere endesten mellem de længere sten på langsiderne. Kammeret er åbent mod SSV. Det er dækket af en stor
dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 58.
471. Gundsømagle, Gundsømagle sg (DKC: 020403.31). VB 1889. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. I højen er registreret
2 dysser, hvoraf kun den ene er bevaret.
a. Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret VNV-ØSØ. Det er 2,1 m l., 0,8 m h. og 0,7-0,6 m br.; bredest
mod ØSØ. Kammeret er bygget af 2 sidesten (1 sten på de SSV-lige og NNØ-lige langsider). Den VNV-lige endesten og
dækstenen mangler. Mod ØSØ står en 0,5 m høj indgangssten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 59.
472. ”Thorasdysse” eller ”Torndysse”, Gundsømagle, Gundsømagle sg (DKC: 020403.34). VB 1889. Langhøj, rektangulær
og orienteret NNV-SSØ. Den er 15,0 m l. og 7,5 m br. Der er bevaret 20 randsten, som rager indtil 1,6 m op. De højeste står
for enderne. I højens midterakse findes to dysser, begge orienteret VNV-ØSØ eller på tværs af højens længderetning.
a. 3 m fra højens NNV-lige ende findes et dyssekammer (type Ib/IIb). Kammeret har rektangulær grundplan og
er orienteret VNV-ØSØ. Det er 2,3 m l., 1,8 m br. og 1,4 m h. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod
ØSØ og 2 på hver langside mod NNV og SSØ. Kammerets ØSØ-side er åben. Det sydvestlige hjørne er tætnet med
tørmurskonstruktion. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten med skåltegn.
b. 8 m fra højens NNV-lige ende findes resterne af et dyssekammer. Det har haft rektangulær grundplan og er orienteret
VNV-ØSØ. Det er 2,3 m l. og 1,2 m br. Der er bevaret 3 sidesten, nemlig 2 sten på den nordlige langside og en endesten

mod VNV. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 251. - K. Ebbesen 2006: nr. 60.
473. Gundsømagle, Gundsømagle sg (DKC: 020403.36). VB 1889. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den var ca. 20,0 m l.
og 18 m br. I højen fandtes 3 kamre.
a. 6 m fra højens SSV-lige ende og ca. 4 m fra ØSØ-siden fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var
orienteret ØSØ-VNV eller på tværs af højens længderetning. Det var ca. >0,7 m br. Der var bevaret > 2 sidesten.
b. Mellem de to kamre fandtes en ruin af et kammer. Der er registreret 1 sidesten.
c. Ca. 14 m fra højens SSV-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type II). Det var orienteret ØSØ-VNV eller på
tværs af højens længderetning. Det var bygget af 3 sidesten samt 1 indgangssten. Kammeret var dækket af 1 dæksten.
474. ”Hødysse”, Gundsømagle, Gundsømagle sg (DKC: 020403.37).
VB 1889. Langhøj, rektangulær og orienteret NNØ-SSV. Den er ca. 30 m l. og ca. 8 m br. Der er bevaret 19 randsten, som er
indtil 1,4 m høje. Højens NV-lige og SØ-lige hjørner er sløjfet. Ved den NNØ-lige ende ses en indre, rund randstenskæde.
Den er ca. 5,5 m i diam. og består af 16 randsten. Der er ikke registret kamre indenfor denne randstenskæde.
I højen findes 3 dysser.
a. Ca. 3 m fra højens SSV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret VNV-ØSØ eller på tværs
af højens længderetning. Det er 1,4 m l., 0,6-0,5 m br. og 0,5 m h. Der er bevaret 2 sidesten, nemlig 1 sten på hver
langside.
b. 13 m fra højens SSV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret VNV-ØSØ eller på tværs af højens
længderetning. Det er 1,8 m l., 0,7-0,6 m br. og 0,7 m h. Kammeret er bygget af 3 sidesten. Mod NNØ står en smallere
endesten mellem to længere sidesten. Det er åbent mod SSV. Der ses 1 stor dæksten med skålformede fordybninger.
c. 24 m fra højens SSV-lige ende findes én sten af et kammer. - Litt: A.P.Madsen 1896: 17 f, t. XVI, 25. - P.V. Glob 1969:
no 252. - K. Ebbesen 2006: nr. 61.
475. ”Korsdys”, Gundsømagle, Gundsømagle sg (DKC: 020403.40). VB 1889. Langhøj, orienteret N-S. I højen fandtes
2 dyssekamre.
a. Et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret Ø-V. Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
b. Et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret Ø-V. Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
476. Gundsømagle, Gundsømagle sg (DKC: 020403.42). VB 1889. Langhøj, orienteret N-S. Den var >11 m l. og 4,0 m
br. Der var bevaret >1 randsten.
4,0 m fra højens S-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret Ø-V. Det var 1,7 m l. og
0,6-0,7 m br. Det var bygget af >3 sidesten, nemlig 1 endesten mod Ø og 1 større sten mod N og S.
Fund (Tomten udgr. 1976 af fritidsarkæologer): Ingen.
477. Gundsømagle, Gundsømagle sg (DKC: 020403.43). Rundhøj. I højen fandtes 2 dyssekamre.
a. Kammeret (type I/II) havde rektangulær grundplan og var orienteret N-S. Det var bygget af 4 sidesten.
Fund: Skeletrester og 1 flintdolk (mgl.).
b. Kammeret (type I/II) havde rektangulær grundplan og var orienteret ØNØ-VSV. Det var 2,9 m l., 0,7 m h. og 0,8-0,6 m
br.; bredest mod NØ. Det var bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod ØNØ samt 2 sidesten på langsiderne mod SSØ
og NNV. Ca. 20 cm dybt i kammeret iagttoges et sekundært flisegulv hvorpå lå en bronzealdergrav. På kammergulvet
fremkom skeletrester og en flintdolk.
Fund (Udgrav. 1889 af V. Boye - NM B 4242-43): En dolk og en pålstav af bronze. - Litt: H.C.Broholm 1943: 46 no 206.
478. Gundsømagle, Gundsømagle sg (DKC: 020403.44). VB 1889. Rundhøj.
I højen fandtes en kammerruin. Der sås >2 sidesten.
Fund: 2-3 flintøkser, 1 flækkepil og 1 flintsegl.
479. Gundsøgård, Gundsømagle sg (DKC: 020403.47). VB 1889. Langhøj, rektangulær og er orienteret VSV-ØNØ. Den
var >22 m l. og ca. 10 m br. Der er registreret 16 randsten.
I højen er registreret 3 dysser, hvoraf enkelte, spredte sten ses.
a. Det ØNØ-lige kammer (type III) var orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det havde rektangulær
grundplan med lidt buede sider. Det var 1,7 m l. og 0,5 m br. Kammeret var bygget af 4 sidesten, nemlig 1 smal endesten
i N; 1 lang sidesten mod Ø og 2 i den vestlige side. Kammeret var dækket af 1 dæksten. Det var åbent mod S. Her fandtes
en kort gang. Den var orienteret N-S. Bevaret var kun 1 vestlig sidesten.
b. Det midterste kammer var orienteret Ø-V. Det var 1,1 m l., 0,5 m br. og 0,6 m h. Der er bevaret 2 sidesten.
c. Den VSV-lige dysse havde rektangulært kammer (type I/II). Det var orienteret NNØ-SSV eller på tværs af højens
længderetning. Kammeret var bygget af 5 sidesten (1 smal endesten mod NNØ og 2 sten på langsiderne i VSV og ØNØ).
Kammeret var dækket af 1 dæksten. Det var åbent i SSV. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 62.
480. Gundsøgård, Gundsømagle sg (DKC: 020403.48). VB 1889. Rundhøj, ca. 10,5-11,5 m i diam. Der er bevaret 16
randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret VNV-ØSØ. Det er bygget af 4
sidesten, nemlig 1 på hver side, og 1 dæksten. Kammerets gulv er brolagt med flade fliser. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr.
63.
481. Gundsømagle, Gundsømagle sg (DKC: 020403.53). VB 1889. Langhøj, orienteret SSV-NNØ. Den var ca. 20,5 m l.
og 11,5-11,0 m br. Der er registreret 15 randsten. I højen fandtes 3 dyssekamre.

a. Ca. 4 m fra højens NNØ-lige ende fandtes en kammerruin. Der sås enkelte sten.
b. Ca. 6,5 m fra højens NNØ-lige ende fandtes et kammer (type IV). Det havde 5-sidet grundplan og var orienteret N-S.
Det var ca. 1,8 m l. og 1,2 m br. Det var bygget af 5 sidesten. Det var åbent mod Ø.
c. Ca. 10,5 m fra højens NNØ-lige ende fandtes et rektangulært kammer (type II). Det var orienteret VSV-ØNØ eller på
tværs af højens længderetning. Det var bygget af 3 sidesten. På ØNØ-siden stod en indgangssten. Det var dækket af 1
dæksten.
482. Gundsømagle, Gundsømagle sg (DKC: 020403.61). VB 1889. Langhøj, rektangulær og orienteret NNØ-SSV. Den
er 22,0 m l. og 9,0 m br. Højen har tagformede ender. Der er bevaret 22 randsten; den ene randsten i den sydlige ende
rager 1,5 m op.
I højens midterakse findes to dysser.
a. 9,0 m fra den SSV-lige ende eller centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret NNØSSV, eller parallelt med højens længderetning. Det er 2,0 m l., 1,7 m h. og 1,0-1,3 m br.; bredest mod SSV. Kammeret er
bygget af 3 sidesten (1 endesten mod SSV og længere sten på langsiderne). Mod NNØ ses en 0,9 m høj indgangssten.
Kammerets hjørner mod nord er tætnet med tørmurskonstruktion. Gulvet er brolagt af flade fliser lagt i ler. Kammeret
er dækket af 1 stor dæksten.
Fund: 3 flintmejsler og 1 skiveformet spindesten.
b. 14,8 m fra højens SSV-lige ende findes resterne af et rektangulært dyssekammer (ubest.). Det er orienteret ØNØ-VSV
eller på tværs af højens længderetning. Det er 1,6 m l. og 1,1 m h. Der er bevaret 2 sidesten, nemlig 1 sten på den sydlige
og vestlige side. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 64.
483. ”Ventehøj”, Gundsømagle, Gundsømagle sg (DKC: 020403.62). 1857 og VB 1889. Overpløjet høj, som var bygget
af sand. I højen fandtes en megalitgrav.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var ca. 1,8 m l. Det var bygget af sidesten, som vendte en flade side indad. Der
registreredes tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Det var dækket af 1 dæksten. Gulvet bestod af et lag sand.
Herpå lå et skelet i udstrakt rygleje med hovedet mod V. Ved dets skuldre lå 3 flintdolke og et lerkar, mens de andre
gravgaver fandtes spredt.
Fund (Udgr. 1857 - NM A 328): 2 SN-lerkar og 4 flintdolke (mgl.).
484. Herslev, Herslev sg (DKC: 020404.7). 1854 og VB 1889. Høj, hvori fandtes en megalitgrav.
Kammeret var orienteret N-S. Det var bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod N, Ø og V. Det var åbent mod S. Gulvet
var dannet af stenfliser. Herpå lå skeletdele, 4 lerkar og 3(?) lerskiver.
Fund (Inds. 1854. - NM 14.349-51): 1 sfærisk skål (MN V). - 2 lerskiver. - Litt: A.P.Madsen 1868: 55 f, t. 45,22. - S. Müller
1888: no. 217. - P.V. Glob 1952: 165 og 191. - 1969: 164 f, fig. 182. - K. Davidsen 1973: fdl. 1, 13. - K. Ebbesen 1975: 369,
fig. 253. fl.A. nr. 18.
485. Trællerup, Herslev sg (DKC: 020404.20). VB 1889. Langhøj, orienteret SSØ-NNV. Der er registreret randsten.
020404,a. Kongehøjen, Bognæs, Herslev sg (NM A 4487 og A 4838 - mgl.): 1 dobbbeltægget stridsøkse og 1 sleben, svær
flintøkse.
486. Vebbelev, Himmelev sg (DKC: 020405.1). VB 1889 og 1959. Langhøj.
I højen fandtes et dyssekammer. Det var orienteret NNV-SSØ.
487. Vebbelev, Himmelev sg (DKC: 020405.5). VB 1889. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den var ca. 39,5 m l. Der er
registreret > 7 randsten.
488. Vebbelev, Himmelev sg (DKC: 020405.12). VB 1889. Langhøj, rektangulær og orienteret VSV-ØNØ. Den er ca. 22,5
m l., 10,5 m br. og 1,0-1,5 m h. Der er bevaret 25 randsten.
I højen midterakse og ca. 4,0 m fra dens VSV-lige ende findes en dysse. Dyssekammeret er bygget af 4 sidesten og 1
dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 65.
489. Vebbelev, Himmelev sg (DKC: 020405.13). VB 1889. Rundhøj(?).
Dyssekammeret (type Ia) har rektangulær grundplan og er orienteret VSV-ØNØ. Det er 1,3 m l., 0,7 m h. og 0,7-0,8 m br.
Kammeret er bygget af 4 lige høje sidesten. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 242. - K. Ebbesen 2006: nr. 66.
490. Himmelev, Himmelev sg (DKC: 020405.18). VB 1889. Langhøj, orienteret SSV-NNØ. Den var ca. 34,0 m l.
491. Himmelev, Himmelev sg (DKC: 020405.23). TM 1942. Fritliggende ruin af en dysse.
Der ses 3 sten af et kammer.
492. ”Børnehøj”, Himmelev, Himmmelev sg (DKC: 020405.24). VB 1887. Rundhøj, ca. 22 m i diam. og 2,0 m h. I højens
sydlige del findes en dobbeltjættestue. Kamrene ligger i forlængelse af hinanden har 2 fælles endesten i henh. den VSVlige og ØSØ-lige ende. De er omgivet med en stenblandet lerkappe. Højen er bygget af muld med iblandet håndstore
sten.
a. Den østlige jættestues kammer er orienteret ØNØ-VSV og har uregelmæssig oval grundplan. Det er 4,8 m l., 2,1-2,1,8 m
br. og 1,7 m h. Det er bygget af 10 sidesten, nemlig 2 for hver ende og 3 sten på hver langside. Der er tørmurskonstruktion
af regelmæssige stenfliser mellem sidestenene. Dækstenene er fjernet. Gulvet består af en flisebrolægning. Herpå fandtes
et lag af fast, fedt ler, hvori lå skeletdele af >16 individer og gravgaver. De var meget mærkede af ild. Derover lå et
skærvelag og et nyt lerlag. På kammerets S-lige side findes en 0,6 m br. gangåbning.
Gangen er orienteret N-S. Den er >6 m l., 0,7 m br. og 1,3-0,8 m h. Den er bygget af >8 sidesten, nemlig 5 på den Ø-lige

og 3 på den V-lige side. Mellem 2. og 3. stenpar fra kammeret findes et sæt karmsten, den V-lige bestående af 2 sten. Der
er bevaret > 3 dæksten.
b. Den vestlige jættestues kammer er orienteret ØNØ-VSV og har uregelmæssig oval grundplan. Det er 4,1 m l., 1,9-1,8
m br. og 1,6 m h. Det er bygget af 8 sidesten samt de 2 endesten mod ØSØ. Der står 3 sidesten på hver langside. Der er
tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Næsten midt for den S-lige langside findes en 0,7 m br. gangåbning. Fylden
i denne jættestue svarer til den østlige.
Gangen er orienteret NNV-SSØ. Den er 5,1 m l., 0,7 m br. og 1,3 m h. Den er bygget af >8 sidesten, 4 på hver side. I
gangen findes 2 sæt karmsten, henh. mellem 1-2. og 3-4. sæt sidesten. Mellem det inderste ligger en tærskelsten. Den ene
karmsten er lavet af samme, flækkede sten som den ene karmstenen i den østlige gang.
Sekundært i højen er indbygget en senneolitiske hellekiste.
Fund (Udgr. 1887 af V. Boye - NM A 6937-83): 1 flækkepil (type B1). - 4 tværpile. - 1 flækkesegl. - 3 flækkeildsten. - 11
flækkeknive. - 1 ægfragm. af svær flintøkse. - 39 flækker/flækkefragmenter. - 8 slebne, buttede retmejsler. - 6 slebne,
tyknakkede, tyndbladede retøkser. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse. - 1 fragm. flintdolk/spydspids. - 3 ravperler (2 type
b1 og 1 type m1) og fragm. - 2 tandperle (hund). - 2 tragtbægre. - 1 tragtskål. - 13 skulderskåle. - 3 skulderkopper. - 1 kop
med konkav hals. - 3 hængekar. (MN I-IVA). - Litt: K. Bahnson 1892: 190 ff. - C.J.Becker 1950: bil. 11, 25. - K. Ebbesen
1975, fl. A. no 21, fig. 63,6. - 2005: fl.1,20. - S. Hansen 1987: 24 ff. - 1993: nr. 88.
493. Himmelevgård, Valbyvejen, Himmelev sg (DKC: 020405.51). 1968. Tomt af en jættestue. Den havde været ompakket
med knust flint.
Kammeret havde været ovalt. Det var orienteret N-S. Det havde været ca. 5,0 m l, 3,0 m br.
Gangen havde været orienteret Ø-V.
Fund (Udgr. 1968. - ROM u. nr.): 1 hængekar (MN IVA) og 2 ubest. lerkar. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl. a no 19, fig. 35,5.
494. Himmelev, Himmelev sg (DKC: 020405.53). 1968. Tomt af rundhøj, ca. 18-19 m i diam. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 4,5 m l. og 2,1-2,6 m br. Gulvet bestod af et lag ildskørnet flint. Herpå lå et
lerlag med talrige skeletrester og gravgaver.
Gangen var orienteret Ø-V. Der er registreret ardspor under højen.
Udenfor indgangen afdækkedes en uregelmæssig stenlægning, hvorunder en et stort offerlag samt 1 flækkekniv.
Fund (Udgr. 1968 af J. Skaarup. - NM A 50.383: HL:1-277): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse. - 1 simpel skafthulsøkse.
- 1 rund sten. - 2 flintdolke (type I og II) og ét fladehugget fragment. - 1 pilespids med konkav basis. - 1 tværpil. - 4
flækkeknive. - >5 flækker/afslag. - 4 tragtbægre. - 2 tragtskåle. - > 7 skulderskåle. - 1 Hagebrogårdskål. - 1 skål med
konkav hals. - 3 skulderkop. - 1 skål med konkav hals. - 1 fodskåle (ialt >28 lerkar, dateret til MN I-III). - 10 ravperler (1
type b1; 7 type m1-3; 1 ravskive af type 2a; 1 ravknap) og fragmenter. - Litt: J. Skaarup 1982: 19 ff - K. Ebbesen 1975: fl.a.
nr. 20. - 2005: fl.1,21. - V. Nielsen 1993: 169 f, nr. 1.
495. Herringløse, Hvedstrup sg (DKC: 020406.4). VB 1889. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Der er registreret spor af 2
kamre.
496. Herringløse, Hvedstrup sg (DKC: 020406.5). VB 1889. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Der er registreret få
randsten.
I højen er registreret 1 dæksten af et gravkammer.
497. Hvedstrup, Hvedstrup sg (DKC: 020406.16). VB 1889. Langhøj, rektangulær og orienteret VSV-ØNØ. Den er >34,5
m l. og 7,0 m br. Der er registreret 29 randsten. I højen fandtes 2 megalitgrave.
a. Ca. 20 m fra højens VSV-lige ende og i dens midterakse ses dækstenen af et dyssekammer. Kammeret er orienteret
Ø-V.
b. I højens sydlige side er registreret ruinen af en megalitgrav. Gangen var orienteret N-S og var 0,4 m br. Der sås 2
sidesten. – Litt: K. Ebbesen 2006: no. 67.
498. Hvedstrup, Hvedstrup sg (DKC: 020406.17). VB 1889. Langhøj, rektangulær og orienteret SV-NØ. Den er >13 m l.
Der ses 3 randsten. I højen er registreret to dysser, begge orienteret Ø-V eller på tværs af højens længderetning.
a. Sydvestligt i højen er registreret et sammenstyrtet kammer, oprindeligt bygget af 4-5 sidesten og 1 stor dæksten.
b. I højens nordøstlige del findes en dysse (type Ib/IIb). Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret Ø-V. Det
er 1,9 m l. og 0,8-0,7 m br. Det er bygget af 5 sidesten (1 smal endesten i NV og 2 sten mod N og S). Kammeret er dækket
af 1 stor dæksten. Kammeret er åbnet i Ø. Her findes en kort gang.
Gangen er orienteret Ø-V og 0,7 m bred. Den er bygget af 2 sidesten.
Fund (Inds. 1909 - NM A 25.087-92): Skeletrester. - 1 skulderkar. - Litt: K. Ebbesen 1975: Fl. A. nr. 22. - 2006: nr. 68.
499. Toftegård, Jyllinge sg (DKC: 020407.1 . VB 1889. Langhøj, orienteret NV-SØ. I højen fandtes 2 kamre.
a. Et rektangulært dyssekammer, orienteret N-S.
b. Et rektangulært dyssekammer, orienteret Ø-V.
500. Toftegård, Jyllinge sg (DKC: 020407.2). VB 1889. Rundhøj, heri fandtes en dysse.
Kammeret (type I/II) var orienteret NV-SØ. Det var 1,3 m l., 0,7 m br. og 0,5 m h. Det var bygget af 3 sidesten. bl.a. 1
smallere endesten.
020407,a. Jyllinge, Jyllinge sg (NM A 26.016-18). Fundet i en høj: 1 ravperle (type b1) - 1 usleben, buttet retmejsel. - 1
flintdolk (type V).

501. Søgård, Kirkerup sg (DKC: 020408.4). VB 1889. Langhøj, rektangulær og orienteret NNV-SSØ. Den er 18,5 m l. og
8,5 m br. Højen har tagformede ender. Der er registreret 9 randsten.
Den højeste randsten findes i den NNV-lige ende og rager 2,3 m op.
4,0 m fra SSØ-enden findes en dysse (type IV). Kammeret er orienteret NØ-SV eller på tværs af højens længderetning.
Det har rudeformet grundplan. Det er 2,0 m l. og 1,2 m br. Det er bygget af 5 sidesten (1 sten mod NØ og 2 mod SØ og
NV). På sydvestsiden findes en 0,5 m lavere indgangsten. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: E. Aner 1963: fig.
1,9. - K. Ebbesen 2006: nr. 69.
502. Tågerup, Kirkerup sg (DKC: 020408.5). VB 1889. Langhøj, rektangulær og orienteret SSV-NNØ. Den er ca. 12,5 m
l. og 8,0 m br. Der er bevaret 13 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Kammeret er orienteret VNV-ØSØ eller på tværs af
højens længderetning. Det er 1,7 m l., 1,3 m h. og 1,2-1,0 m bredt; bredest mod VNV. Kammeret er bygget af 3 sidesten
og 1 stor dæksten. Både side- og dæksten vender en flad side indad. Der er registreret tørmurskonstruktion i hjørnerne.
Kammeret er åbent mod ØSØ.
Fund (Udgr. 1959 af fritidsarkæologer - NM I j. 926/59): Knogler og skår med vinkellinier. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr.
70.
503. Tågerup, Kirkerup sg (DKC: 020408.12). VB 1889. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 19,5 m l. og 9,5 br. Der
er registreret 19 randsten. I højens fandtes 2 dyssekamre.
a. 5,0 m fra højens ØSØ-lige ende findes et dyssekammer (type I/II). Det er orienteret VNV-ØSØ eller parallelt med
højens længderetning. Det er 1,5 m l. og 0,5 m br. Der er bevaret > 2 sidesten.
b. I højens VNV-lige ende er sløjfet et gravkammer.
504. Tågerup, Kirkerup sg (DKC: 020408.13). VB 1889 og JR 1932. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Den er > 9,5 m l. og
7,5 m br. Der er registreret 18 randsten.
I højen findes et dyssekammer (type I/II). Det har rektangulær grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 1,4 m l. og 1,2 m
br. Der er bevaret 4 sidesten, nemlig 1 endesten mod V, og henholdsvis 1 og 2 sidesten mod S og N. Kammeret er åbent
i Ø. Det er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: P.V. Glob 1969: no. 246.
505. Tågerup, Kirkerup sg (DKC: 020408.14). VB 1889. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 19,0 m l. og 8,0 m br. Der er
registreret 23 randsten.
7,5 m fra højens Ø-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V eller parallelt med
højens længderetning. Der er bevaret > 2 sidesten.
506. Tågerup, Kirkerup sg (DKC: 020408.15). VB 1889. Fritstående dysseruin.
Der er bevaret 1 sidesten og 1 dæksten af kammeret.
507. ”Tinghøj”, Gerdrup, Kirkerup sg (DKC: 020408.18). VB 1889 og JR 1932. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den er ca. 39
m l., 8,5 m br. og 1,5 m h. Der er registreret 18 randsten.
9,0 m fra højens SØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det er orienteret VNV-ØSØ eller lidt
forskudt på højens længderetning. Kammeret er 1,5 m l., 1,0 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 4 lige høje sidesten hvor
endestenene står ind mellem sidestenene. Det er dækket af 1 dæksten.
508. Gerdrup, Kirkerup sg (DKC: 020408.23). VB 1899. Høj, hvori fandtes en megalitgrav.
Kammeret var 2,3 m l. Sekundært i højen fandtes en urne med brændte ben og bronzesager.
Fund (NM 11.458-64 - mgl.): Skeletter, 1 benpren, 2 ravperler (type b), 2 gennemborede dyretænder, 1 ”diadem”, 1 stor
tutulus, 1 pincette, 1 dobbeltknap.
509. Gundsølille, Kirkerup sg (DKC: 020408.30). VB 1889. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den er 22,0 m l. og
9 m br. Der er bevaret 9 randsten.
I højes midterakse findes 3 dysser, alle orienteret N-S, d.v.s. på tværs af langhøjens længderetning.
a. Ca. 4,0 m fra den østlige ende findes en dysse (type I/II). Kammeret er orienteret N-S og har trapezformet grundplan.
Det er 1,7 m l. og 0,9-0,5 m br.; bredest mod nord. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod N, Ø og V. Over
kammeret ligger 1 stor dæksten. Det er åbent mod S.
b. Ca. 9 m fra højens Ø-lige ende ses dækstenen af et dyssekammer.
c. 13 m fra højens Ø-lige ende findes en dysse (type III). Kammeret er orienteret N-S og har trapezformet grundplan.
Det er 1,5 m l. og 0,8-1,2 m br.; bredest mod nord. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod N, Ø og V. På
kammerets sydlige ende ligger en tærskelsten. Her findes en kort gang. Den er orienteret N-S og er 0,5 m br. Den er
bygget af 2 sidesten; en på hver side. Kammeret er dækket af én stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 71.
510. Gundsølille, Kirkerup sg (DKC: 020408.31). VB 1889. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 16,0 m l., 8,0 m br. og
1,5 m h. Der er registreret >16 randsten.
5,5 m fra højens Ø-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret Ø-V eller parallelt med
højens længderetning. Det er 1,6 m l., 1,0 m h. og 0,6-1,0 m br; bredest mod vest. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1
sten mod N, S og Ø. For kammerets V-side står en 0,6 m høj indgangssten. Der er registreret tørmurskonstruktion i
kammerets SV-lige hjørne. Gulvet består af en brolægning af flade fliser.
511. Gundsølille, Kirkerup sg (DKC: 020408.33). HP 1876 og VB 1889. Rundhøj, ca. 25 m i diam. og ca. 1,9 m h. Centralt
i højen findes en dobbeltjættestue. Kamrene ligger i forlængelse af hinanden og har én fælles endesten mod henh. N og

S.
a. Den S-lige jættestues kammer er ovalt og orienteret NNØ-SSV. Det er ca. 4,0 m l., 2,2-2,7 m br. og 1,8 m h. Det er bygget
af 9 sidesten, nemlig 1 for hver ende, samt henh. 3 og 4 sidesten på den V-lige og Ø-lige langside. Sidestenene vender en
flad side indad. Der er mellemliggersten mellem side- og dækstenene samt tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Kammeret er dækket af 2 dæksten. Der ses mindre sten mellem dækstenene. Gulvet består af en flisebrolægning.
Denne var lagt i et lag ler og derunder lå endnu en brolægning. Midt for kammerets Ø-lige side findes en 0,7 m br.
gangåbning.
Fylden bestod af muld og sand. Nederst var den leret og kulblandet. Herpå lå gravgaverne, som alle var mærket af ild.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den er >5,5 m l., 0,6 m br. og ca. 1,0 m h. Den er bygget af >10 sidesten, nemlig 6 på
den N-lige og 4 på den S-lige side. Det 2. sæt sidesten fra gangen er smallere og trukket frem som karmsten. Der er
registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Mellem hjørnestenene til kammeret ligger en tærskelsten. Den
N-lige af hjørnestenene vender den største side mod gangen.
Fund (Udgr. 1874 af H. Petersen - NM 22.333-35 og A 2443-2501): 2 slebne, buttede retmejsler af flint. - 1 sleben,
tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 1 fladehugget flækkepil. - 14 flækkepile (1 type A 2, 1 type A2, 1 type A 3, 1 type A4, 10
type B1-2).- 3 pilespidser med konkav basis. - 58 tværpile. - 1 flækkekniv. - 1 skiveskraber. - 2 flækkesegle. - 1 flækkebor.
- 1 skivebor. - 2 flækkeskrabere. - 6 flækkeildsten. - 3 retoucherede flækker. - 39 flækker/flækkefragm. - 1 trykstok af
hjortetak. - 6 benprene. - 7 benmejsler. - 73 ravperler (12 type a1-2, 6 type b1-2, 2 type c, 41 type m, 10 type q,. 2 type k)
og fragm.
b. Den N-lige jættestues kammer er ovalt og orienteret NNØ-SSV. Det er 4,2 m l., 2,3 m br. og ca. 2,0 m h. Det er bygget af
8 sidesten samt endestenen mod S. Der findes henh. 3 og 4 sidesten på langsiderne mod V og Ø. Der er mellemliggersten
mellem side- og dækstenene samt tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 3 dæksten. Gulvet
består af en bundbrolægning. Midt for den Ø-lige langside findes en 0,6 m br. gangåbning.
Fylden bestod af muldet sand, nedadtil afgrænset af et stenlag. Derunder lå et ca. 20 cm tykt, kulblandet lag, hvori
fremkom skeletrester og gravgaver.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den er >5 m l. og 0,7 m br. Den er bygget af >9 sidesten, nemlig 4 mod N og 5
mod S. Det næstinderste par er smallere og trukket frem som karmsten. Mellem hjørnestenene til kammeret ligger en
tærskelsten. Der er bevaret > 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1874 af H. Petersen - NM A 2502-62): 1 svær, sleben tyknakket retøkse (Lindø-type). - 1 sleben, tyndbladet,
tyknakket flintøkse. - 2 slebne, buttede retmejsler af flint. - 70 tværpile. - 16 flækkepile (1 type A 1 og 15 type B 1-2) - 20
flækker/-fragmenter. - 1 benpren. - 3 afslag med retouche. - 7 retoucherede flækker. - 5 flækkeskrabere. - 3 flækkesegle.
- 10 flækkeildsten. - 1 Br.A-flække. - 91 ravperler (35 type a1-2, 6 type b1-2, 4 type c1-2, 33 type m, 7 type k, 7 type q og
2 ravskiver) samt fragm.
Keramik fra begge jættestuer: 1 øskenbæger. - >4 tragtskåle. - 8 skulderskåle. - 1 skulderkop. - 3 hængekar. - 2 skåle med
kegleformet hals. - 1 skål med konvekse sider. - 2 sfæriske skåle. - 1 tøndeformet lerkar. - 1 Elb-Havel-kop. (MN I- V). - 1
kop fra bronze- eller jernalder. - Litt: A.P. Madsen 1896: 12 ff. t. VIII-XI - C.J. Becker 1950: 216 f, bil. II, 24, fig. 19c. - P.V.
Glob 1952: nr. 193. - K. Ebbesen 1975: 346 ff, fig. 238-52, fl. a. nr. 23. - 2005: fl.1,22. - S. Hansen 1987: 33 ff. - 1993: nr.
89. - T. Dehn et alii 2000: 195 ff.
512. Gundsølille, Kirkerup sg (DKC: 020408.34). VB 1889. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den var ca. 16 m l. og 9,0 m
bred. Der er registreret > 18 randsten. I højens midterakse fandtes 2 kamre.
a. Ca. 5 m fra højens SSV-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret Ø-V eller på tværs
af højens længderetning. Det var ca. 2,5 m l. og 1,2 m br. Der var bevaret >4 sidesten, nemlig 2 sten mod S og 1 sten mod
henh. V og Ø.
b. Ca. 9,0 m fra højens SSV-lige ende fandtes et dyssekammer (type IV). Det var orienteret Ø-V eller på tværs af højens
længderetning. Det havde rudeformet grundplan. Det var ca. 2,3 m l. og 1,8 m br. Det var bygget af 5 sidesten, nemlig 1
endesten mod V og 2 sten på hver side mod N og S. Kammeret var åbent mod Ø. Det var dækket af 1 dæksten.
513. Gundsølille, Kirkerup sg (DKC: 020408.38). VB 1889 og JR 1932. Langhøj, rektangulær og orienteret SSV-NNØ.
Den er 25 m l., 7-8 m br. og 1 m h. Der er bevaret 21 randsten. I højen findes 4 dysser.
a. 6 m fra højens N-lige ende findes en dysse (type II). Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret SSV-NNØ,
d.v.s. parallelt med højens længderetning. Det er 1,3 m l., ca. 0,8 m br. og 0,7 m h. Kammeret er bygget af 3 sidesten,
nemlig en smal endesten mod NNØ, som er placeret mellem to længere sten på langsiderne. Sidestenene hælder indad.
For kammerets SSV-side findes en lavere indgangssten.
b. Midt i højen men forskudt lidt mod den vestlige langside findes en lille dysse (type II). Kammeret er orienteret NNØSSV eller parallelt med højens længderetning. Det er 1,2 m l., 0,9 m br. og 0,7 m h. Kammeret er bygget af 3 sidesten,
nemlig 1 endesten mod NNØ og 2 større sten på langsiderne. For kammerets SSV-side ligger en tærskelsten. Kammeret
er dækket af 1 dæksten.
c. Ca. 2 m SSV herfor findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret VNV-ØSØ eller på tværs af højens
længderetning. Det er 1,6 m l., 0,8 m br. og 0,75 m h. Kammeret er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 smal endesten mod
VNV, 1 længere sten på den NNØ-lige langside og to smallere sten på den SSV-lige langside. For kammerets ØSØ-lige
ende findes en tærskelsten. Kammeret er dækket af 1 dæksten.

d. Mindre end 1 m længere mod SSV findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret VNV-ØSØ, d.v.s.
parallelt med foregående, men på tværs af højens længderetning. Det er 1,6 m l., 0,7-0,8 m br. og 1,5 m h. Kammeret er
bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod VNV, som er placeret mellem to større sten på langsiderne. For
kammerets ØSØ-lige ende findes en tærskelsten. På indersiden af den ene sidesten ses mange skålgruber. - Litt: P.V. Glob
1969: nr. 247.
514. Kornerup, Kornerup sg (DKC: 020409.1). VB 1889. Langhøj, orienteret NNV-SSØ.
515. Kornerup Mark, Kornerup sg (DKC: 020409.2). VB 1889. Rundhøj, ca. 12-13 m i diam. og 1,7 m h. I højen findes
en jættestue med bikammer.
Kammeret er ovalt og orienteret NØ-SV. Den er 6,5 m l. og 2,0 m br. Det er bygget af 13 sidesten, nemlig 5 sten på hver
langside og henh. 2 og 1 sten for enderne mod SV og NØ. Der er bevaret >1 dæksten. Der er tørmurskonstruktion
mellem sidestenene. Skråt overfor indgangen findes på den NV-lige langside en ca. 0,7 m bred åbning til et bikammer.
Midt for den SØ-lige langside findes en 0,5 m bred gangåbning.
Bikammeret er parallelt med hovedkammeret. Det er 2,5 m l. og 1,0 m br. Det er bygget af 3 sidesten, 1 sten på hver side
og 1 dæksten.
Gangen er orienteret NV-SØ. Den er >4,5 m l. og 0,5 m br. Den er bygget af >8 sidesten, 4 på hver side. Der er registreret
tørmurskonstruktion. - Litt: A.P. Madsen 1896: 14, t. XII,20. - S. Hansen 1989: 42 ff. -1993: nr. 92.
516. Kornerup, Kornerup sg (DKC: 020409.12). 1968. Tomt af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1968 af ejeren - NM A 50.432): Ubest. lerkar.
517. Flengemarken, Vejgård, Roskilde sg (DKC: 020410.27). 1815 og 1973. Tomt af langhøj. Der er registreret randsten.
- Litt: F. Münter 1815: 54 f.
518. Flengemarken, Vejgård, Roskilde sg (DKC: 020410.28). 1780 og 1973. Tomt af langhøj, ca. 30 m l., ca. 15 m br. og
0,5-0,7 m h. Der er registreret randsten.
Fund (Privateje - i.s.): 1 fragm. tyndnakket flintøkse, 1 fragm. flintmejsel og 2 flækkeknive. - Litt: F. Münter 1815: 54 f.
519. Flengemarken, Vejgård, Roskilde sg (DKC: 020410.29). 1815 og 1973. Tomt af langhøj, ca. 50 m l., ca. 20 m br. og
0,5-1,0 m h. Der er registreret randsten. Centralt i højen fandtes en megalitgrav. - Litt: F. Münter 1815: 55.
520. Flengemarken, Vejgård, Roskilde sg (DKC: 020410.30). 1815 og 1973. Tomt af rundhøj, ca. 20-30 m i diam. og 0,51,0 m h.
I højen fandtes ruinen af en megalitgrav.
521. Skridemarken, Sct. Jørgensbjerg sg (DKC: 020412.35). 1972. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 17 m l., 8 m br. og
1,5 m h. I højens S-lige del ses 1 dæksten af et kammer.
522. ”Hylledysse”, Skalstrup, Roskilde Vor Frue sg (DKC: 020414.5). 1807. VB 1889 og GR 1916. Langhøj. Den var
>21 m l., 9 m br. og 2 m h. Der er registreret randsten, muligvis en dobbelt randstenskæde. Højen er ombygget. I højen
fandtes 3 megalitgrave.
a. En velbevaret dysse. Kammeret er orienteret Ø-V og har 8-kantet grundplan. Det er ca. 3,0 m l., 2,8 m br. og 1,5-1,6
m h. Det er bygget af 7 sidesten. På kammerets Ø-lige side findes en 0,4 m br. gangåbning. Her ligger en tærskelsten.
Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. Gulvet er dannet af flade fliser.
Fylden bestod af ler. På gulvet fremkom skeletrester og gravgaver.
Fund (Udgr. 1916 af G. Rosenberg - NM A 9563 og A 29.246-77): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type IA). - 2 sleben,
tyndbladet, tyknakket huløkse. - 1 ubest. skafthulsøkse. - 1 flækkepil (type D). - 1 dolk (type IVB) - 5 flækkeknive. - 3
flækkesegle. - 2 flækkeildsten. - 1 flækkebor. - 8 flækker/-fragmenter. - 1 hængekar (MN III). - 2 Ubest. lerkar. - 3 fragm.
YN-lerkar (type I O, I D 5 og ubest.). - > 1 ravperle (type m) og fragm.
b. Et gravkammer med 5-sidet grundplan. Der er registreret 1 dæksten.
c. Ruinen af en megalitgrav. Der er registreret 3 sidesten og 1 dæksten. - Litt: C.J. Becker 1950: bil. II, 29. - J. Brøndsted
1957: 22 (afb.) og 226 (afb. a). - K. Ebbesen 1975: fl.A nr. 24. - 2005: fl.1,23. - 2009: kap.2.
523. Skalstrup, Roskilde Vor Frue sg (DKC: 020414.6). 1832 og VB 1889. Megalitgrav.
Fund (Inds. 1832 - NM 2448-51): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type A). - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse.
- Mgl: 1 flintdolk, 1 flintmejsel og 2 tyknakkede flintøkser.
524. ”Nissedyssen”, Ågerup, Ågerup sg (DKC: 020415.1). VB 1889. Langhøj, rektangulær og orienteret NNØ-SSV. Den
er 23,5 m l. og 9,0 m br. Der er bevaret 20 randsten. I højens midterakse findes 2 dysser.
a. 2,0 m fra højens NNØ-lige ende findes en dysse (type III). Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret
SSØ-NNV eller på tværs af højens længderetning. Det er 2,4 m l., 1,0 m br. og 0,7 m h. Kammeret er bygget af 3 sidesten,
nemlig en smal endesten mod NNØ og to længere sten på langsiderne. Kammerets SSØ-lige ende er åben. Her findes en
kort gang. Bevaret er kun én sidesten mod SSØ. Kammeret er dækket af én stor dæksten.
b. 7,5 m fra højens SSV-lige ende findes dækstenen af et kammer. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 72.
525. Ågerup, Ågerup sg (DKC: 020415.2). VB 1890. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Den var ca. 10,0 m l. og 8,5 m br. Der
er registreret >9 randsten.
Ca. 3,5 m fra højens VSV-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret SSØ-NNV eller
på tværs af højens længderetning. Det var 1,8 m l. og 0,7-1,0 m br; bredest mod NNV. Det var bygget af 3 sidesten, hvor
endestenen mod NNV står mellem sidestenene. Kammeret var åbent mod SSØ.

526. Ågerup, Ågerup sg (DKC: 020415.3). VB 1890. Langhøj, orienteret Ø-V. Det er ca. 15,0 m l. og 5,0 m br. Der er
bevaret >15 randsten.
I højens V-lige ende ses ruinen af et gravkammer. Det er orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning. Der er
registreret 1-2 sten, bl.a. 1 dæksten.
527. ”Hødysse”, Ågerup, Ågerup sg (DKC: 020415.4). VB 1890. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Den er ca. 20,0 m l. Der
er registreret > 15 randsten.
Ca. 7,5 m fra højens VSV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NV-SØ eller skråt
på højens længderetning. Der er bevaret <2 sidesten.
528. Ågerup, Ågerup sg (DKC: 020415.5). HP 1876 og VB 1890. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. >8,5 m l. og 6,5
m br. Der er registreret randsten.
I højens NØ-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type II). Det var orienteret NV-SØ eller på tværs af højens
længderetning. Det var 1,4 m l. og 1,1 m br. Det var bygget af 3 sidesten. De to sidesten var kløvet af samme sten. For
kammerets SØ-lige side fandtes en tærskel/indgangssten.
Fylden i kammeret var skærveblandet. Der var spor efter bål. Der fandtes skeletrester af mindst 2 individer samt
gravgaver.
Fund (Udgr. 1876 af H. Petersen og I. Undset - NM A 2562-64): 1 ravperler (type c1). - 2 dolke (begge type Ix). Jernalderskår.
529. ”Lammedysse” ved Ågerup, Ågerup sg (DKC: 020415.6). VB 1889. Langhøj, rektangulær og orienteret VSV-ØNØ.
Den er >34,5 m l. og 10,5 m br. Der er registreret 23 randsten. Den største stod for ØNØ-enden og var ca. 1,7 m høj. I
højen findes 1-2 dysser.
a. Ca. 10 m fra højens ØNØ-lige ende og forskudt mod den nordlige langside findes et rektangulært dyssekammer (type
Ia). Det er orienteret VSV-ØNØ eller parallelt med højens længderetning. Det er 1,0 m l. og 0,7 m br. Det er bygget af 4
lige høje sidesten og 1 stor dæksten.
b. Ca. 17 m fra højens ØNØ-lige ende findes et plyndringshul efter kammer. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 73.
530. ”Langagerdysse”, Ågerup , Ågerup sg (DKC: 020415.9). VB 1889. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er bygget af 3 sidesten, 1 tærskel/indgangssten og 1 dæksten.
531. St. Valdby, Ågerup sg (DKC: 020415.19). VB 1889 og CAN 1916. Langhøj, rektangulær og orienteret N-S. Den er
20,0 m l. og 9,0 m br. Der er bevaret 15 randsten.
I højens midterakse findes to dysser, begge orienteret Ø-V eller på tværs af højens længderetning.
a. Det nordlige kammer (type II) har rektangulær grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 1,75 m l., 1,0-1,2 m br. og 1,2
m h. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod V, som er placeret mellem to større sten på
langsiderne. For kammerets østlige ende findes en indgangssten. Der er registreret tørmurskonstruktion i hjørnerne.
Gulvet består af en bundbrolægning af flade fliser og et lag brændt flint. Herpå lå gravgaver.
Fund (Udgr. 1916 af C.A.Nordman 1916 - NM A 29.231-35): 1 sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 1 flintdolk (type
Ix). - 1 flækkekniv. - 1 tragtskål og ubest. (udat.).
b. Det sydlige kammer (type I) har rektangulær grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 1,8 m l., 1,1-1,2 m br. og 1,2 m h.
Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 for hver ende og 1 større sten på sydsiden. Kammerets nordside er opbygget
af mindre rullesten. Gulvet er brolagt af flade fliser. Kammerets dæksten henligger ved siden af. Fylden bestod af en
stenpakning. Derunder lå gravgaverne.
Fund (Udgr. 1916 af C.A. Nordman - NM A 29. 236-43): 1 flintdolk (type I B). - 1 flækkekniv. - 2 flækker. - 1 skål med
konkav hals og ubest. (udat.). - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.A nr. 25.
532. St. Valby, Ågerup sg (DKC: 020415.20). VB 1889 og CAN 1916. Langdyssen er bygget helt op til den foregående.
Den ligger ved nordenden af nr. 531, og vinkelret på denne.
Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den er >22 m l. og er 11,5 m br. Der er bevaret 19 randsten.
I højens sydøstlige del findes et rektangulært dyssekammer (type I).
Kammeret er orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning. Det er 1,4 m l. og 0,8 m br. Kammeret er bygget af
4 lige høje sidesten som hælder indad. Det har været dækket af en stor dæksten. Gulvet er dannet af et lag brændt flint.
På dette lå skeletrester, enkelte ildmærkede.
Fund (Udgr. 1916 af C.A. Nordman - NM A 29.244-45): 1 fragm. af flintdolk/spyd. - 1 første forarbejde til flintdolk. - Litt:
K. Ebbesen 1975: fl. A. nr. 25.
533. St. Valby, Ågerup sg (DKC: 020415.21). VB 1889. Højrest.
I højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret Ø-V.
Fund: Rester af 2 skeletter.
534. St. Valby, Ågerup sg (DKC: 020415.23). VB 1889. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den var ca. 18,0 m l. og 9,0 m br.
Der er registreret >14 randsten.
Ca. 5 m fra højens VNV-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer. Der var bevaret >1 sidesten.
Fund: En flintdolk.
535. St. Valby, Ågerup sg (DKC: 020415.24). VB 1889. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 18 m l., 10 m br. og 1
m h.

I højen findes et dyssekammer (type I/II). Det er bygget af >3 sidesten og 1 dæksten. - Litt: P.V.Glob 1969: nr. 245.
536. St. Valby, Ågerup sg (DKC: 020415.34). VB 1889. Rundhøj. I højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/
II). Det var orienteret Ø-V. Det var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
537. Rerslev, Rerslev sg (DKC: 020508.5). JK 1875. Ruin af en jættestue.
Kammeret var orienteret N-S. Gangen var orienteret Ø-V. Der er registreret >5 sidesten.
Fund (Udgr. 1860): Nogle flintøkser.
538. Snoldelev, Snoldelev sg (DKC: 020509.19). JK 1875 og CJB 1937. Højtomt, hvori genopbygget dysse.
Kammeret (type IV) har 6-sidet grundplan og er orienteret NNV-SSØ. Det er ca. 1,9 m l., 1,1 m br. og 1,4 m h. Det er
bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod NNV samt 2 sten på hver langside. For kammerets SSØ-lige ende findes en
tærskel, dannet af 2 tætplacerede tærskelsten. Udenfor dyssen og i et højere niveau fandtes et stensat ildsted.
Fund (Udgr. 1936-37 af C.J.Becker - NM A 37.707-40): 5-6 flintøkser, 1 flintmejsel, 1 skål (MN III) og ca. 20 lerkarskår
(mgl.).- Offerlag og bopladslag: >1 fodskål. - >1 Troldebjergskål. - 1 skulderskål. - > 1 tragtbæger. - > 4 ubest. lerkar. - 1
ægfragm. af sleben, buttet retøkse. - 1 ægfragm. af svær, flintøkse. - 1 tværpil. - 1 skivebor. - 6 afslag. - 3 flækkeknive. (MN
I). - Litt: J. Brøndsted 1938: 248. - K. Ebbesen 1975: 164 og fl. A. no 26.
539. Vanggården, Snoldelev sg (DKC: 020509.42). 1939. Tomt af langhøj, orienteret NNV-SSØ. I højen fandtes 2 kamre,
ca. 15 m fra hinanden.
540. Tune, Tune sg (DKC: 020511.2). JK 1876. Ruin af megalitgrav.
Der er iagttaget 7 sten.
541. ”Brøndhøj”, Tune, Tune sg (DKC: 020511.3). JK 1876. Langhøj. Den var ca. >21 m l. og 9,5 m br. Der er registreret
>8 randsten.
I højen er registreret ruinen af en megalitgrav.
542. Tune, Tune sg (DKC: 020511.6). JK 1876. Ruin af megalitgrav.
Der er iagttaget 5 sten.
543. Allerslev, Allerslev sg (DKC: 020601.7). KB 1883 og JR 1928. Rundhøj. Den var ca. 13-14 m i diam.
I højen fandtes et dyssekammer. Det var orienteret N-S. Det var 2,9 m l., 1,0 m br. og 0,7 m h. Det var bygget af 5
sidesten, nemlig 1 endesten mod N samt 1 større og 1 mindre sten på langsiderne. Kammeret var åbent mod S. Det var
dækket af 1 dæksten.
544. Lejre, Allerslev sg (DKC: 020601.17). KB 1883. Rundhøj. Der er registreret >2 randsten.
Centralt i højen fandtes en megalitgrav. Der er registreret >2 sidesten.
545. ”Harald Hildetands Høj”, Lejre, Allerslev sg (DKC: 020601.25). 1807 og KB 1883). Langhøj, orienteret NØ-SV. Den
er ca. >16,0 m l. og 11,0 m br. Der er registreret randsten. Centralt i højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type
I/II).
Fund: Flintøkser. - Litt: Fr. Münther 1806: 34 ff (afb. på titelbladet). - J.J.A. Worsaae 1842b: 276. -1843: 90. - 1845: 200.
546. Allerslev, Allerslev sg (DKC: 020601.63). KB 1883. Langhøj. Den er ca. 11,5 m l., 7,5 m br. og 1,5 m h. Der er
registreret >18 randsten.
Centralt i højen fandtes et gravkammer. Der er registreret >1 sidesten.
547. ”Hellesten”, Allerslev, Allerslev sg (DKC: 020601.65). KB 1883. Rundhøj, ca. 10 m i diam. og 2 m h.
Centralt i højen findes ruinerne af en dysse (type I/II). Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret N-S. Det
er 1,4 m l., 1,2 m br. og 0,9 m h. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod N, Ø og V. Sidestenene hælder
indad. Kammeret er åbent mod syd. Her står to mindre sten i forlængelse af sidestenene. Over kammeret ligger en stor
dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 74.
548. Allerslev, Allerslev sg (DKC: 020601.72). MM 1942. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 20 m l., 9 m br. og 1,2 m
h. Der er bevaret randsten.
549. Tokkerup, Allerslev sg (DKC: 020601.82). KB 1883 og JR 1935. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 10 m l., 8,5
m br. og 1,2 m h. Der er bevaret >8 randsten.
Centralt i højen findes ruinen af en megalitgrav. Der er registreret >2 sidesten og >2 dæksten.
550. Hulegård, Allerstev sg (DKC: 020601.111). 1984. Højtomt, hvori fandtes 2 jættestuer.
a. Den sydlige jættestues kammer er orienteret NNV-SSØ. Det er ca. 6,0 m l. og 2,0 m br.
Gangen var orienteret Ø-V.
Fund (Udgr. 1984 af T. Christensen - ROM j. 611/84): Fund fra MN, bl.a. flækkepil (type C)
b. Den nordlige jættestues kammer var orienteret NNØ-SSV. Det var ca. 6,0 m l. og 2,0 m br. Der iagttoges rester af
tørmurskonstruktion.
Gangen var orienteret SØ-NV.
Fund (Udgr. 1984 af T. Christensen - ROM j. 611/84): Fund fra MN og SN, bl.a. keramik, flintøkser, flækkepile, ravperler
og et skifferhængesmykke. Gravgaverne var mærket af ildantændelse.
551. Krabbesholm, Gershøj sg (DKC: 020602.1). KB 1883. Langhøj. Der er registreret >48 randsten. I højen fandtes 2
dyssekamre.
a. Et dyssekammer, bygget af 3 sidesten og 1 dæksten.
b. Et dyssekammer, bygget af 3 sidesten og 1 dæksten.

552. Krabbesholm, Gershøj sg (DKC: 020602.-). KB 1883. Fritstående dyssekammer.
Kammeret var bygget af 5 sidesten og 1 dæksten.
553. Krabbesholm, Gershøj sg (DKC: 020602.-). KB 1883. Ruin af megalitgrav.
Kammeret var bygget af >7 sidesten og >1 dæksten.
554. Gevninge, Gevninge sg (DKC: 020603.11). KB 1883. Rundhøj, Den var ca. 11,0 m i diam. og 1,2 m h.
Centralt i højen fandtes et kammer. Der er registreret >2 sidesten.
555. Lindholm, Gevninge sg (DKC: 020603.40). KB 1883. Langhøj, hvori fandtes ruinen af en megalitgrav (jættestue).
Kammeret var orienteret NNØ-SSV. Der er registreret >4 sidesten og flintskærver i højen.
556. Nr. Hvalsø, Hvalsø sg (DKC: 020604.5). KB 1883 og JR 1933). Rundhøj, ca. 1,5 m h. I højens SØ-lige del findes 2
jættestuer. Kamrene har samme længderetning, men ligger forskudt og adskilt fra hinanden.
a. Den SSØ-lige jættestues kammer har snarest oval grundplan og er orienteret SSV-NNØ. Det er ca. 2,5 m l., 2,0 m
br. og 1,5 m h. Der er bevaret >4 sidesten af jættestuens NNØ-lige ende. På kammerets SSØ-lige langside findes en
gangåbning.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den er >3,5 m l. og 0,6 m br. Den er bygget af >10 sidesten, 5 på hver side, samt >1
dæksten.
b. Den NNØ-lige jættestues kammer har trapezoid grundplan og er orienteret NNØ-SSV. Den er ca. 3,5 m l. og 2,2 m
br. Det er bygget af 9 sidesten, nemlig 2 for hver ende, 2 store sidesten på den NNV-lige og 3 sidesten på den SSØ-lige
langside. Det er dækket af 1 meget stor dæksten. På kammerets SSØ-lige langside og lidt forskudt mod den N-lige ende
findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den er 5,4 m l., 0,6 m br. og 1,3-0,8 m h. Den er bygget af 10 sidesten, nemlig 5 på hver
side. Mellem 2. og 3. par sidesten udefra findes et par karmsten. - Litt: Dansk Naturfredning 1933: 38 (afb.). - S. Hansen
1989: 49 ff. - 1993: nr.93.
557. Nr. Hvalsø, Hvalsø sg (DKC: 020604.6). KB 1883. Tomt af rundhøj.
I højen fandtes et gravkammer. I højen er også registreret en lille, sekundær stenkiste, dækket af flad sten.
558. Kirke-Hvalsø, Kirke-Hvalsø sg (DKC: 020604.13). KB 1883. Høj, hvori en dysse.
Kammeret (type II) har rektangulær grundplan og er orienteret N-S. Det er 1,2 m l. og 0,6 m br. Kammeret er bygget af
3 sidesten, nemlig mod nord 1 smallere endesten, som er placeret mellem to større sten på langsiderne. Sidestenene er
kløvede. Kammeret sydside er lukket af en indgangssten. Det er dækket af en stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr.
75.
559. Kvandrup, Kirke-Hvalsø sg (DKC: 020604.18). KB 1883. Rundhøj, ca. 15 m i diam. og ca. 2 m h. I højen findes en
stordysse og en jættestue.
a. I højens SV-lige del findes ruinen af en stordysse. Kammeret har haft polygonal grundplan. Der er bevaret >3 sidesten
af kammeret. Der er bevaret >1 sidesten og > 1fragm. dæksten af gangen.
b. Centralt i højen findes en jættestue. Kammeret er ovalt og orienteret Ø-V. Det er 4,6 m l. og 1,5 m br. Det er bygget af
11 sidesten, nemlig 2 sten for enderne mod Ø og V samt henh. 3 sidesten på den N-lige og 4 sten på den S-lige langside.
Det er dækket af 3 dæksten. Midt for kammerets S-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret N-S. Den er >3,2 m l. og 0,8 m br. Der er bevaret > 9 sidesten. - Litt: S. Hansen 1989: 56 ff. - 1993:
nr. 95.
560. Lerbjerg, Kirke-Hvalsø sg (DKC: 020604.19). KB 1883. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er ca. 20 m l. og 10 m br.
Der er registreret 25 randsten. Højen er ombygget, idet der i dens NNØ-lige ende er indbygget en mindre langhøj. Den
primære langhøj har været ca. 7 m l. og var omsat med randsten. Der er bevaret >15 af disse randsten mod N, V og S. Der
findes 2 dysser i højen; den NNV-lige placeret centralt i den primære høj.
a. Det NNV-lige dyssekammer har rektangulær grundplan (type Ia). Det er orienteret NØ-SV eller lidt skråt på højenes
længderetning. Det er bygget af 4 lige høje sidesten, hvor endestenene er placeret mellem sidestenene. Det er dækket af
1 dæksten.
b. Det SSØ-lige dyssekammer har rektangulær grundplan (type Ia). Det er orienteret NNØ-SSV. Det er bygget af 4 lige
høje sidesten, hvor endestenene er placeret mellem sidestenene. Det er dækket af 1 dæksten. - Litt: A.P.Madsen 1896: t.
XVI,27. - P.V.Glob 1969: nr. 254.
561. Lerbjerg, Kirke-Hvalsø sg (DKC: 020604.20). KB 1883 og JR 1933. Rundhøj, ca. 7 m i diam. og 1,6 m h.
I højen findes en dysse. Kammeret har polygonal grundplan og er orienteret SØ-NV. Det er 1,8 m l., 1,7 m br. og 1,6 m
h. Kammeret har været bygget af 4 sidesten, hvoraf den NØ-lige mangler. Der er tørmurskonstruktioner i kammerets
hjørner. For kammerets SØ-lige side findes en ca. 1,0 m høj indgangssten.
562. ”Møllehøj”, Kyndeløse, Kirke-Hyllinge sg (DKC: 020605.6). KB 1883 og KT 1938. Rundhøj, ca. 18 m i diam. og 4 m
h. I højens Ø-lige del findes en dobbeltjættestue. De to kamre har tilnærmelsesvis samme længderetning og har én fælles
sten, henh. i den S-lige og N-lige ende. Jættestuerne er omgivet af stenpakninger og lerkapper.
a. Den N-lige jættestues kammer er ovalt og orienteret NNØ-SSV. Det er 3,6 m l., 2,2 m br. og 1,8 m h. Det er bygget af
9 sidesten, nemlig 2 for hver ende samt henh. 3 og 2 sten på den VNV-lige og ØSØ-lige side. Sidestenene vender en flad
side indad og hælder indad. Der er flere skifter mellemliggersten mellem side- og dækstenene samt tørmurskonstruktion
mellem sidestenene. Midt for kammerets ØSØ-lige langside findes en gangåbning. Kammeret var dækket af >3 dæksten,

idet den midterste dæksten sandsynligvis er fjernet allerede i oldtiden. Den har hvilet på gangens inderste dæksten.
Gulvet består af stenfliser og et lag ildskørnet flint. Derpå lå et ca. 25 cm tykt bundlag med talrige skeletdele og gravgaver.
Her fandtes en bålplet. Bundlaget var dækket af et sandlag samt et skærvelag. På og i skærvelaget lå talrige skeletrester
og enkelte gravgaver.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er 3,8 m l., 0,7 m br. og 1,2 m h. Dens bund ligger 0,2 m højere end kammerets. Den
er bygget af 3 par sidesten. Der findes 2 sæt karmsten, henh. ved hjørnestenene til kammeret og ved det yderste stenpar.
Ved de yderste ligger to tærskelsten. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Der er bevaret >2 dæksten ved
kammeret.
Fund (Udgr. 1938 af K. Thorvildsen - NM A 38.067, K 5, 1-340): I det øvre lag: 1 flintdolk (type IA/B). - 1 ildsten (SN).
- 1 flække. - 1 afslag - 1 echinit. - I bundlaget: > 33 lerkar (7 tragtskåle, 1 vinkelskål, 1 skulderskål, 2 øskenbægre, 5
hængekar, 2 skulderkopper, 1 skål med kegleformet hals, 1 skål med konkav hals, 1 fodskål og 12 ubest. - 4 MN Ia/b,
1 MN II, 3 MN II/III, 2 MN II, 4 MN III/IVA, 7 MN IVA, 2 MN IVB og 10 ubest.). - Udenfor indgangen fandtes 1 svær,
tyknakket retøkse (Lindø/Valby-type) og 1 ægfragm. af tyndbladet flintøkse.
b. Den S-lige jættestues kammer er ovalt og orienteret NNØ-SSV. Det er 3,6 m l., 2,4 m br. og 1,75-1,9 m h. Det er bygget
af 9 sidesten. Det er dækket af 2 dæksten med mindre sten imellem. Der er registreret mellemliggersten mellem side- og
dækstenene samt tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Det er dækket af 2 store dæksten. Dækstenene hviler på
den inderste gangsten. Midt for kammerets ØSØ-lige langside findes en gangåbning. Gulvet består af et lag stenfliser og
et lag ildskørnet flint. Herpå lå et ca. 25 cm tykt lag muld med talrige skeletrester og gravgaver. Derover lå et ca. 15 cm
tykt muldblandet sandlag og et lag flintskærver. I og på skærvelaget fremkom talrige skeletrester og enkelte gravgaver.
Omtrent midt i kammeret iagttoges en plet med trækul.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er 4,4 m l., 0,75-0,80 m br. og 1,2 m h. Den er bygget af 6 sidesten, nemlig 3 sten på
hver side. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Bag hjørnestenene til kammeret og det yderste par sidesten
findes et sæt karmsten. Mellem hjørnestenene til kammeret ligger en 0,3 m høj tærskelsten. Ved denne fandtes en
dørsten. Gangen er dækket af 3 dæksten. Den var yderst lukket af en stendynge.
Fund (Udgr. 1938 af K. Thorvildsen - NM A 38.067, K 5 341-646): 2 slebne, svære, tyknakkede retøkser (type B). - 1
sleben, svær, tyknakket huløkse (type B). - 1 tyk mejsel. - 2 ravskiver (type 3a). - 8 flækkepile (2 type A1, 1 type A2, 2 type
A3, 2 type B1 og 1 type D). - 1 fladehugget trekantet pil. - 7 dolke (1 type IA; 1 type IA/B; 1 type ID; 1 type IIA; 1 type
IIB; 2 type VIB). - 1 hængesmykke af hjortetak. - 1 bennål (type 7). - > 41 lerkar (2 SN-bægre, 7 tragtskåle, 4 vinkelskåle,
10 hængekar, 1 skål med konkav hals, 1 øskenbæger, 2 åben skål, 4 skulderskåle/kopper, 1 tragtbæger, 1 dobbeltkoni,
1 tøndeformet lerkar og 9 ubest. - 2 MN Ia/b, 2 MN II, 2 MN II/III, 5 MN III, 2 MN III/IVA, 13 MN IVA, 2 MN IVB, 3
MN V og 9 udat.).
I højen fremkom en sekundær brandgrav fra bronzealderen. I denne fandtes brændte ben, 1 fibula og 1 miniaturekniv. Litt: K. Thorvildsen 1939: 19 ff. - H.C. Broholm 1946: 82, nr. 161. - C. J. Becker 1950: bil. II,19. - P.V. Glob 1952: no 155,
203, 207 og 214. - E. Lomborg 1973: 85 f, fig. 57. - K. Ebbesen 1974: nr. 1-9, fig. 1,3; 2 og 5. Fig. 3,1-4 og 6. - 1975: fl. a no
27, p. 163 fig. 201,10; fig. 52,1 ; fig. 56,2 ; fig 66,1. - 2005: fl.1.24. - 2009: kap. 3. - S. Hansen 1989: 61 ff. - 1993: nr. 94.
563. Kyndeløse, Kirke-Hyllinge sg (DKC: 020605.13). KB 1883 og JR 1932. Rundhøj, ca. 9,5 m i diam. og 1 m h. Der er
bevaret 13 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NØ-SV. Det er 1,6 m l., 0,6 m br. og
0,7 m h. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten på den nordlige og 2 sten på den sydlige side. Sidestenene
hælder indad. Endestenen mod SV mangler. Kammeret er dækket af en stor dæksten. For kammerets NØ-lige ende står
en indgangssten. Mellemrummet mellem denne og dækstenen er ca. 0,3 m. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 256. - K. Ebbesen
2006: nr. 76.
564. Kyndeløse, Kirke-Hyllinge sg (DKC: 020605.20). KB 1883. Langhøj. Den er >14 m l., 9 m br. og 1,3 m h. Der er
registreret >5 randsten.
I højen findes et gravkammer. Der ses 1 dæksten.
565. Kyndeløse, Kirke-Hyllinge sg (DKC: 020605.25). KB 1883. Rundhøj. Højen var ca. 9,0 m i diam. og 1,2 m h. Der er
registreret randsten.
I højens vestlige del fandtes ruinen af en megalitgrav. Der er registreret 5 sten. - Litt: S. Hansen 1989: 67 ff. - 1993: nr.
97.
566. Kyndeløse, Kirke-Hyllinge sg (DKC: 020605.26). KB 1883. Langhøj. Den var orienteret NØ-SV. Den var >20,5 m l.
og 10,0 m br. Der er registreret randsten.
Centralt er registreret et plyndringshul efter et gravkammer.
567. Kirke-Hyllinge, Kirke-Hyllinge sg (DKC: 020605.33). KB 1883. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 19,5 m l., 10,0 m
br. og 1,8 m h. Der er bevaret 23 randsten.
Centralt i højen og ca. 5,0 m fra dens N-lige ende findes en dysse (type IV). Kammeret er orienteret Ø-V eller på tværs af
højens længderetning. Det har 6-sidet grundplan. Det er 1,6 m l. og 1,6 m br. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten
mod V og 2 sten på hver langside. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. For kammerets S-lige
side findes en indgangssten. Herfra udgår en kort gang.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er bygget af 2 sidesten, én på hver side. Kammer og gang er dækket af 1 stor dæksten. -

Litt: A.P. Madsen 1896: t. XVI, 26.
568. St. Karleby, Kirke-Hyllinge sg (DKC: 020605.38). KB 1883. Højrest, hvori findes ruinen af en jættestue.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var ca. 1,9 m br. Der er registreret >9 sidesten og >3 dæksten.
569. Trudsholm, Sonnerup sg (DKC: 020606.21). KB 1883. Høj, hvori findes ruinen af en jættestue.
Kammeret er ca. 3 m l. og ca. 2 m br. Der er bevaret >7 sidesten og 2 dæksten. - Litt: S. Hansen 1989: 74 ff.
570. Kr. Sonnerup, Sonnerup sg (DKC: 020606.23 . KB 1883). Rundhøj, ca. 10 m i diam. og 1,0 m h. Der er bevaret >8
randsten. I højens V-lige del findes en jættestue.
Der er registreret sten af kammeret.
Gangen er orienteret N-S. Den er >3,1 m l. Der er registreret >5 sidesten, nemlig 3 på den Ø-lige og 2 på den V-lige
side.
I højens Ø-lige del er sekundært indbygget en hellekiste. Den er orienteret N-S. Der er bevaret 9 sidesten af hellekisten.
- Litt: S. Hansen 1989: 78 ff.
571. Torkildstrup, Kirke-Såby sg (DKC: 020607.1). KB 1883. Langhøj. Den var ca. 16,0 m l., 9,5 m br. og 1,5 m h. Der er
registreret enkelte randsten.
Centralt i højen er registreret et gravkammer. Enkelte sidesten sås.
572. Torkildstrup, Kirke-Såby sg (DKC: 020607.3). KB 1883. Rundhøj. Der er registreret randsten.
Centralt i højen er registreret ruinen af et gravkammer.
573. Torkildstrup, Kirke-Såby sg (DKC: 020607.6). KB 1883. Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ. Den er 20,0 m
l. og 6 m br. Der er bevaret 28 randsten.
I højens sydende er registreret en kreds af mindre sten og muligvis en kammerruin i dennes midte.
6,0 m fra højens NV-lige ende og ved dens midterakse findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret
NØ-SV eller på tværs af højens længderetning. Der er bevaret 3 sidesten, som alle vender en flad, kløvet side indad. Der
mangler 1 endesten i kammerets NØ-lige ende. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 77.
574. Torkildstrup, Kirke-Såby sg (DKC: 020607.10). KB 1883. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 20 m l. og 9 m br.
Der er bevaret randsten. I højen findes 2 dysser.
a. Centralt i højen findes en kammerruin. Der er bevaret >3 sidesten.
b. I højens SØ-lige del findes ruiner af et gravkammer. Det har haft 6-sidet grundplan. Der er bevaret >5 sidesten.
575. Kirke-Såby, Kirke-Såby sg (DKC: 020607.23). KB 1883. Rundhøj. Der var ca. 17,0 m i diam. og 1,5 m h. Der er
registreret nogle få randsten. 4,0 m fra højens Ø-lige side findes ruinen af en jættestue.
Kammeret var orienteret ØNØ-VSV. Det var ca. 1,7 m br. Der er bevaret >4 sidesten.
Af gangen er bevaret >2 sidesten. - Litt: S. Hansen 1989: 23 ff.
576. Kirke-Såby, Kirke-Såby sg (DKC: 020607.24). KB 1883. Rundhøj. Den var ca. 14,0 m i diam. og 1,0 m h. Der er
registreret >17 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret N-S. Det er bygget af 4 sidesten, som
vender en flad side indad.
577. ”Høbbehøj”, V. Såby , V. Såby sg (DKC: 020607.33). 1840 og KB 1883. Høj, hvori fandtes to jættestuer. På den ene
er iagttaget helleristninger.
a. Den N-lige jættestue.
Fund (Udgr. 1840): Skeletrester.
b. Den S-lige jættestue.
Fund (Udgr. 1840): Skeletrester, flintøkser, dolke, en stridsøkse og mange ravperler. - Litt: P.V. Glob 1969: 213 no 22.
578. ”Torndysse”, Kisserup, Kisserup sg (DKC: 020608.2). KB 1883. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 44 m l., 14 m
br. og 1,0 m h. Der er bevaret ca. 43 randsten.
Ca. 14 m fra højens SØ-lige ende fandtes ruinen af en megalitgrav. Der er registreret 3 sten.
579. Kisserup, Kisserup sg (DKC: 020608.6). KB 1883. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 17,0 m l., 8,5 m br. og 0,6 m
h. Der er registreret 22 randsten. Den ene sten for V-enden var meget stor.
580. Kisserup, Kisserup sg (DKC: 020608.7). KB 1883. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 11 m l. og 7,0 m br. Der
er bevaret >25 randsten, som vender en flad side udad.
Centralt i højen findes ruinen af et gravkammer.
581. Ll. Karleby, Lyndby sg (DKC: 020609.2). KB 1883. Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ. Den er 45,5 m l., 8,0
m br. og 1,9 m h. Der er bevaret 30 randsten.
Ca. 4 m fra højens NV-lige ende findes et rektangulær dyssekammer (type Ia). Det er orienteret N-S eller på skrå af
højens længderetning. Det er 1,2 m l. og 0,6 m br. Kammeret er bygget af 4 lige høje sidesten, nemlig 1 sten mod N, S, Ø
og V. Over kammeret ligger en stor dæksten.
582. Ll. Karleby, Lyndby sg (DKC: 020609.6). KB 1883. Langhøj, rektangulær og orienteret N-S. Den er 22,0 m l. og 8,0
m br. Der er bevaret 27 randsten.
Ca. 9 m fra højens nordlige ende findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret Ø-V eller på tværs
af højens længderetning. Det er 1,9 m l., 0,6 m br. og 1,3 m h. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig en smallere
endesten mod vest, som er placeret mellem to større sten på den nordlige og sydlige side. For kammerets østende findes

en dørsten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 78.
583. Lyndby, Lyndby sg (DKC: 020609.19). KB 1883. Rundhøj, ca. 12 m i diam. og ca. 1,3 m høj. Der er registreret 10
randsten. Centralt i højen fandtes ruinen af en megalitgrav. Der er registreret >3 sidesten og 1 dæksten med skåltegn. Litt: P.V. Glob 1969: no 257.
584. Lyndby, Lyndby sg (DKC: 0200609.20). KB 1883. Langhøj, orienteret NØ-SV. Der er bevaret >18 randsten. Den
N-lige hjørnesten er den højeste; 1,3 m h.
Centralt i højen fandtes ruinerne af en megalitgrav. Der er registreret en del sten.
585. Lyndby, Lyndby sg (DKC: 020609.21). KB 1883. Langhøj, rektangulær og orienteret NØ-SV. Den er ca. 25 m l. og
ca. 10 m br. Der er bevaret 19 randsten.
Midt i langhøjen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Kammeret er orienteret SØ-NV eller på tværs af højens
længderetning. Det er 2,0 m l., 1,1 m br. og 1,1 m h. Kammeret er bygget af 3 sten, nemlig en mindre endesten mod NV
og to større sten på langsiderne. Den afvæltede dæksten henligger på højen. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 79.
586. Uglestrup, Lyndby sg (DKC: 020609.24). KB 1883. Rundhøj, ca. 12 m i diam. Der er registreret 6 randsten.
I højen findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret Ø-V. Det er 2,0 m l. og ca. 0,9 m h. Kammeret er bygget af
5 sidesten, nemlig 1 sten for den østlige ende samt henholdsvis 1 og 2 sten på dem nordlige og sydlige side. Kammeret
er åbent mod øst. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 80.
587. ”Kirkedys”, Uglestrup, Lyndby sg (DKC: 020609.26). KB 1883. Langhøj. Den er ca. 25 m l. og 11 m br. Der er bevaret
>16 randsten.
Centralt i højen findes et gravkammer. Der ses to sten.
588. Uglestrup, Lyndby sg (DKC: 020609.28). KB 1883. Langhøj. Centralt i højen fandtes et gravkammer. Der sås 1
dæksten.
020609,a. St. Lyndby, Lyndby sg (Inds. 1858 - NM 16.970-71): 1 ægfragm. af en sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse.
- Mgl: 1 tyndbladet flintøkse. Fundet i ødelagt ”stensætning”.
589. Osted, Osted sg (DKC: 020610.1). KB 1883. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er ca. 31 m l., 10 m br. og 1 m h.
Der er registreret > 13 randsten.
I højens N-lige del fandtes en kammerruin. Der er registreret > 1 sten.
590. ”Rishøj”, Osted sg (DKC: 020610.5). KB 1883. Rundhøj, ca. 23 m i diam. Der er registreret randsten. I højen
findes 3 jættestuer, henholdsvis S, N og Ø for højens centrum. Jættestuerne ligger adskilt og deres kamre har forskellig
orientering.
a. Den S-lige jættestues kammer er ovalt og orienteret Ø-V. Det er ca. 5,8 m l. Det er bygget af >10 sidesten og 3
dæksten.
Gangen er orienteret N-S. Den er >6,0 m l. Der er bevaret >7 dæksten.
b. Den N-lige jættestues kammer er ovalt og orienteret N-S. Det er ca. 8,0 m l. Det er bygget af >9 sidesten og 3
dæksten.
Gangen er orienteret NØ-SV. Den er ca. 8,0 m l. Der er registreret >7 dæksten.
c. Den Ø-lige jættestues kammer er ovalt og orienteret N-S. Det er 4,9 m l. Det er bygget af >7 sidesten og 3 dæksten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Der er bevaret > 4 dæksten. - Litt: A.P. Madsen 1896: 17 t. XV. - S. Hansen 1989: 85 ff. - 1993:
nr. 96.
591. Bregentved, Osted sg (DKC: 020610.6 . KB 1883. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 14 m l., 4 m br. og 1,5 m h. I højen
findes 2 dysser.
a. 8,0 m fra højens V-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V eller parallelt med
højens længderetning. Det er 1,9 m l. og 0,6 m br. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod V og 2 sten på hver
langside mod N og S. Det er åbent mod Ø.
b. Ved højens NØ-lige hjørne findes ruinen af et gravkammer. Der ses 3 sidesten.
592. Bregentved, Osted sg (DKC: 020610.7). KB 1883 og TT 1915. Højtomt, ca. 1,1-1,4 m h. Der er registreret
randsten.
I højen findes en dysse.
Kammeret (type IV) er orienteret NV-SØ. Det har rektangulær grundplan. Det er 1,4 m l. og 1,4 m br. Det er bygget af
5 sidesten, nemlig 1 endesten mod NV og 2 sten på hver langside mod NØ og SV. For kammerets SØ-lige side findes en
0,8 m h. indgangssten. Den er placeret mellem sidestenene.
Gangen er orienteret NV-SØ. Den er 3,5 m l. og 0,9-1,4 m br. Den er bygget af 6 sidesten; 3 på hver side. Bredde og højde
aftager fra kammerets endesten og mod SØ ud gennem gangen. Fylden bestod af jord. der iagttoges bundbrolægning
og 2 sekundære gulvlag.
Fund (Udgr. 1915 af T. Thomsen. - NM A 28.420): Brændte ben. - Litt: K. Ebbesen 2009: kap. 5.
593. Ryegård, Rye sg (DKC: 020611.17). KB 1883 og JR 1929. Rundhøj, ca. 11,5 m i diam. og 2,0 m h. Centralt i højen
findes en jættestue.
Kammeret er uregelmæssigt rektangulært og orienteret NØ-SV. Det er 6,5 m l. og 1,3-2,1 m br. Det er bygget af >13
sidesten, nemlig 1 sten for hver ende, samt henh. 6 og 5 sidesten på den NNV-lige og SSØ-lige langside. Ved midten af
kammerets SSØ-lige langside findes en gangåbning.

Gangen er orienteret SØ-NV. Den er 0,8 m br. Der er bevaret >3 sidesten og 1 karmsten ved den S-lige hjørnesten til
kammeret. - Litt: S. Hansen 1989: 91 ff. - 1993: nr. 101.
594. ”Enghaveskoven”, Ryegård, Rye sg (DKC: 020611.30). KB 1883. Rundhøj, ca. 17 m i diam. og 2,2 m h. Der er
registreret 19 randsten. I højen findes to dysser.
a. I højens østlige del findes en stordysse. Kammeret er orienteret SØ-NV og har 6-sidet grundplan. Det er bygget af 5
sidesten som alle vender en flad side indad. Det er dækket af 2 store dæksten. Kammeret er åbent mod SØ. Her findes
en lang gang.
Gangen er orienteret SØ-NV. Der er bevaret 6 sidesten, tre på hver side.
b. Tæt sydvest herfor fandtes sporene af en anden dysse. Kun to sidesten er registreret på plads. - Litt: K. Ebbesen 2006:
nr. 81.
595. Rye By, Rye sg (DKC: 020611.54). 1808 og KB 1883. En jættestue.
Kammeret var ovalt. På gulvet lå et lag brændt flint. I højen fandtes en sekundær urnegrav med br. ben og bronzesager.
Fund (Inds. 1808. - NM ?): 11 flintøkser, 3 flintmejsler, 5 flækker, 22 stk. flint, ravperler og lerkarskår.
596. ”Sandhøj”, Jerslev, Rye sg (DKC: 020611.64). HP 1870 og KB 1883. Højrest. Der er registreret >3 randsten. I højens
S-lige del fandtes en jættestue.
Kammeret var bygget af >5 sidesten. Bunden var bundbrolægning af flade stenfliser og hvidbrændt flint.
Fund (Udgr. 1870 af H. Petersen - NM A 986-99): 1 fragm. dolk (type IIIC). - 2 slebne, svære, tyknakkede retøkser (Lindø/
Valby-type). - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 2 tværpile. - 2 flækkeildsten. - 1 flækkesegl. - 11 flækkeknive. - 11
flækker. - 5 flækkepile (1 type A3, 2 type B1, 2 type B2). - 3 ravperler (1 type a; 1 type b1 og 1 type c2) samt fragm. - 3
skulderskåle (MN II-III). - 1 skulderkop (MN III). - 1 hængekar (udat.). - 1 retvægget skål (udat.). - > 3 ubest. lerkar (MN).
- Litt: C.J.Becker 1950: bilag II, 23. - K. Ebbesen 1975: fl. A. nr 31. - 2005: fl.1, 25.
597. Jenslev Mark,. Rye sg (DKC: 020611.65). KB 1883. Højrest, ca. 0,9 m h. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var ovalt og orienteret NØ-SV. Det var bygget af > 13 sidesten, som vendte en flad side indad.
598. Jenslev Mark, Rye sg (DKC: 020611.67). KB 1883. Rundhøj, ca. 13 m i diam. Der er bevaret > 12 randsten.
Centralt i højen findes en dysseruin. Der er bevaret >3 sidesten.
599. Ejby, Rye sg (DKC: 020611.81). KB 1883. Højruin, hvori findes et rektangulært dyssekammer (type II). Kammeret
er orienteret Ø-V. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig en smallere endesten mod vest og to større sten på langsiderne. De
vender en flad side indad. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. For kammerets østside findes en lavere indgangssten.
Mellemrummet mellem denne og dækstenen er ca. 0,6 m stort. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 82.
600. Ejby, Rye sg (DKC: 020611.87). KB 1883. Rundhøj.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret er orienteret NØ-SV. Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
601. Ejby, Rye sg (DKC: 020611.88). KB 1883. Langhøj, rektangulær og orienteret NØ-SV. Den er 17,0 m l. og 10 m br.
Der er bevaret 8 randsten langs højens vestlige side.
Ca. 4 m fra højens NØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type Ib). Det er orienteret NØ-SV eller parallelt
med højens længderetning. Det er 1,2 m højt. Kammeret er bygget af 6 sidesten, nemlig 1 sten for hver ende og 2 sten
på hver langside. Sidestenene vender en flad, kløvet side indad og hælder efter. Kammeret er dækket af en stor dæksten.
- Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 83.
602. Ejby II, Rye sg (DKC: 020611.89). HP 1870. KB 1883 og JR 1929. Rundhøj, ca. 16,5 m i diam. og 2,2 m h. I højen
findes en jættestue.
Kammeret er rektangulært og orienteret NØ-SV. Det er 6,4 m l. og 1,6-2,1 m br. Det er bygget af 15 sidesten, nemlig
2 for hver ende og henh. 5 og 6 på den NV-lige og SØ-lige langside. Sidestenene vender en flad side indad. Der er
mellemliggersten mellem side- og dækstenene samt tørmurskonstruktion af flade fliser mellem sidestenene. Kammeret
er dækket af 5 dæksten. Midt for kammerets SØ-lige langside findes en gangåbning.
Fylden bestod af stærkt stenblandet sandmuld.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er 6,2 m l., 0,8-0,6 m br. og 1,1-0,8 m. Den er bygget af 12 sidesten, nemlig 6 på hver
side. I gangen findes 2 sæt karmsten, placeret henh. mellem 2.-3. og 4.-5. par sidesten fra kammeret.
Fund (Udgr. 1870 af H. Petersen - NM A 1094-1128): 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede huløkser. - 3 flækkepile (1 type
A2, 1 type A3, 1 type B1). - 1 pilespids med konkav basis. - 6 dolke (1 type IB; 3 type Ix; 1 type IIIE og 1 type IIC). - 3
slebne, buttede retmejsler, den ene fragm. - 7 tværpile. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type A). - 3 slebne, tyndbladede,
tyknakkede retøkser. - 1 ildsten. - 1 skiveskraber. - 3 flækkeknive. - 10 flækkeknive. - 43 flækker. - 4 flækkeildsten. - 15
ravperler (1 type a1; 1 type b1; 1 type c1; 3 type m1-2; 2 type t1; 1 type t2 og 2 type t3) og fragm. - 1 hængekar. - 1 sfærisk
skål. - 1 SN-lerkar. - Ubest. lerkarskår. -Jernalderskår. - Litt: A.P.Madsen 1896: 14 f, t. XIII og XII, 21. - K. Ebbesen 1975:
fl.a. nr. 29. - 2005: fl.1,27. - S. Hansen 1989: 96 ff. - 1993: nr. 98.
603. Ejby I, Rye sg (DKC: 020611.93). HP 1870. KB 1883 og JR 1929. Rundhøj, ca. 20 m diam. Og 2,5 m h. Heri en
jættestue. Kammeret er orienteret NNØ-SSV og har oval grundplan. Det er ca. 8 m l., 2,1 m br. Og 1,9 m h. Det er
bygget af 17 sidesten, som vender en flad side indad. Det er dækket af 6 dæksten. Der er mellemliggersten mellem sideog dækstenene samt tørmurskonstruktioner mellem sidestenene. Gulvet er lagt af flade fliser. Et sted er iagttaget en
stenkiste i gulvet.
Gangen er orienteret SSØ-NNV og udgår fra midten af den ene langside. Den er 7,1 m l., 1,3 m h. og 0,8 m br. Den er

bygget af 10 sidesten, hvorimellem der er registreret tørmur. I gangen ses 2 sæt karmsten. Den er dækket af >5 dæksten.
Bunden er brolagt af flade fliser.
Fund (Udgr. 1870 af H. Petersen - NM A 1053-93): 2 slebne, svære, tyknakket huløkser (type A og Kregme-type). - 6
flækkepile (1 type A1, 1 type A2, 1 type A3, 2 type B1, 1 type B2). - 8 dolke (1 type IB; 1 type ID; 1 type Ix; 3 type IIA; 1 type
IIB/VIA). - 1 spydspids. - 1 segl. - 2 fragm. fladehuggede redskaber. - 1 svær, sleben, tyknakket retøkse (type A). - 4 buttede
retmejsler. - 4 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 15 tværpile. - 1 buekniv. - 1 flækkesegl. - 12 flækkeknive. - 23
flækker. - 4 flækkeildsten. - 1 hjortetaksmejsel. - 3 benprene. - 1 benplade. - 17 ravperler (9 type b1; 1 type c2; 5 type m1-2;
1 type t1 og 1 asymm. ravskive). - 1 øskenbæger. - 6 tragtskåle. - 3 skulderskåle. - 3 skåle med kegleformet hals. - 1 skål
med konvekse sider. (MN I-IVA). - Litt: A.P. Madsen 1898: 15 f. t. XIV og t. XII,22. - C.J. Becker 1950: bil. II, 20. K. Ebbesen
1974: nr. 11, fig. 1,6. - 1975: fl.A. nr. 28, fig. 177,2. - 2005: fl.1,26. - S. Hansen 1989: 103 ff. - 1993: nr. 99.
604. Ejby III, Rye sg (DKC: 020611.94). KB 1883 og KT 1939. Rundhøj, ca. 20 m i diam. og 2 m h. Der er registreret
randsten. I højens Ø-lige del findes en jættestue.
Kammeret har uregelmæssig ovalt grundplan og er orienteret NNV-SSØ. Det er 6 m l., 2,8-2,3 m br. og 1,7 m h. Kammeret
er bygget af 12 sidesten og 3 store dæksten. På den ene findes skålformede gruber. Midt for kammerets Ø-lige langside
findes en gangåbning. Gulvet består af en bundbrolægning. Herpå lå skeletrester og gravgaver. Fylden bestod i øvrigt af
sand og sten.
Gangen er orienteret ØSØ-NNV. Den er 5,2 m l., 0,7-0,8 m br. og 0,9-1,2 m h. Den er bygget af 10 sidesten, 5 på hver side.
I gangen findes 2 sæt karmsten, henh. ved hjørnestenene til kammeret og mellem 2. og 3. stenpar.
Sekundært i højen er indbygget en hellekiste og anlagt en brændtbensgrav.
Fund (Udgr. 1919 af K. Thorvildsen. - NM A 38.387-439): 2 flintdolke (type ID og IIA). - 2 flintmejsler. - 14 tværpile. - 1
flækkeildsten. - 1 flækkekniv. - 2 flækkepile - 14 flækker/-fragmenter. - 1 echinit. - 1 skifferhængesmykke (type A). - 14
lerkar (5 skulderskåle/kopper, 3 tragtskåle, 2 åbne skåle med konvekse sider, 1 skål med kegleformet hals, 1 kop med
konkav hals, 1 æggebægerformet lerkar og 1 ubest. - 1 MN I/II, 2 MN II, 2 MN II/III, 4 MN III, 7 MN IVA. ). - > 21
ravperler (5 type a1-2, 5 type b1-2, 2 type c1-2, 1 type n, 1 type q og 2 ravskiver af type 2b). - Udenfor indgangen fandtes:
1 svær, tyknakket flintøkse. - 1 flækkepil. - > 2 lerkar. - Fra anlægget generelt. > 6 lerkar. - Litt: C.J. Becker 1950: bil. II, 22,
fig. 19b. - E. Lomborg 1973: 124. - K. Ebbesen 1975: 164, fl. A. nr. 30, fig. 110,1. - 2004: 45, nr. 52 . - 2005: fl.1,28. - 2009:
kap.4. - S. Hansen 1989: 110 ff. - 1993: nr. 100.
605. Ejby, Rye sg (DKC: 020611.100). KB 1883. Fritstående dysseruin.
Der er registreret 2 sidesten af et gravkammer.
606. Ejby, Rye sg (DKC: 020611.101). KB 1883. Langhøj, orienteret NØ-SV. Der er registreret 8 randsten.
I højen er registreret spor af et gravkammer.
607. Sæby, Sæby sg (DKC: 020612.6). KB 1883. Rundhøj. Den var ca. 1,3 m h. Der er registreret >11 randsten. Centralt
i højen fandtes en jættestue.
Kammeret var bygget af >2 sidesten og >2 dæksten. Gulvet var dannet af flade fliser og et lag brændt flint. Herpå lå
skeletrester og gravgaver.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var bygget af >4 sidesten.
Fund (Købt 1917 - NM A 29.443-48): 1 sleben, buttet retmejsel. - 1 flækkesegl. - 1 flække. - 2 ravskiver (type 2b). - 1
flintdolk (mgl.). - Litt: S. Hansen 1989: 116 ff. - K. Ebbesen 2005: fl.1,29.
608. Sæby, Sæby sg (DKC: 020612.7). 1820 og KB 1883. Dysse.
Kammeret var bygget af 3 sidesten og 1 dæksten.
609. Sæby, Sæby sg (DKC: 020612.8). 1820 og KB 1883. Dysse.
Kammeret var bygget af 3 sidesten og 1 dæksten.
610. Sæby, Sæby sg (DKC: 020612.9). 1820 og KB 1883. Dysse.
Kammeret var bygget af 3 sidesten og 1 dæksten.
611. Sæby Skole, Sæby sg (DKC: 020612.41). 1994. Rundhøj. Den var ca. 20 m i diam. Der er registreret ca. 75 randsten.
Der er tørmurskonstruktion mellem randstenene og udenfor disse en 2,5-3,0 m br. stenlægning. I højen fandtes tomten
af en jættestue.
Kammeret var ovalt. Det var ca. 7 m l. og 3,5 m br. Der registreredes ca. 12 standspor. Der har været tørmurskonstruktion
mellem sidestenene.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var ca. 6 m l.
Fund (Udgr. 1994 af Anne-Christine Larsen - ROM 1398-93, i.s.): Flintredskaber og keramik; bl.a. tyknakkede og
tyndbladede flintøkser og lerkar fra MN II-III.
612. Skovhastrup, Særløse sg (DKC: 020613.1). KB 1883. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var >12,5 m l. og 7,0 m br.
Der er registreret >6 randsten.
I højens S-lige del fandtes en megalitgrav. Der sås 5 sten.
613. Orup Skov, Særløse sg (DKC: 020613.6). KB 1883. Langhøj, orienteret NV-SØ. Der er registreret >28 randsten. Den
højeste randsten, som var 1,3 m h., stod midt for den N-lige ende.
I højen registreredes spor af et gravkammer.
614. Særløse, Særløse sg (DKC: 020613.8). TM 1941. Rundhøj, ca. 8 m i diam. og 0,8 m h. I højen findes en dysse.

Kammeret har polygonalt grundplan. Det er bygget af >4 sidesten og 1 dæksten.
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615. Lerchenfeldvej, Kalundborg sg (DKC: 030101.29). 1986. Megalittomt.
Fund (Privateje): 1 dobbeltægget stridsøkse; 3 svære, tyknakkede retøkser; 1 tyndbladet, tyknakket flintøkse; 1 retmejsel,
2 flækker og uorn. skår.
616. Jerslev, Ll. Fuglede sg (DKC: 030102.1). HP 1881. Ruin af stordysse.
Kammeret havde 5-sidet grundplan. Mod SSV fandtes en gangåbning.
617. Præstegårdmarken i Raklev, Raklev sg. (DKC: 030103.1). HP 1881. Langdysse, rektangulær og orienteret NV-SØ.
Den er ca. 31 m l. og ca. 8,5 m br. Der er registreret 12 randsten.
I langhøjen er registreret 3 dysser.
a. Centralt i højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I). Det var orienteret NV-SØ eller parallelt med højens
længderetning. Kammeret er bygget af 4 lige høje sidesten og en stor dæksten. Ved undersøgelsen fandtes 3 skeletter.
Den sidst gravlagte lå udstrakt på ryggen med hovedet mod NV. Ved fødderne stod en øskenflaske.
Fund (Udgr. 1881 af H. Petersen - NM A 5256): 1 øskenflaske (type C, TN 3).
b. Ca. 10 m fra højens NV-lige ende er registreret en dysse (type III). Kammeret er orienteret N-S eller skråt på højens
længderetning. Det har rektangulær grundplan. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod nord og
2 større sten på langsiderne. For kammerets sydlige ende findes en tærskel- eller indgangsten. Her findes en kort gang,
som er orienteret N-S. Bevaret er kun en kort sten på østsiden.
c. Ca. 2,5 m fra højens NV-lige ende findes en dysse (type III). Kammeret er orienteret N-S eller skråt på højens
længderetning. Kammeret er trapezformet; bredest mod nord. Kammeret er bygget af 3 sidesten og 1 stor dæksten. På
kammerets sydlige ende findes en tærskel- eller indgangssten. Her findes en kort gang. Den er orienteret N-S. Bevaret er
kun én gangsten mod øst. - Litt: K. Thorvildsen 1941: nr. 137, fig. 11. - N. Åberg 1937: nr. 53. - P.V.Glob 1969: nr. 280. K. Ebbesen 2006: nr. 96.
618. Præstegårdsmarken i Raklev, Raklev sg (DKC: 030103.2). HP 1881. Rundhøj. Sandsynligvis centralt i højen findes
et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret SØ-NV. Det er ca. 2,5 m l. og 1,5 m br. Det er bygget af 3
sidesten, nemlig 1 sten mod NV, NØ og SV. Ved kammerets SØ-siden findes en indgangssten. Den er ca. 0,5 m lavere end
de andre. Over kammeret ligger en stor dæksten. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 281. - K. Ebbesen 2006: nr. 97.
619. Raklev, Raklev sg (DKC: 030103.17). HP 1881. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 63 m l. og 11 m br. Der er
registreret randsten på den NØ-lige langside.
I højens SØ-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det var 1,4 m l. og 0,5 m br. Det var bygget af 4
lige høje sidesten.
Fund: 1 lerkar.
620. Raklev, Raklev sg (DKC: 030103.20). HP 1881. Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ. Den er ca. 40 m l. og 8
m br. Der er bevaret nogle få randsten.
I højen er registreret 3 dyssekamre.
a. Ca. 12,5 m fra højens SØ-enden findes en dysse (type III). Kammeret er orienteret NØ-SV eller på tværs af højens
længderetning. Det har rektangulær grundplan. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod
NØ og 2 større sten på langsiderne. For kammerets SV-ende findes en indgangssten. Her findes en kort gang. Den er
orienteret SV-NØ og er bygget af 2 sidesten; én på hver side. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten.
b. Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NV-SØ eller parallelt med højens
længderetning. Det er 2,6 m l. Der er bevaret 2 sidesten, nemlig 1 sten i henholdsvis SV og NØ.
c. Ca. 30 m fra højens SØ-enden findes resterne af et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret NV-SØ eller parallelt
med højens længderetning. Der er kun bevaret én sidesten mod SV. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 98.
621. Raklev, Raklev sg (DKC: 030103.21). HP 1881. Høj, hvori fandtes en jættestue.
Kammeret var ovalt og orienteret SSV-NNØ. Det var ca. 6,0 m l., 2,2 m br. og 1,2 m h. Det var bygget af >7 sidesten og
>4 dæksten. Gulv var dannet af hvide sandsten. Midt for kammerets Ø-lige side fandtes en gangåbning.
Fylden bestod øverst af stenblandet jord og derunder af en stenpakning.
Gangen var orienteret ØSØ-VNV. Det var >1,0 m l. Der var bevaret >2 sidesten.
I højen fremkom mange sekundære urnegrave med brændte ben.
Fund (Udgr. 1889 af L. Zinck - NM Z 1712-76): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Lindø/Valby-type). - 1 tværpil. - 1
nakkefragm. af tyknakket retøkse. - 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 3 slebne retmejsler (1 genbrugsmejsel,
1 buttet mejsel og 1 fragm.) - 1 ildsten, tildannet af fragm. af et fladehugget redskab. - 5 flækkeildsten. - 31 flækker. - 1
flækkesegl. - 3 flækkeknive. - 2 trykstokke af hjortetak. - 7 benmejsler tildannet af okse. - 2 spidsmejsler af hjortetak. - 2
bennåle. - Fragmenter af benredskaber. - 27 ravperler (2 type a1; 1 type a2; 12 type b1; 3 type b2; 2 type d; 1 type g; 1 type
m1; 3 type q 1 type t1 og 1 type t2) samt fragm. - Keramik: 3 hængekar, det ene et øskenhængekar. - 1 skulderkop. - 1
kop med konkav hals. - 2 skulderskåle. - 2 skåle med kegleformet hals. - >4 ubest. lerkar. MN II-IVA. - Litt: K. Ebbesen

1975: fl.a. nr. 35, fig. 60,3.
622. Kallerup, Raklev sg (DKC: 030103.34). HP 1881. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ.
623. ”Svannæsdyssen”, Kallerup, Raklev (DKC: 030103.46). HP 1881. Ubestemmelig høj, hvori megalitgrav.
Kammeret har 6-kantet grundplan og er orienteret NV-SØ. Det er 1,7 m l. og 1,2 m br. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig
1 sten mod NV og 2 på hver langside, som danner vinkel med hinanden. Kammeret er åbent mod SØ. Det er dækket af
én stor dæksten. - Litt: P.V.Glob 1969: nr. 283. - K. Ebbesen 2006: nr. 99.
624. ”Punkeldysse”, Kallerup sg, Raklev sg (DKC: 030103.52). HP 1881. Rundhøj, hvori fandtes ruinen af en jættestue.
Kammeret var orienteret N-S. Det havde opr. været ca. 9,0 m l. Der er registreret >8 sidesten. Der er registreret
tørmurskonstruktion. I fylden iagttoges en dækkende stenlægning af brosten.
Gangen er orienteret Ø-V. Der er registreret >1 sidesten.
Fund (Udgr. 1895 - NM Z 1867-80): Skeletrester af mindst 5 individer. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 1
ægfragm. af tyndbladet retøkse. - 3 flækkeildsten. - 4 flækkeknive. - 1 flækkesegl. - 15 flækker. - 1 hængekar. - 2 skåle med
konkav hals. - 2 tragtskåle. - Ubest. lerkar. MN I-IVA. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.A. nr. 39.
625. Kallerup, Raklev sg (DKC: 030103.60). HP 1881. Fritstående dysse.
Kammeret var ca. 1,9 m l. og 0,9 m br. Det var bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten og 2 sten på hver langside.
Kammeret var dækket af 1 stor dæksten. For den ene kortside fandtes en gangåbning.
Der var bevaret >1 sidesten i gangen. - Litt: P.V.Glob 1969: nr. 284.
626. ”Ribbelsehøj”, Gåsetofte, Raklev sg (DKC: 030103.72). HP 1881. Dyssekammer.
Der er registreret 3 sidesten og 1 dæksten.
627. Illerup, Raklev sg (DKC: 030103.83). HP 1881. Langhøj, orienteret NV-SØ.
628. Illerup, Raklev sg (DKC: 030103.85). HP 1881. Fritstående dysse.
Kammeret havde sandsynligvis 5-sidet grundplan. Der er registreret 1 dæksten.
629. ”Stoldysse”, Svendstrup, Raklev sg (DKC: 030103.92). HP 1881. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den var ca. 31 m l. Der
er registreret ca. 50 randsten.
I højen fandtes et rektangulært dyssekammer.
Fund (Inds. 1882. - NM A 5625-26): 1 spidsnakket retøkse af flint(?). - Mgl: 1 flintdolk.
630. ”Lådendys”, Svendstrup, Raklev sg (DKC: 030103.93). HP 1881. Ruin af megalitgrav.
Der er registreret 1 dæksten.
Fund: Ravsmykke.
631. Ellede, Raklev sg (DKC: 030103.135). HP 1881. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 34,5 m l. og 15 m br.
632. Ellede, Raklev sg (DKC: 030103.155). HP 1881 og JR 1934. Langhøj, rektangulær og orienteret NNØ-SSV. Den er
26 m l. og 12 m br. Der er bevaret 43 randsten.
I højens midterakse findes 2 dysser.
a. Ca. 5 m fra højens NNØ-ende ses spredte sten, som sporene af en dysse.
b. Ca. 12 m fra højens NØ-lige enden findes en dysse (type III). Kammeret er orienteret ØSØ-VNV eller på tværs af højens
længderetning. Det har rektangulær grundplan og er orienteret ØSØ-VNV. Det er 2,1 m l. og 1,4 m br. Kammeret er
bygget af 3 sidesten; nemlig 1 smallere endesten mod VNV, som er placeret mellem to større sten på langsiderne. For
kammerets ØSØ-ende findes en tærskelsten. Her findes en kort gang. Den er orienteret ØSØ-VNV. Den er bygget af to
sidesten, én på hver side.
Fund (Udgr. 1934 - NM C. 23.473-75): Lerkarskår fra jernalderen. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 100.
633. Nyrup Mark, Raklev sg (DKC: 030103.156). HP 1881. Langhøj, hvori der findes et rektangulært dyssekammer.
Kammeret (type IIb) er orienteret SSV-NNØ. Det 2,0 m l. og 1,6 m br. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten for den
NNØ-lige ende og to på hver langside mod ØSØ og VNV. For kammerets SSV-side findes en tærskelsten. Kammeret er
dækket af 1 stor dæksten.
Fund (Udgr. af L. Zinck - NM Z 785 og 849): 1 flækkekniv - 3 flækker. - 1 bennål. - Fragm. af bronzeredskab. - Udenfor
anlægget er fundet en fragm. stridsøkse (TN) og et halsfragm. fra en øskenflaske. Muligvis er der tale om udsmid fra
dyssen. - Litt: A.P. Madsen 1968: 11, t. 9. - K. Thorvildsen 1941: no. 138. - H. Knöll 1976: nr. 115. - K. Ebbesen 2006: nr.
101.
634. ”Klingedysse”, Nyrup, Raklev sg (DKC: 030103.157). HP 1881. Fritstående dysse.
Der er registreret et gravkammer.
635. Nyrup, Raklev sg (DKC: 030103.158). 1874 og 1884. HP 1881. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 37,5 m l. Der
er registreret randsten. I højens midterakse fandtes 3 megalitgrave.
a. I højens NV-lige del fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret NV-SØ eller parallelt med
højens længderetning.
b. Midt i højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret NØ-SV eller på tværs af højens
længderetning. Det var 1,6 m l., 0,8 m br. og 0,8 m h. Det var bygget af 4 sidesten. Gulvet bestod af et lag flintskærver.
Fund (Udgr. 1874 af L. Zinck): 2-3 lig i udstrakt stilling og lerkarskår.
c. I højens SØ-lige del fandtes en jættestue. Kammeret havde rundoval grundplan. Det var orienteret NV-SØ eller
parallelt med højens længderetning. Det var 3,1 m l. og 3,0 m br. Det var bygget af 9 sidesten, som vendte en flad side

indad. Ved den NV-lige ende af den SØ-lige langside fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret N-S. Den var >2,3 m l. og 0,8 m br. Den var bygget af >4 sidesten. Der fandtes 3 karmsten, nemlig
1 sæt karmsten bag hjørnestenene til kammeret samt 1 karmsten i den NV-lige side mellem 1. og 2. sæt sidesten.
Fund (Udgr. 1884 af L. Zinck - Z 1016-32 - dep. i KAM): 1 stridsøkse (type KE C1) - 1 skulderskål. - 1 skulderkop. Ubest. lerkar. MN II. - Mgl: 3 flintmejsler, 2 tyndbladede flintøkser, 2 hele og 2 frag., tyknakkede flintøkser, 2 skrabere,
3 retoucherede flækker og 14 flækker. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 33, fig. 147,1. - S. Hansen 1986a: 21 ff. - 1993: nr.
140.
636. ”Slåenhøj”, Nyrup, Raklev sg (DKC: 030103.159). HP 1881 og JR 1936. Rundhøj, ca. 15-19 m i diam. I højens SØlige del findes 2 jættestuer. Kamrene har samme længderetning og ligger lidt fra hinanden.
a. Den S-lige jættestues kammer er ovalt og orienteret ØNØ-VSV. Det er 3,4 m l. og 2,3 m br. Det er bygget af 9 sidesten.
Midt for den SSØ-lige langside findes en gangåbning. Gulvet er dannet af runde håndsten og flintskærver. Herpå lå
skeletrester og gravgaver. Gulvet var stærkt mærket af ild. Over dette lag lå et lag af flade fliser.
Gangen er orienteret NNV-SSØ. Den er 4,5 m l., 0,6 m br. og 0,5-0,6 m h. Den er bygget af 8 sidesten, nemlig 4 på hver
side. I gangen findes 2 sæt karmsten, henh. mellem 1.-2. sæt sidesten og 3.-4. sæt sidesten. Der ligger tærskelsten ved
begge. Gangen var yderst blokeret af sten.
Fund (Udgr. 1876 af L. Zinck - NM Z 789-93): 1 stridsøkse (type KE A/B). - Ægfragm. af tyndbladet, tyknakket økse,
omdannet til nyt brug. - 1 flækkesegl. - 2 flækkeknive. - 1 flækkeskraber. - 9 flækker. - 1 bræmmebæger. - Ubest. lerkar.
MN I-IVA. - Mgl: Et par flækker.
b. Den N-lige jættestues kammer var ovalt og orienteret NNV-SSØ. Det var ca. 3,8 m l. og 2,2 m br. Det var bygget af 11
sidesten, hvoraf kun 3 er bevaret. Der er registreret en nøglesten ved hjørnestenene. Gulvet var dannet af en brolægning
og et lag ildskørnet flint. Herpå fandtes skeletrester og gravgaver. Dette lag var dækket af et lag flade sten.
Gangen udgik fra midten af kammerets Ø-lige langside. Den var ca. 4,5 m l. Der er bevaret >1 sidesten.
Fund (Udgr. 1876 og 1885 af L. Zinck. - NM Z 793B og Z 1096-98): 1 flintredskab. - 1 benmejsel. - 2 hængekar. - Ubest
lerkar. MN.
I højen fandtes en bronzealderurne (NM Z 1690). - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 34, fig. 90,5. - S. Hansen 1986a: 14 ff.
- 1993: nr. 141.
637. ”Andas Høj”, Nyrup, Raklev sg (DKC: 030103.175). HP 1881. Rundhøj.
I højen fandtes et gravkammer. Det var bygget af 3 sidesten og 1 dæksten. I højsiden fremkom en sekundær stenkiste,
hvori lå et helt skelet og en bronzedolk.
Fund: Skeletter.
638. Nyrup, Raklev sg (DKC: 030103.176). HP 1881. Fritstående dysse.
Kammeret var bygget af 3 sidesten og 1 dæksten.
Fund: Skeletrester og en bronzedolk.
639. Nyrup, Raklev sg (DKC: 030103.186). HP 1881. Langhøj, orienteret Ø-V.
I højen fandtes et rektangulært gravkammer. Det var orienteret N-S.
640. Nostrup, Raklev sg (DKC: 030103.189). HP 1881. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var >29,5 m l. og 9,0 m br. Højen
var ombygget, idet en oprindelige høj, indbygget i højens SV-lige side, kun var ca. 5,0 m br. Der er registreret randsten.
Endestenene er højere end de andre.
Centralt i den oprindelige høj sås 1 dæksten af et gravkammer.
641. Nostrup, Raklev sg (DKC: 030103.192). HP 1881. Høj, hvori findes en megalitgrav.
Kammeret har 6-sidet grundplan og er orienteret SSV-NNØ. Det er 2,1 m l., 1,4 m br. og 1,3 m h. Kammeret er bygget
af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod NNØ og to sten på hver langside. De danner vinkel mod hinanden. Kammeret er åbent
mod SSV. Her er registreret en indgangs- eller tærskelsten. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. På gulvet lå et skelet
med hovedet i N og fødderne i S. Ved hovedet fandtes 1 ravperle og midt i kammeret lå 1 ildsten og 1 flække. Derover
fandtes et lag flade sten og et flintskærvelag, hvori lå enkelte lerkarskår.
Fund (Udgr. af L. Zinck. - NM Z 207-9): 1 flækkeildsten - 1 flække. - Mgl. Lerkarskår og ravperle. - Litt: P.V. Glob 1969:
nr. 286. - K. Ebbesen 2006: nr. 102.
642. Nostrup, Raklev sg (DKC: 030103.193). HP 1881. Fritstående dyssekammer.
Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret N-S. Der er registreret >2 sidesten og 1 dæksten. - Litt: P.V.Glob
1969: nr. 287.
643. Nostrup, Raklev sg (DKC: 030103.211). HP 1881. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 22 m l.
I højen er registreret et rektangulært kammer. Der sås 1 dæksten.
644. Nostrup, Raklev sg (DKC: 030103.215). HP 1881. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 16,0 m l. og 7,5 m br. Der
er registreret randsten. Endestenene er højere end de andre.
Centralt i højen er registreret et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret NV-SØ. Det er registreret >3
sidesten.
645. Nostrup, Raklev sg (DKC: 030103.216). HP 1881. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var >22 m l. og 10,5 m br. Der
er registreret nogle få randsten.
030103,a. Gåsetofte, Raklev sg (Købt 1863. - NM Z 1-18): 4 slebne, svære, tyknakkede retøkser (1 Bundsø-type og 3 type

B) - 5 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 sleben buttet retmejsel. - 1 flækkepil (type A 3). - 2 flækkesegle. - 3
flækkeknive. - 1 flække. - Litt: C.J.Becker 1950: bil.II,15. - K. Ebbesen 2005: fl.1,30.
646. ”Loddenhøj”, Rørby, Rørby sg (DKC: 030104.1). HP 1881 og 1885. Høj, i hvis S-lige del findes 2 jættestuer. Kamrene
ligger lidt fra hinanden og har tilnærmelsesvis samme længderetning.
a. Den V-lige jættestues kammer har uregelmæssig polygonal grundplan og er orienteret ØNØ-VSV. Den er 3,0 m l., 2,5
m br. og 1,7 m h. Det er bygget af 7 sidesten, som vender en flad side indad. Mellem de to sidesten i N-væggen findes
3 nischer. De to er ca. 40 cm brede og bagtil lukket af en flad sten. Den sidste er smallere og lukket af en almindelig
stenpakning. Midt for den S-lige langside findes en gangåbning. Gulvet består af en brolægning og et lag brændt flint.
På gulvet lå et tykt lag af skeletrester og gravgaver. Der iagttoges 16 kranier, liggende i to bunker. Dette lag var dækket af
et lag flade fliser. Højere oppe i fylden fremkom yderligere fliselag. Her fandtes tillige skeletrester og spor efter ild.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den er >4,3 m l. Der er bevaret >4 sidesten og >1 dæksten.
Fund (Udgr. 1885 af L. Zinck - Z 1099-1283): 1 nakkefragm. af svær, tyknakket flintøkse - 1 mellembladet flintøkse. 1 stridsøkse (type KE B2). - 11 flækkepile (3 type A 3, 8 type B). - 2 bennåle (1 type 3 og 1 type 2). - 18 flækkeknive. - 1
flækkeildsten. - 55 flækker. - 5 tandperler af hund. -1 trykstok af hjortetak. - 1 benmejsel. - 102 ravperler (3 type a1; 5
type a2; 26 type b1; 2 type b2; 1 type c1; 4 type c2; 4 type d; 2 type g; 26 type m1-3; 5 type q1; 7 type q2; 1 type q3; 1 type
q4; 3 type qx; 1 type s; 2 type t2; 3 type t3 - 2 ravskiver (type 3b)) og fragm. - Keramik: 6 tragtskåle. - 1 Troldebjergskål. - 1
skulderskål. - 2 skåle med konkav hals. - 4 skulderkopper. - 1 kop med konkav hals. - 1 tragtkop. - 1 skulderhængekar. - 1
hængekar. - 1 skål med kegleformet hals. - 1 skål med konvekse sider. MN I-IVA. - Mgl. Diverse flintredskaber.
b. Den Ø-lige jættestues kammer er ovalt og orienteret NØ-SV. Det er 3,1 m l., 2,1 m br. og 1,4 m h. Det er bygget af 8
sidesten. Kammeret er dækket af 1 meget stor dæksten. Midt for den SØ-lige langside findes en 0,7 m br. gangåbning.
Gulvet består af en brolægning og et lag brændt flint. Herpå fandtes skeletrester og gravgaver. Dette lag var dækket af
et lag flade sten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er 3,6 m l. og 0,7 m br. Den er bygget af >8 sidesten og >1 dæksten.
Fund (Udgr. 1885 af L. Zinck. - NM Z 1284-1304): 5 flintdolke (alle type I). - 4 slebne, buttede retmejsler, de to fragm. - 1
sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 1 sleben, svær tyknakket huløkse (type B). - 1 nakkefragm. af en svær, tyknakket
flintøkse. - 1 nakkefragm. af en sleben. tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 1 ko-mejsel. - >4 ravperler (2 type b og 2 type
m) og ravfragm. - Mgl: 10 flækker mv. - Litt: S. Müller 1918: nr. 162. - P.V. Glob 1952: nr. 175 og 177. - C.J.Becker 1950:
bil. II,10, fig. 19d. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 37, fig. 37,1 og fig. 144,8. - 2005: fl.1,31. - S. Hansen 1986a: 26 ff. - AUD
1993:63 (fig.).
647. ”Hyldehøj”, Rørby, Rørby sg (DKC: 030104.2). HP 1881 og 1887. Rundhøj, hvori fandtes en dobbeltjættestue.
Kamrene lå i hinandens forlængelse og havde én fælles endesten mod henh. NØ og SV.
a. Den V-lige jættestues kammer var ovalt og orienteret SV-NØ. Den var 6,3 m l., 2,5 m br og 1,6 m h. Det var bygget af
14 sidesten. Gulvet består af en brolægning og et lag brændt flint. Ved den N-lige væg fandtes en aflang kiste, dannet af 7
kantstillede sten. Den var 1,6 m l. og 0,6 m br. På gulvet fandtes skeletrester og gravgaver. Derover lå et lag gennemgående
flade sten og muld.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den var 3,5 m l. og 0,8 br. 2 af gangens sidesten er kløvet af samme sten. Ved kammeret
ligger 2 tærskelsten.
Fund (Udgr. 1887 af L. Zinck - NM Z 1496-1568 og 1639-1687): 1 flækkepil (type A). - 1 pilespids med konkav basis. - 3
bennåle (1 ubest. - 1 ringhovednål. - 1 hammerhovednål). - 11 dolke (4 type IB; 1 type ID; 2 type Ix; 3 type IIA; 1 ubest.).5 slebne, svære, tyknakkede retøkser (alle type A). - 6 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 2 slebne, tosidede
mejsler. - 14 slebne, buttede retmejsler. - 3 flækkesegle. - 7 flækkeildsten. - 11 flækkeknive. - 46 flækker/-fragm. - 18
tværpile. - Keramik: 1 hængekar. - 1 tragtkop. - 4 tragtskåle. - 2 tøndehængekar. - 4 skulderkopper. - 1 tulipanbæger. - 2
åbne skåle med konvekse/rette sider. - 3 tøndeformede lerkar. - 1 dobbeltkoni. - 7 skulderskåle. - 2 skåle med konkav
hals. - ubest. lerkar. MNIb-V.
b. Den Ø-lige jættestues kammers var ovalt og orienteret SV-NØ. Det var 6,6 m l. og 2,5 m br. Det var bygget af opr. 14
sidesten. Der er registreret 4 dæksten. Gulvet består af en brolægning og et lag brændt flint. Ved kammerets N-lige væg
fandtes en aflang kiste, sat af 4 kantstillede sten. Den havde samme proportioner som kisten i det V-lige kammer. På
gulvet fandtes skeletrester og gravgaver, alle mærket af ild.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er >3,5 m l. og 0,8-0,6 m br. Der er registreret >5 sidesten, nemlig 3 sten i den ene og
2 sten i den anden side. Der var bevaret >1 dæksten. I gangen lå 2 tærskelsten.
Fund (Udgr. 1887 af L. Zinck. - NM Z 1399-1495 og 1623-38): 15 svære, tyknakkede, slebne retøkser af flint (alle
Lindø/Valby-type). - 12 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser af flint. - 1 fragm. tosidet mejsel. - 10 slebne,
buttede retmejsler af flint samt 7 fragm. af lign. - 1 spydspids af flint. - 3 flintdolke (alle type Ix). - 5 flækkesegle.
- 25 flækkeknive. - 12 flækkeildsten. - 5 flækkepile (4 type A og 1 type D). - 3 tværpile, den ene YN. - 1 ægfragm. af
dobbeltægget stridsøkse (ubest.). - 2 flækker med retouche. - 125 flækker/-fragm. - Keramik: 12 tragtskåle. - 2 skåle
med kegleformet hals. - 1 skulderhængekar. - 1 øskenbæger. - 2 kopper med konkav hals. - 1 sfærisk skål. - 4 hængekar.
- 1 tøndehængekar. - 4 skulderskåle. - 1 skulderkop. - 1 tragtkop. - 2 skåle med konkav hals. - Ubest. lerkar. MN Ib-V.
Fund fra anlægget generelt (NM Z 1569-1622 m.fl.): 2 rørformede benperler. - 1 fragm. af hjortetaksmejsel. - 4
tandperler. - 13 trykstokke af hjortetak. - 20 ko-mejsler. - 59 ravperler (6 type a1; 3 type a2, den ene reparereret; 15 type

b1; 9 type b2; 1 type c2; 1 type d; 1 type e; 14 type m1-2; 1 type q1; 1 type q4; 1 type t1 og 6 ravskiver, nemlig 4 type
3a-b og 2 type 2b) samt fragm. - Litt: S. Müller 1918: nr. 117, 145 og 170. - C.J.Becker 1950: bil.2,9. - P.V. Glob 1952. M. Strömberg 1971: 276, fig. 141. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 36, fig. 31,6; fig. 37,3; fig. 59,3; fig. 60,1; fig. 63,2 og 7; fig.
86,2 og fig. 90,3. - 2005: fl.1,32. - S. Hansen 1986a: 33 ff. - 1993: nr. 143.
648. Rørby, Rørby sg (DKC: 030104.3). HP 1881. Langhøj. Højen var opr. ca. 21,5 m l. og 7,5 m br.
Centralt i højen fandtes et gravkammer. Det var 1,8 m l. og 0,9-0,7 m br.
649. Rørby Mark, Rørby sg (DKC: 030104.5). HP 1881 og JR 1941. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 50 m l., 8,0 m br.
og 0,8 m h. Der er registreret indtil 1 m høje randsten.
I højens S-lige del findes ruinen af en megalitgrav. Der er registreret 3 sprængte sten.
650. Rørby, Rørby sg (DKC: 030104.6). HP 1881. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 42 m l. og 10 m br. Der er bevaret
randsten. I højen har været 2 gravkamre.
a. I højens SØ-lige del findes ruinen af et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NV-SØ eller parallelt
med højens længderetning. Der er bevaret >2 sidesten.
b. Ruinen af en megalitgrav.
651. ”Møllehøj”, Kærby, Rørby sg (DKC: 030104.8). HP 1881. Rundhøj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes en stordysse/jættestue.
Gangen var orienteret SØ-NV.
Fund (KOM ?): 1 sleben, tyndbladet flintøkse.
652. Kærby, Rørby sg (DKC: 030104.10). Høj, hvori er registreret en jættestue.
Udgr. i 1858.
653. ”Olshøj”, Kærby mark, Rørby sg (DKC: 030104.12). HP 1881. og JR 1936. Rundhøj, ca. 20 m i diam. og 1,5 m h. Der
er registreret randsten. I højen findes en dobbeltjættestue. Kamrene ligger i hinandens forlængelse, har sammen længde
samt 1 fælles endesten henh. i den Ø-lige og V-lige ende.
a. Den V-lige jættestues kammer er ovalt og orienteret Ø-V. Det er 6,4 m l. og 2,6 m br. Det er bygget af 15 sidesten. Der
er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Det er dækket af opr. 5 dæksten. Midt på kammerets S-lige væg findes en
gangåbning.
Gangen er orienteret N-S. Den er >3,6 m l. Den er bygget af >6 sidesten, nemlig 3 i hver side. I gangen findes 2 sæt
karmsten, henh. bag hjørnestenene til kammeret og mellem 2.-3. Der er bevaret >4 dæksten.
b. Den Ø-lige jættestues kammer er ovalt og orienteret Ø-V. Det er 5,2 m l. og 2,9 m br. Kammeret er bygget af 12
sidesten. Der er tørmurskonstruktioner mellem sidestenene. Det er dækket af >3 dæksten. Midt for kammerets S-lige
langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret N-S. Den er 3,6 m l. Der er bevaret >3 sidesten, nemlig 2 sten i den V-lige og 1 sten i den Ø-lige side.
Ved hjørnestenen til kammeret står 1 karmsten i den Ø-lige side. - Litt: A.P. Madsen 1896: 20, t. 19,20. - S. Hansen 1986a:
39 ff. - 1993: nr. 142. - T. Dehn et alii 2000: 157 ff.
654. Kærby, Rørby sg (DKC: 030104.20). HP 1881. Langhøj, orienteret N-S. Den var 47 m l. og 9,0 m br.
655. Uggerløse, Rørby sg (DKC: 030104.33). HP 1881. Rundhøj, hvori fandtes en dysse.
Kammeret var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
656. Ulstrup, Røsnæs sg (DKC: 030105.4). HP 1881. Fritstående dysse.
Kammeret har 5-sidet grundplan. Mod SØ findes en gangåbning. Der er bevaret 5 sidesten.
657. Ågerup, Røsnæs sg (DKC: 030105.14/19). HP 1881. Rundhøj. I højen fandtes et 5-sidet gravkammer. Der er
registreret 1 dæksten.
658. Ågerup, Røsnæs sg (DKC: 030105.20). HP 1881 og JR 1929. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er 28 m l. og 6,5
m br. Der er registreret 55 randsten.
11 m fra højens NNØ-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret NNØ-SSV. Det var
ca. 0,55 m br. Det var bygget af >3 sidesten, nemlig 2 sten i Ø og 1 i V.
Fund: Et skelet. - Litt: H. Kjær 1931: fig. 10.
659. Ågerup, Røsnæs sg (DKC: 030105.23). HP 1881. Ruin af fritstående dyssekammer.
Kammeret har 5-sidet grundplan. Det er bevaret >3 sidesten og 1 dæksten med skåltegn. - Litt: P.V. Glob 1969: nr.
278/9.
660. Ågerup, Røsnæs sg (DKC: 030105.32). HP 1881. Langhøj, orienteret NV-SØ. Der er registreret 4 randsten. - Litt: H.
Kjær 1931: fig. 9.
661. Ågerup, Røsnæs sg (DKC: 030105.33). HP 1881. Fritstående dysse.
Kammeret er orienteret N-S. Det er 2,3 m l., 1,0 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 2 sten mod Ø og V
samt 1 endesten mod S. Mod N ligger 1 tærskelsten. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
662. Kongstrup Mark, Røsnæs sg (DKC: 030105.38). HP 1881. Højtomt, hvori findes en dysse.
Kammeret har 6-sidet grundplan og er orienteret N-S. Det er 2,2 m l. og 1,1 m br. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1
sten mod N og to sten mod Ø og V. Disse sten danner vinkel mod hinanden. Kammeret er åbent mod syd. Det er dækket
af 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 102.
663. Kongstrup, Røsnæs sg (DKC: 030105.39). HP 1881. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 23 m l., 6,5 m br. og

1,0-1,5 m h. Der er bevaret randsten.
I højen er registreret dækstenen af et kammer.
664. ”Olshøj”, Kongstrup Mark, Røsnæs sg (DKC: 030105.41). HP 1881. Højtomt, hvori findes en polygonaldysse.
Kammeret (type IV) har 6-sidet grundplan og er orienteret NØ-SV. Det er 1,7 m l. og 1,3 m br. Kammeret er bygget af 5
sidesten, nemlig 1 sten mod NØ og to sten på hver langside. De danner vinkel mod hinanden. Kammeret er åbent mod
SV. Her findes en kort gang.
Gangen er orienteret SV-NØ. Den er 1,8 m l. Der er bevaret 3 sidesten, nemlig 2 sten mod NV og 1 sten mod SØ.
Fund: Flintkiler, stenhamre og 2 ”gardinkroge”. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 104.
665. Kongstrup, Røsnæs sg (DKC: 030105.45). HP 1881. Fritstående dysse.
Kammeret var orienteret NV-SØ. Der er registreret >1 sidesten.
666. Kongstrup mark, Røsnæs sg (DKC: 030105.47). HP 1881 og 1894. Høj, hvori skal have været 3 megalitgrave. Kun
ruinen af en jættestue er bevaret.
Jættestuens kammer havde rektangulær grundplan og var orienteret NNØ-SSV. Det var opr. ca. 6 m l. og 1,5-2,0 m
br. Det var bygget af >8 sidesten og >2 dæksten. Gulvet var dannet af et lag brændt flint. Herpå fandtes skeletdele og
gravgaver. Dette lag var dækket af en stenlag af brosten.
Gangen var orienteret ØNØ-VSV. Der er registreret >3 sidesten.
I højen er undersøgt sekundære urnegrave med brændte ben.
Fund (Udgr. 1894 af L. Zinck. - CMLX-LXVIII, Z 690-714 og Z 1859-66): 1 sleben, spidsnakket huløkse. - 1 usleben,
tyndbladet, tyknakket retøkse. - 1 sleben, buttet retmejsel. - 4 tyndbladede, tyknakkede flintøkser, den ene usleben, en
anden er et sekundært tildannet ægfragment. - 17 flækker. - 4 flækkeknive. - 1 ravperle (type a2) og fragm. - Keramik: 5
tragtskåle. - 2 skulderskåle. - 1 skål med konkav hals. - 1 skulderkop. - 2 hængekar - 1 skål med kegleformet hals. - 1 skål
med konvekse sider. Ubest. lerkar. MN I-IVA . - Litt: S. Müller 1918: nr. 154. - P.V. Glob 1952: 180 og 212. - T. Ramskou
1964: 16 (afb.). - K. Ebbesen 1975: fl.A. nr. 38, fig. 46,5 og fig. 66,6. - S. Hansen 1986a: 47 ff.
667. Kongstrup, Røsnæs sg (DKC: 030105.48). HP 1881. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var >34,5 m l.
I højen er registreret to gravkamre.
668. Kongstrup, Røsnæs sg (DKC: 030105.49). HP 1881. Fritstående dysse.
Kammeret (type IV) var orienteret SSV-NNØ. Det havde 5-sidet grundplan. Det var bygget af 4 sidesten. I kammerets
SSV-lige side fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret SSV-NNØ. Der var bevaret >1 sidesten på den vestlige side.
669. ”Trold”, Kongstrup, Røsnæs sg (DKC: 030105.51). HP 1881. Rundhøj. Der er registreret randsten.
Kammeret er orienteret SØ-NV. Det har 4/5-sidet grundplan. Det er bygget af >3 sidesten. For kammerets SØ-lige side
ligger en tærskelsten. Det er dækket af 1 dæksten.
670. Kongstrup, Røsnæs sg (DKC: 030105.53). HP 1881. Ruin af en megalitgrav.
030105,a. ”Pendekshøj”, Kallerup mark, Refsnæs sg (Udgr. 1895 af L. Zinck). Rundhøj. I denne fandtes ruinen af en
jættestue. Kammeret var rektangulært og orienteret N-S. Det var ca. 9,0 m l.
Der er registreret >8 sidesten.
Gangen var orienteret Ø-V.
Fund (NM Z 1867-70): 1 hel og 1 fragm. tyndbladet flintøkse. - 23 flækker. - 2 tragtskåle. - 1 hængekar. - Ubest. lerkar.
MN II-IV. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 39.
671. Tystrup, St. Fuglede sg (DKC: 030106.3). HP 1881. Langhøj, rektangulær og orienteret SØ-NV. Den var >13,0 m og
5,5 m br. Der var bevaret 25 randsten. Endestenen i SØ var lidt højere end de andre.
7,5 m fra højens NV-ende og sandsynligvis centralt i den oprindelige høj fandtes en dysse (type I/II). Kammeret var
orienteret SØ-NV eller parallelt med højens længderetning. Det havde rektangulær grundplan. Det var 1,3 m l., 0,9 m
br. og 1,2 m h. Bevaret var 3 sidesten, idet kammeret var åbent mod NV. Gulvet var brolagt.
Fund (Udgr. af H. Petersen): Ingen. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 105.
672. Tystrup, St. Fuglede sg (DKC: 030106.4 . HP 1881. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den var ca. 51,0 m l. og 10,0 m br.
Der er registreret 68 randsten, som er det opr. antal.
Centralt i højen er registreret en sten af et gravkammer.
673. Tystrup, St. Fuglede sg (DKC: 030106.7). HP 1881. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den er 55,0 m l. og 10,5 m br.
Der er registreret >61 randsten.
Centralt i højen er registreret to sten af et gravkammer.
Fund (Opsamlet på tomten - NM A 46.011): 1 flækkebor.
674. Tystrup, St. Fuglede sg (DKC: 030106.8). HP 1881. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er 92,0 m l. og 8,5 m br.
Der er registreret 122 randsten, som er det opr. antal. Randstenene er ca. 1,6 m høje og der findes tørmurskonstruktion
mellem dem. Den midterste randsten i højens SSV-lige ende er 1,9 m høj.
Centralt i højen er registreret 3 sten af et gravkammer.
675. ”Vennegryden”, St. Fuglede, St. Fuglede sg (DKC: 030106.13). 1858 og HP 1881. Høj, hvori ruinerne af 1-2
megalitgrave.
Den ene megalitgrav var bygget af >7 sidesten og >1 dæksten. Gulvet bestod af en brolægning af flade sten. Sandsynligvis

var der sekundære brolægninger i kammeret.
Fund fra hele anlægget (Inds. 1858 - NM 17.319-27 og 18.137-43): 2 slebne, svære, tyknakkede huløkser (type A). 1 sleben, tyndbladet, tyknakket huløkse. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 2 slebne, buttede retmejsler. - 4
flækker. - 1 flækkeildsten. - Fragm. af fladehugget redskab. - 4 tandperler - 6 ravperler (1 type b1; 1 type d; 2 type m1-2;
1 type t1 og 1 type t2) og fragm. - 1 tragtkop (MN III). - Mgl: 1 flintøkse, 3 flintmejsler, flere flækker, fragm. af dolk/
spydspids, benmejsel, bronzefragm. - Litt: H.C.Broholm 1943: 48: nr. 241.- K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 40.
676. ”St. Maglehøj”, Svallerup sg (DKC: 030107.8). HP 1881. Rundhøj. Højen var ca. 12,5-15,5 m i diam. og 1,5 m h. I
højen fandtes en dysse.
Kammeret havde 6-sidet grundplan. Det var ca. 2,2 m l. 1,6 m br. og 1,6 m h. Det var bygget af 5 sidesten og 1 dæksten.
På den ene side iagttoges en gangåbning.
Fund: Halskrave, dolk og 2 bælteplader fra bronzealderen. - I højen fremkom også 2 sekundære gravkister fra
bronzealderen. Litt: L. Zinck 1871: 19 ff, fig. 11-17. - H.C.Broholm 1943: 48, nr. 246-47. - K. Ebbesen 2005: fl.1,33.
677. ”Regnarshøj”, Bjerre, Svallerup sg (DKC: 030107.20). HP 1881. Høj, hvori findes en jættestue.
Kammeret er ovalt. Det er 5,2 m l. og 2,1-2,2 m br. Det er bygget af 13 sidesten, som vender en flad side indad. Det er
dækket af 3 dæksten, hvorimellem der findes mindre sten. Midt for den ene langside findes en gangåbning.
Gangen er 5,2 m l. Den er bygget af >10 sidesten, nemlig 5 på hver side. Det inderste par sidesten er lidt smallere og
trukket frem som karmsten. Gangen er dækket af >5 dæksten, hvoraf den inderste danner underlag for kammerets
dæksten.
Fund (Ind. 1848 og udgr. 1910 af G. Rosenberg - NM 11.381-87, A 19.236: og A 26.197-239): Skeletrester af 13 voksne og
4 børn. - 1 sleben, tyndbladet flintøkse, tildannet af et ægafslag af en økse. - 1 ægfragm. af tyndbladet, tyknakket retøkse.
- 1 knusesten. - 1 forarbejde til en spydspids. - 1 madkniv. - 2 fragm. af fladehuggede flintredskaber. - 2 flækkeildsten.
- 5 flækkeknive. - 15 flækker. - 2 dobbeltæggede stridsøkser (type B1 og B 2). - 1 ornamenteret hjortetakstrykstok - 1
astragal-terning. - 7 benprene - 3 benmejsler. - 4 vildsvinetandsknive - 1 fragm. YN-lerkar (type II A 1). - 1 øskenbæger. - 3
tragtskåle. - 6 skulderskåle. - 1 skål med konkav hals. - 1 skulderkop. - Ubest. lerkar. MN I-IVA. - Mgl: 1 flintmejsel, nogle
flækker. - Litt: Anonym 1849-51: 107. - K. Ebbesen 1972: fig. 5,1 - 1975: fl.a. nr. 41, fig. 44,5. - 2005: fl.1,34. - S. Hansen
1986a: 52 ff. - 1993: nr. 145. - T. Dehn et alii 2000: 225 ff.
678. Bjerre, Svallerup sg (DKC: 030107.33). HP 1881. Dysse.
Kammeret var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten. Gulvet bestod af en brolægning af flade sten.
Fund: Skeletrester med spor af ild.
679. ”Fiskerdyssen”, Tømmerup, Tømmerup sg (DKC: 030108.9). HP 1881. Fritstående dysse.
Kammeret havde pæreformet grundplan og var orienteret Ø-V. Det var 1,5 m l. og 1,1 m br. Det var bygget af 5 sidesten,
nemlig 1 endesten mod V og 2 sten på hver langside mod N og S. I kammerets Ø-lige side fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret Ø-V. Der var bevaret >1 sten.
Fund (Købt 1893. - Muligvis herfra NM A 12.225): Dobbeltægget stridsøkse (mgl.).
680. ”Kattedysse”, Kåstrup, Tømmerup sg (DKC: 030108.11). HP 1881. Langhøj, orienteret Ø-V.
I højen er registreret et gravkammer.
681. Kåstrup, Tømmerup sg (DKC: 030108.16). HP 1881. Dysse.
Der er registreret et gravkammer med gang.
Fund: Flintøkser og lerkarskår ”med blomster”.
682. Kåstrup, Tømmerup sg (DKC: 030108.20). HP 1881. Høj. Der er registreret randsten.
I højen er registreret et rektangulært dyssekammer. Det var bygget af 5 sidesten. For kammerets S-lige side lå en
tærskelsten.
I højen er fundet et bronzesværd.
683. Kastrup, Tømmerup sg (DKC: 030108.21). 1865 og HP 1881. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var 18,0 m l. og 6,0
m br. Der er registreret randsten. I højens midterakse fandtes 2 dysser, én i hver ende af højen.
a. Det SØ-lige dyssekammer (type I) var rektangulært og orienteret NV-SØ. Det var 1,4 m l., 0,9 m br. og 0,9 m h. Det
var bygget af 4 flade sidesten.
b. Det NV-lige dyssekammer (type II) var rektangulært og orienteret NV-SØ. Det var 1,3 m l., 0,9 m br. og 0,8 m h. Det
var bygget af 4(?) sidesten. På kammerets SØ-lige side fandtes en indgangssten. Indenfor denne fremkom en dørsten.
Kammeret var dækket af 1 dæksten. Gulvet var dannet af en brolægning af håndstore sten og et lag flintskærver. Herpå
lå resterne af et voksent individ og gravgaver. Fylden derover bestod af jord og småsten.
Fund (Udgr. 1865 af L. Zinck - NM Z 210-11): 2 flækkeildsten.
684. Kastrup mark, Tømmerup sg (DKC: 030108.22). HP 1881. Rundhøj. Den var omsat med ca. 0,9 m høje randsten.
Centralt i højen findes et dyssekammer (type IV). Det har 6-sidet grundplan. Det er 1,8 m l. og 1,4 m br. Det var bygget
af 5 sidesten, nemlig 1 endesten og 2 sidesten på hver langside. For den ene side ligger en tærskelsten. Kammeret er
dækket af 1 dæksten.
Gangen var bygget af 2 sidesten og 1 dæksten.
Fund (Udgr. af L. Zinck. - NM Z 768-69): 1 skulderkop. - 1 tragtkop. MN II-III. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.A. nr. 44, fig.

55,2 og fig. 59,6.
685. ”Samsingerbanken”, Kastrup Mark, Tømmerup sg (DKC: 030108.23). 1870 og HP 1881. Høj, hvori findes en
megalitgrav. Kammeret har 5-sidet grundplan. Det er 1,9 m l., 1,4 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af >5 sidesten. Gulvet
dannes af et lag br. flint.
Gangen er orienteret SSV-NNØ. Der er bevaret >1 sidesten.
Anlægget er overbygget af en bronzealderhøj.
Fund (Udgr. 1870 af L. Zinck. - NM A 1285-86): 1 sleben, svær, tyknakket huløkse (type A). - Ægfragm. af sleben huløkse.
- 1 ravskive. - 1 skulderskål. - Litt: L. Zinck 1871: 36 ff. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 32. - 2005: fl.1,35. - L. Pedersen 1988:
197 ff.
686. ”Ringeløsebjerg”, Kastrup, Tømmerup sg (DKC: 030108.24). 1862 og HP 1881. Høj, hvori fandtes en megalitgrav.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var ca. 2,5 m l., 1,5 m br. og 1,9 m h. Der er registreret sidesten.
Fund (Inds. 1862 - NM 20.582-93): 2 skeletter. - 4 slebne, svære, tyknakkkede retøkser (1 type B og 3 Lindø/Valby-type).
- 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede flintøkser. - 1 sleben, buttet retmejsel. - 1 flækkepil (type A 2). - 1 dobbeltægget
stridsøkse (type N). - 7 tandperler. - 40 ravperler (2 type a1; 2 type a2; 7 type b1; 2 type b2; 3 type c1; 2 type c2; 1 type d;
1 type g; 2 type h; 13 type m1-2, 1 type r; 2 type t1; 1 type q; 1 ravskive, type 3a og 1 fragm. ravring) samt fragm. - Litt:
C.J.Becker 1950: bil. II,7. - K. Ebbesen 2005: fl.1,36.
687. Kastrup, Tømmerup sg (DKC: 030108.26). HP 1881. Dysse.
Der er registreret et rektangulært kammer.
688. Kastrup, Tømmerup sg (DKC: 030108.29). HP 1881. Rundhøj. Den var ca. 14 m i diam. Der er registreret >25
randsten. Centralt i højen fandtes en dysse.
Kammeret var orienteret N-S. Det havde 6-sidet grundplan. Det var 1,9 m l. og 1,7 m br. Det var dækket af 1 dæksten.
Gangen var orienteret S-N. Den var 3,6 m l. og 0,4 m br. Der er registreret 1 tærskelsten.
689. Andax, Tømmerup sg (DKC: 030108.32). HP 1881. Langhøj, orienteret Ø-V.
690. Istebjerg, Tømmerup sg (DKC: 0301008.36). HP 1881. Høj. Der er registreret randsten.
Kammeret var bygget af >4 sidesten.
I højen fandtes en lille, sekundær stenkiste med aske.
691. Ubberup I, Tømmerup sg (DKC: 030108.38). HP 1881 og 1896. Høj, hvori fandtes ruinen af en dobbeltjættestue.
Den ene jættestues kammer var orienteret Ø-V. Det var 3,4 m l. og 1,7 m br. Det var bygget af >8 sidesten, nemlig 3 i N,
2 i S, 2 i V og 1 i Ø. Mod SØ fandtes en gangmunding.
En af gangene var orienteret SØ-NV. Den var ca. 5,6 m l.
Fund (Udgr.1896. - MN Z 1881-83): 1 flækkepil (type B 1). - 1 flækkekniv. - 2 afslag. - Lerkarskår. - Litt: C.J.Becker 1950:
bil. II,6. - K. Ebbesen 1975: fl.A. nr. 42. - 2005: fl.1,37. - S. Hansen 1986a: 59 ff. - 2005, fl.1,144.
692. Lindebjerg, Tømmerup sg (DKC: 030108.38a). 1966. Megalitgrav.
Der er registreret en lille jættestue.
693. Ubberup II, Tømmerup sg (DKC: 030108.40). HP 1881. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 30 m l. og 8 m br. Den
var bygget af sand. Der er registreret randsten. I højen fandtes 2 dysser.
a. En ruin af et gravkammer. Gulvet var brolagt.
b. Et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret VNV-ØSØ. Det var >1,3 m l., >0,5 m br. og 0,9 m h. Det
var bygget af 4 sidesten. Gulvet var brolagt og herpå lå et 20 cm tykt lag rullede strandsten. På gulvet fandtes 1 lig samt
1 lerkarskår.
Fund (Udgr. 1896 af L. Zinck - NM Z 1885): Fragm. af øskenflaske. - Litt: K. Thorvildsen 1941: nr. 139. - H. Knöll 1976:
nr. 117. - D Liversage 1980: 109 ff. - K. Ebbesen 1975: fl.A. nr. 43.
694. Ubberup III, Tømmerup sg (DKC: 030108.41). HP 1881 og DL 1966-72. Rundhøj. I højen fandtes et rektangulært
dyssekammer. Det var 2,0 m l., 0,7 m br. og 1,5 m h. Der er registreret sidesten. - Litt: D. Liversage 1980: 109 ff.
695. Ubberup, Tømmerup sg (DKC: 030108.47). Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var ca. 22 m l. og 17,5 m br. Der er
registreret nogle få randsten.
Kammeret havde rektangulær grundplan og var orienteret NNV-SSØ.
696. Tømmerup Nordgård, Tømmerup sg (DKC: 030108.67). 1947. Tomt efter en megalitgrav.
Fund (privateje, i.s.): 1 sleben, buttet hulmejsel. - 1 tyndnakket flintøkse samt andre flintredskaber.
697. ”Stejlhøj”, Tømmerup sg (DKC: 030108.165). Tomt af megalitgrav.
Fund (Udgr. 1979 af J. Nyberg. HOL u. nr.): ?
030108,a: Lindebjerg, Ubberup, Tømmerup sg (NM Z 295-303, fundet ved en stor sten, utvivlsomt fra en megalitgrav):
1 sleben, buttet retmejsel. - 1 dobbeltægget stridsøkse (type B). - 6 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 sleben,
svær, tyknakket retøkse (Bundsø-type).
030108,b: Lindebjerg, Tømmerup sg (Købt 1887 - Privateje, L 1354-73): 1 dobbeltægget stridsøkse (type B) - 4 slebne,
tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 sleben, buttet retmejsel. - 1 sleben, buttet hulmejsel. - 1 skiveøkse. - 1 sleben, svær,
tyknakket retøkse (Bundsø-type). - 1 flække med kærv. - 5 flækkepile (2 type B1, 2 type B2, 1 type C). - 1 retvægget skål
(MN V). - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 45, fig. 83,3. - 2005: fl.1,38.
698. ”Korshøj”. Ubby, Ubby sg (DKC: 030109.3). HP 1881 og PVG 1939.

Rundhøj, ca. 25 m i diam. og ca. 3,5 m h. Heri findes lidt acentralt 2 sammenbyggede jættestuer. De to kamre ligger i
hinandens forlængelse i retningen NØ-SV, idet den fælles længdeakse kun knækker lidt. Fælles er en stor lodretstående
sten mod hen. NV og SØ.
Der er registreret sekundære grave, herunder urnegrave i højen. - Anlægget var i 1986 genstand for en større restaurering
og omhyggelig opmåling.
a. Den S-lige jættestues kammer (som er bygget først) har oval grundplan og er orienteret NØ-SV. Det er 5,3 m l., ca.
1,5-1,8 m h. og 2,3 m br. midtpå og 1,7 m br. v. enderne. Det er sat af 10 sidesten (samt den fælles endesten), nemlig
2 vinkelstillede endesten mod SØ samt 4 på hver af langsiderne. Sidestenene står tæt, men mellem dem er registreret
tørmurskonstruktion og ovenpå mellemliggersten. Kammeret er dækket af 5 dæksten, hvoraf den ene ligger over den
fælles endesten. Midt for kammerets SØ-lige langside findes en 0,7 m br. gangåbning. På gulvet fandtes et lag br. flint.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den er >5 m l. og 0,8-1,3 m h. Den er bygget af 8 sidesten samt 2 sæt karmsten, hvoraf
det ene står bag hjørnestenene til kammeret det andet mellem 2. og 3. stenpar. Der er registreret tørmur mellem gangens
sidesten. De 3 inderste dæksten er bevaret.
Fund (Inds. 1846 og udgr. af G. Rosenberg - NM 7970-74, 8963-78, 10.206, 11.604 og A 22.219-21): 12 dolke (6
type Ix; 5 type IB; 1 type ID). - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (YN). - 1 fragm. dobbeltægget stridsøkse. - 2 slebne,
buttede retmejsler, den ene med ødelagt æg. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 1 flækkekniv. - 1 flækkebor.
- 3 flækkeildsten. - 2 flækkeknive. - 1 flækkesegl/kniv. - 1 flække med retouche. - 1 skiveskraber. - 28 flækker/-fragm. Fragm. ravperle. - Keramik: 1 hængekar. - 1 skulderskål. - Ubest. MN II-III. - En del fund mgl.
b. Den sydlige jættestues kammer er ligeledes ovalt, men kortere og bredere. Det er orienteret SØ-NV. Det er 3,7 m l.,
2,6 m br. og 1,5-1,8 m h. Det er bygget af 7 sidesten (samt endestenen mod SØ). Der findes én endesten mod NV samt
3 sidesten på hver langside. Kammeret er dækket af 2 dæksten. Sidestenene står tæt, men der er tørmurskonstruktion
mellem sidestenen og mellemliggersten mellem disse og dækstenen. Midt for den SV-lige langside findes en 0,6 m br.
gangåbning. På gulvet fandtes et lag br. flint
Gangen er orienteret NØ-SV. Den er >5,6 m l., 0,8-1,1 m br.(bredest inderst) og 1,4-1,1 m h.; højest inderste. Den er
bygget af >10 sidesten, nemlig 5 i hver side, samt 2 sæt karmsten, hvoraf det ene ligger mellem 1. og 2. par sidesten,
det andet yderst. Der ligger tærskelsten mellem karmstenene; ved det inderste sæt karmsten sidder tillige en overkarm
i loftet. Der ligger en tærskelsten mellem hjørnestenene til kammeret. Ellers er kun bevaret de inderste 3 dæksten af
gangen. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem gangens sidesten.
Fund (Udgr. 1939 af P.V.Glob A 38.322, K6: 1-77): 1 stridsøkse (type I). - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type A). - 2
flækkepile (1 type A2 og 1 type D). - 1 sleben, buttet retmejsel. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 9 tværpile.
- 14 flækkeknive. - 7 flækkeildsten. - 4 flækkesegl. - 1 buekniv. - 3 flækker med retouche. - 1 skive med retouche. - >54
flækker/-fragmenter. - >19 afslag. - Hjortetaksspidsredskab. - Spidsmejsel. - 6 tandperler - 1 vildsvinetand. - 3 ko-mejsler.
- 15 ravperler (1 type a2; 4 type b1; 1 type c1; 8 type m1-2; 1 type t3) og fragm. - Keramik: 3 tragtskåle. - 2 skulderskåle.
- 1 skål med konkav hals. - 4 skulderkop. - 1 øskenhængekar. - 1 hængekar. - 1 skål med kegleformet hals. - 1 retvægget
skål. - Litt: Anonym 1845a: 219 ff. - H. Kjær 1911: 5 ff. - P.V.Glob 1940: 67 ff. - 1969: nr. 292. - V.G.Childe 1950: fig.
9b. - C.J.Becker 1950: bil. II,12. - P.V.Glob 1952: nr. 167, 172 og 199. - 1969: nr. 292.- T. Mathiassen 1959: 98 (afb.). - K.
Davidsen 1973: nr. 21. -. K. Ebbesen 1972: nr. 12, fig. 1,2. - 1975: fl. a. nr. 46, fig. 66,5 og fig. 86,6. - 2005: fl.1,39. - S.
Hansen 1986a: 82 ff. - 1993: nr. 155. - T. Dehn et alii 2000: 105 ff.
699. Ubby, Ubby sg (DKC: 030109.5). HP 1881. Høj. Heri skal have været en dobbeltjættestue.
Der er registreret >5 dæksten.
Gangene var orienteret Ø-V.
700. ”Solhøj”, Ubby, Ubby sg (DKC: 030109.20). HP 1881 og 1886. Rundhøj. Centralt i højen findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret NØ-SV. Det er 4,7 m l., 2,0 m br. og 1,5 m h. Det er bygget af 12 sidesten. Kammeret
er dækket af 3 dæksten. Gulvet består af en brolægning af sten, hvorpå ligger et lag ildskørnet flint. I kammerets S-lige
ende var adskilt et kisteformet rum af flade, kantstillede fliser. På gulvet fandtes skeletrester af mindst 16 individer samt
gravgaver. Derover lå et lag med flade fliser samt øverst stenblandet muld. Midt for kammerets SØ-lige langvæg findes
en gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er >2,2 m l. og 0,5 m br. Der er bevaret >4 sidesten og >1 dæksten. Ved hjørnestenene
ses et fuldstændigt karmparti med 1 fastklemt karmsten i hver side, mellemliggende tærskelsten samt overkarm.
Længere ude i gangen ligger endnu en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1886. af L. Zinck. - NM Z 1355-73): 2 flækkepile (type B 2). -1 sleben, svær, tyknakket retøkse. - 1 sleben,
buttet retmejsel. - 2 flækkeildsten. - 2 flækker. - 2 flækkeknive. - 2 bueknive. -1 benmejsel. - 3 ravperler (1 type b1 og 2 type
q4). - 1 skål med konkav hals. - 3 skulderkopper. - 3 skulderskåle. - 1 fodskål. - Ubest. lerkar. MN I-III. Litt: H. Kjær 1911: 21 ff. - C.J. Becker 1950: bil.2,11. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 47, fig. 50,2 og fig. 55,3. - 2005: fl.1,40. - S.
Hansen 1986a: 97 ff.
701. Ubby, Ubby sg (DKC: 030109.22). HP 1881. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 30 m l. og 8,5 m br. I højen
fandtes 2 dysser.
a. Centralt i højen fandtes et gravkammer. Det var orienteret NØ-SV.
b. I højen NØ-lige ende fandtes et gravkammer.

702. Ubby, Ubby sg (DKC: 030109.23). HP 1881. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 24 m l. I højen fandtes 2
dysser.
a. 5 m fra højens NØ-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer. Det var orienteret SØ-NV.
b. 13 m fra højens NØ-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer. Det var orienteret SØ-NV.
703. ”Ræverøgel”, Ubby, Ubby sg (DKC: 030109.24). HP 1881. Høj, hvori fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret NNØ-SSV. Det var ca. 4,4 m l. og 2,0 m br. Der er registreret 3 dæksten. Midt for kammerets
VSV-lige langside fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret VSV-ØNØ. Den var >3,8 m l. og 0,7 m br. Der er registreret 2 karmsten.
Fund (Udgr. 1814 af F. Münter): ”Spyd og andre genstande”. - Litt: S. Hansen 1986a: 68 ff. - 1993: nr. 146.
704. ”Grønhøj”, Ubby, Ubby sg (DKC: 030109.26). HP 1881 og JR 1941. Høj, hvori findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret NØ-SV. Det er 3,9 m l., 2,4 m br. og 1,4 m h. Det er bygget af 10 sidesten. Der er
registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Det er dækket af 3 dæksten. Midt for kammerets SØ-lige langside
findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er >4,2 m l., og 0,8-0,9 m br. Der er bevaret >6 sidesten. Der er tørmurskonstruktion
mellem sidestenene. Mellem 2.-3. par sidesten står et sæt karmsten.
Fund (Udgr. af F. Münter): 1 spidsnakket huløkse. - Litt: A.P. Madsen 1896: 23. t. 22,34. - H. Kjær 1911a: 21, pl. XXII. - S.
Hansen 1986a: 77 ff. - 1993: nr. 152.
705. Ubby, Ubby sg (DKC: 030109.29). 1866 og HP 1881. Høj, hvori findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret NV-SØ. Det er 4,1 m l., 2,6 m br. og 2,3 m h. Det er bygget af 9 sidesten. Der er
tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 2 dæksten. Midt for kammerets SV-lige langside
findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SV-NØ. Den er >3,5 m l., 0,6 m br. og 1,6 m h. Der er bevaret >4 sidesten, nemlig 2 på hver side. Ved
hjørnestenene til kammeret findes 2 karmsten og derimellem ligger 1 tærskelsten.
Fund: Mange flintøkser. Udenfor kammeret er fundet flintøkser, dolke samt flere urner med brændte ben. - Litt: A.
P.Madsen 1868: 12, t. 12-13. - S. Hansen 1986a: 77 ff. - 1993: nr. 154.
706. Dyssegård 1, Ubby, Ubby sg (DKC: 030109.30). 1866 og HP 1881. Rundhøj. I højtomtens N-lige del fandtes en
jættestue og i dens S-lige del en dobbeltjættestue, hvis kamre var sammenbygget og adskilt af 1-2 fælles endesten.
a. Den nordlige jættestues kammer var ovalt og orienteret N-S. Det var ca. 4,9 m l. og 1,9 m br. Det var bygget af >7
sidesten. Midt for den Ø-lige langside fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var bygget af >7 sidesten.
b. Dobbeltjættestuens V-lige jættestue havde ovalt kammer. Det var orienteret Ø-V. Det var 5,6 m l. og 2,5 m br. Det
var bygget af >7 sidesten, hvor i hvert fald 1 endesten mod Ø var fælles med Ø-kammeret. Gulvet var dannet af et lag
ildskørnet flint. Herpå fandtes skeletrester og gravgaver. Det var stærkt påvirket af ild. Midt på den S-lige langside
fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret N-S. Den var bygget af >4 sidesten.
c. Dobbeltjættestuens Ø-lige jættestue havde ovalt kammer. Det var orienteret Ø-V. Det var bygget af >5 sidesten. Gulvet
var belagt med et lag ildskørnet flint. Herpå fandtes skeletrester og gravgaver. Det var dækket af et lag bakkesand og et
tykt lag af flintskærver.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var bygget af >5 sidesten.
Fund fra hele anlægget (Udgr. 1866 af ejeren - NM Z 339-89 og A 25.776): 5 dobbeltæggede stridsøkser (type C 1-2).
- 13 slebne, svære, tyknakkede retøkser (12 Lindø/Valby-type og 1 type IA). - 14 slebne, buttede retmejsler. - 9 slebne,
tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 fragm. fladehugget redskab (mgl.). - 6 flækker. - 1 ravperle (type b1) og fragm. - 1
tragtskål. - 2 hængekar. MN III/IVA . - Litt: A.P.Madsen 1896: 19 f, t. 18. - S. Müller 1918: nr. 174. - H.- Kjær 1911a: 24
ff. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 48. - 2005: fl.1,41
707. Dyssegård 2, Ubby, Ubby sg (DKC: 030109.31). HP 1881. Høj, hvori findes 2 jættestuer. Kamrene er bygget i
hinandens forlængelse med 2 fælles sten på tværs i henh. den NNØ-lige og SSV-lige ende.
a. Den SV-lige jættestues kammer er ovalt og orienteret SSV-NNØ. Det er 5,7 m l. Der er bevaret >8 sidesten nemlig
4 på hver side samt endestenene mod NNØ. Der er bevaret 3 dæksten. Midt for den ØSØ-lige langside findes en
gangåbning.
Gangen er orienteret VNV-ØSØ. Den er >6 m l. Den er bygget af >10 sidesten. I den NNØ-lige side står 1 karmsten ved
næstyderste sidestenspar. Der er bevaret >1 dæksten.
b. Den NØ-lige jættestues kammer er ovalt og orienteret SSV-NNØ. Det er ca. 7,0 m l. og 2,4 m br. Det er bygget af
yderligere >12 sidesten. Der er bevaret >2 dæksten. Midt for kammerets ØSØ-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret VNV-ØSØ. Den er >6,2 m l. Den er bygget af >10 sidesten. Det andet stenpar fra kammeret er
trukket lidt frem som karmsten.
Fund (Udgr. af ejeren - NM Z 811-47 og A 12.573): 1 sleben, tyndnakket retøkse af flint (Blandebjerg-type). - 9 slebne,
svære, tyknakkede retøkser (Lindø/Valby-type). - 2 slebne, tyndbladede, tyndnakkede retøkser. - 9 slebne, tyndbladede,
tyknakkede retøkser. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket huløkse. - 10 slebne, buttede retmejsler. - 1 flækkeskraber. - 17
flækkeknive. - 4 flækkeildsten. - 3 flækkesegle. - 1 flækkepil (type A1). - 59 flækker. - 1 ravperle (type q1) og fragm. - 1

lerkar fra vikingetiden. - Litt: A.P. Madsen 1896: 23 t. 22,32. - H. Kjær 1911a: 23, fig. 4. - P.V.Glob 1969; nr. 194. - N.
Liebgott 1979: 493 ff. - S. Hansen 1986a: 63 ff. - 1993: nr. 147. - K. Ebbesen 2005: fl.1,42.
708. ”Hanghøj”, Ubby, Ubby sg (DKC: 030109.35). HP 1881. Høj, heri fandtes en megalitgrav.
Der er registreret dæksten af et kammer.
Fund: En del økser, bl.a. 1 sleben, tyknakket flintøkse og et lerkar. I højfylden er fundet en spydspids af bronze.
709. Frankerup, Ubby sg (DKC: 030109.45). HP 1881. Langhøj. Den var >10,0 m l. og 8,5 m br.
I højens midterakse fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var 1,9 m l., 1,0 m br.og bygget af >3 sidesten.
Det er åbent i den ene ende.
710. Klovby, Ubby sg (DKC: 030109.47). HP 1881. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 78,5 m l. Der er registreret
randsten.
Centralt i højen fandtes et gravkammer. Der er registreret 1 dæksten.
Fund: Skeletrester.
711. Klovby, Ubby sg (DKC: 030109.48). Fritstående dysse.
Kammeret havde 5-sidet grundplan. Der er registreret >3 sidesten og 1 dæksten.
712. Forsinge, Ubby sg (DKC: 030109.53). HP 1881. Høj, hvori fandtes en dobbeltjættestue.
Der er registreret >3 dæksten og 5 sidesten.
Der er registreret >2 sidesten af en gang. - Litt: S. Hansen 1986a: 101 ff. - 1993: nr. 153.
713. Forsinge Mark, Ubby sg (DKC: 030109.54). HP 1881. Høj, hvori fandtes en dobbeltjættestue. Kamrene lå i hinandens
forlængelse og havde 1 fælles endesten, henh. mod NNØ og SSV. Det SV-lige kammer synes bygget til det NØ-lige.
a. Den SV-lige jættestues kammer var ovalt og orienteret SV-NØ. Det var 4,4 m l. og 2,0 m br. Det var bygget af >8
sidesten. Der var bevaret >1 dæksten. Midt for den SØ-lige langside findes en gangåbning.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var 3,8 m l. Der var bevaret >7 sidesten.
b. Den NØ-lige jættestues kammer var rundovalt og orienteret N-S. Det var 3,5 m l. og 2,8 m br. Det var bygget af >5
sidesten, hvoraf den ene var fælles med det SV-lige kammer. Midt for den SØ-lige langside findes en gangåbning.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var 3,8 m l. Den var bygget af >5 sidesten. I den SV-lige side står 1 karmsten. - Litt:
A.P.Madsen 1896: 23 t. 22,33.
714. Kjelleklinte, Ubby sg (DKC: 030109.56). Fritstående dysse.
Kammeret var bygget af 3-4 sidesten og 1 dæksten.
715. Soltoftegård ved Kjelleklinte, Ubby sg (DKC: 030109.57).
HP 1881. Højtomt af sandblandet jord iblandet enkelte sten og flintskærver. Heri findes en dysse.
Kammeret er orienteret NV-SØ og har 6-sidet grundplan. Det er 2,1 m l., 2,0 m br. og 1,2 m h. Kammeret er bygget af 5
sidesten, nemlig 1 sten mod NV samt 2 sten på hver langside. Sidestenene danner vinkel mod hinanden. For kammerets
SØ-lige side findes en tærskelsten. Den er 0,3 m høj. Kammeret er dækket af en stor dæksten med skålformede
fordybninger.
Fund (Udgr. 1894 af L. Zinck): Flintøkser. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 297. - K. Ebbesen 2006: nr. 92.
716. Soltoftegård, Ubby, Ubby sg (DKC: 030109.58). HP 1881. Fritstående dysse.
Kammeret (type II) var rektangulært og orienteret ØNØ-VSV. Det var 1,8 m l., 0,8 m br. og 1,2 m h. Det var bygget af 3
sidesten; nemlig 1 endesten i V og 1 sidesten mod N og S. På kammerets Ø-lige side stod en indgangssten i Ø. Det var
dækket af 1 stor dæksten. Bunden var brolagt. Herpå lå skeletrester og i det NØ-lige hjørne skeletrester. Derover bestod
fylden af jord og større og mindre sten.
Fund (Udgr. 1894 af L. Zinck - NM Z 1847-58): 5 slebne, tyknakkede retøkser (Lindø/Valby-type). - 1 sleben retmejsel. - 1
fragm. flintdolk. - 2 flækkeknive. - 7 flækker - Mgl: ravperle og lerkarskår.
717. Kjelleklinte, Ubby sg (DKC: 030109.59). HP 1881. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 25,0 m l. og 9,0 m br. I
højen findes 2 dysser.
a. Et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret SV-NØ. Der er bevaret >1 sidesten og 1 indgangs/
tærskelsten.
b. En stordysse(?). Kammeret har polygonal grundplan. Det er orienteret Ø-V eller på skrå af højens længderetning. Det
er 3,3 m l. og 2,1 m br. Der er bevaret >3 sidesten og 1 dæksten.
Gangen er orienteret Ø-V. Der er bevaret >1 sidesten. - Litt: P.V.Glob 1969: nr. 298.
718. Kjelleklinte, Ubby sg (DKC: 030109.60). HP 1881. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var ca. 15,0 m l. og 8,0 m
br.
Centralt i højen fandtes en dysse (type IV). Kammeret var orienteret SØ-NV eller på skrå af højens længderetning. Det
var 2,0 m l. og 1,6 m br. Der var bevaret >4 sidesten. For den SØ-lige side fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret SØ-NV. Der var bevaret 2 sidesten, én på hver side.
719. Ubby, Ubby sg (DKC: 030109.61). HP 1881. Fritstående dysse.
Kammeret (type I/II) var orienteret Ø-V. Det havde rektangulær grundplan. Det var bygget af 5 sidesten nemlig 1
endesten i V og 2 sten på hver langside N, og S. Det var åbent i Ø. Det var dækket af 1 stor dæksten.
030109,a. Ubby, Ubby sg (NM Z 736-46 - fundet i ødelagt dysse): 1 flække. - 2 slebne, buttede retmejsler. - 2 dobbeltæggede
stridsøkser (begge type B). - 3 slebne, svære, tyknakkede retøkser (Lindø/Valby-type). - 3 slebne, tyndbladede, tyknakkede

retøkser.
030109,b. Ubby, Ubby sg (NM A 7474 - mgl.): 1 flintøkse. Fundet sammen med 15 andre redskaber, bl.a. 4 tyndbladede
flintøkser og et ildskørnet økseblad i en høj.
030109,c. Ubby-højene, Ubby sg (Inds. 1841 - NM 5948-54, mgl.): 3 dolke, 2 slebne og 2 uslebne tyndbladede flintøkser,
6 flintøkser, 1 senneolitisk huløkse, 13 flækker og lerkarskår. De er fundet i en af Ubby-højene.
030109,d. Ubby, Ubby sg (Inds. 1865. - NM 22.119-20): 1 flintdolk. - Fragmenter af en bronzetutuli, en kniv, en syl, en
flad fingerring, et tyndt armbånd samt lille flække. De er fundet på forskellige steder i udkanten af ”den bekendte høj
med en jættestue”.
030109,e. Ubby, Ubby sg (Købt - NM A 7280): 1 tyknakket flintøkse. Tilhører et større fund fra en gravhøj.
720. Bastrup mark, Årby sg (DKC: 030110.2). Rundhøj, ca. 14 m i diam. Der er registreret 14 randsten.
Centralt i højen fandtes en stordysse.
Kammeret var orienteret NV-SØ og havde 6-sidet grundplan. Det var 2,1 m l. og 1,8 m br. Det er bygget af 5 sidesten,
nemlig 1 sten mod NV og 2 sten på langsiderne. Sidestenene danner vinkel med hinanden. Kammeret er åbent mod SØ.
Her findes en gang. Den er 3,3 m l. og orienteret NV-SØ. Der er bevaret 2 sidesten på hver side og 1 dæksten. - Litt: K.
Ebbesen 2006:nr. 93.
721. ”Ormshøj”, Årby Præstegård, Årby sg (DKC: 030110.3). HP 1879 og 1881 sb 3). Rundhøj, ca. 17,5 m i diam. Der
er registreret randsten. I højens SØ-lige del findes en dobbeltjættestue. Kamrene er sammenbyggede og har 1 fælles
endesten, henh. i kammerets SSV-lige og Ø-lige ende. Kamrenes længderetning danner en vinkel på ca. 45 grader med
hinanden.
a. Den N-lige jættestues kammer er ovalt og orienteret NNØ-SSV. Det er 4,4 m l., 2,5 m br. og 1,8 m h. Det er bygget af
10 sidesten. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Gulvet er dannet af en flisebrolægning. Midt for den SØlige langside findes en gangåbning.
Fylden bestod af stenfri jord. Gravgaver og skeletrester fremkom på gulvet. Der var kraftige spor af ild. Alle bronzesagerne
fandtes øverst i knoglelaget og ovenpå dette lå en hob brændte ben.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er >3,8 m l. Der er bevaret >5 sidesten, nemlig 3 på den S-lige og 2 på den N-lige side.
I gangen findes 2 sæt karmsten, henh. bag hjørnestenene til kammeret og mellem 2.-3. par sidesten. Mellem det inderste
findes en tærskelsten. Indenfor tærskelstenen dannedes gangens gulv af en flisebrolægning.
Restaurering og moderne opmåling i 1986-8. Derved fandtes en tyndbladet, tyknakket flintøkse i gangens tørmur.
Fund (Udgr. 1879 af H. Petersen - NM A 3677-3848): 1 pilespids med konkav basis. - 1 lerkar - 2 dolke (type IA/B og
IIA). 2 hængesmykker af hjortetak. - 3 bennåle (1 type 2; 1 type 4 og 1 type 7). - 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede
retøkser af flint. - 3 slebne, buttede rejmejsler, de to fragm. - 2 flækkeildsten (Ølstrup-type og ny type). - 3 bueknive. - 5
flækkeildsten. - 1 knusesten. - 1 dobbeltægget stridsøkse (KE type N). - 15 flækkeknive. - 33 flækker/-fragm. - 1 trykstok
af hjortetak. - 1 tandperle - Keramik: > 26 lerkar (4 skulderkopper, 2 hængekar, 1 øskenbæger, 2 skåle med konkav
hals, 2 tøndehængekar, 6 skulderskåle, 4 tragtskåle, 1 åben skål med retvæggede sider, 3 skåle med kegleformet hals, 1
tragtbæger, ubest.) MN Ib-V.
b. Den S-lige jættestues kammer er ovalt og orienteret Ø-V. Det er 5,2 m l., 2,4 m br. og 1,8 m h. Det er bygget af 10
sidesten samt endestenen mod Ø. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Gulvet består af en flisebrolægning,
lagt i ler. Herpå lå et lag hvidbrændt flint. Ved den NV-lige langside findes et rum, adskildt af 8 kantstillede fliser. Det
var 1,6 m l. og 0,8 m br. På den SØ-lige langside findes en gangåbning.
På gulvet lå et tykt lag af skeletrester og gravgaver. Det var stærkt mærket af ild. Derover var fylden stenblandet sand.
Øverst lå et skelet på maven med hovedet mod N. Ved dette fandtes et lerkar og en bronzenål.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er ca. 5 m l. og 1,0-0,8 m br. Der er bevaret >8 sidesten, 4 på hver side. I gangen findes
2 sæt karmsten, henh. bag hjørnestenene til kammeret og mellem 2.-3. stenpar. Mellem de inderste karmsten ligger en
tærskelsten. Inden for denne er gangens gulv brolagt af flade fliser.
Fund (Udgr. 1879 af H. Petersen - NM A 3749-3834): 5 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 dobbeltægget
stridsøkse (type A/B). - 11 slebne, buttede retmejsler.- 12 tværpile. - 1 usleben, spidsnakket huløkse. - Ægfragment af
usleben, svær flintøkse. - Nakkefragment af huløkse?. - 3 slebne, svære, tyknakkede retøkser. - 1 flækkesegl. - 35 flækkeog bueknive. - 10 flækkeildsten. - 71 flækker og flækkefragmenter.- 5 ravskiver (4 type 3a - 1 type 3b). - Keramik: >19
lerkar (3 hængekar, 1 tragtkop, 1 åben, retvægget skål, 2 tragtskåle, 1 skulderkop, 1 skulderhængekar, 2 tragtbægre, 1
fodskål, 5 skulderskåle/kopper, 1 skål med kegleformet hals, 1 kop med konkav hals, ubest. lerkar). MN Ib-IV. - 1 SNlerkar. - 1 lerkar af groft gods (BrA.). - 1 tutulus (Br.A.)
Fund fra dobbeltjættestuen generelt: >7 ko-mejsler. - 54 ravperler (5 type a1; 12 type b1; 3 type b2; 3 type d; 1 type h; 12
type m1-2; 6 type t1; 1 type t2; 5 type t3; 2 type q1) samt fragm. - Litt: A.P. Madsen 1896: 20 ff. T. 19,31, 21. - S. Müller
1918: nr. 116. - K. Ebbesen 1975: fl.A. nr.49, fig. 35,6 og fig. 149,4. - 2005: fl.1,42 - - S. Hansen 1986a: 109 ff. - 1993: nr.
148.- T. Dehn et alii 2000: 117 ff.
722. Årby, Årby sg (DKC: 030110.11). HP 1881. Dysse.
Kammeret havde rektangulær grundplan og var bygget af 4 sidesten.
723. Badstrup, Årby sg (DKC: 030110.15). HP 1881. Dysse.
Kammeret var rektangulært.

Fund: Flækker og lign.
724. Badstrup, Årby sg (DKC: 030110.16). HP 1881. Dysse.
Kammeret var rektangulært.
725. Badstrup, Årby sg (DKC: 030110.18). HP 1881. Dysse.
Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
726. Badstrup, Årby sg (DKC: 030110.21). HP 1881. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 31,5 m l. og 7,5 m br. Der
er registreret få randsten. I højen fandtes 2 dysser.
a. Det SØ-lige kammer var rektangulært og orienteret NV-SØ eller parallelt med højens længderetning.
b. Det NV-lige kammer var rektangulært. Det var orienteret NØ-SV eller på tværs af højens længderetning.
727. Badstrup Mark, Årby sg (DKC: 030110.22). HP 1881. Rundhøj. Den var ca. 14 m i diam. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes en stordysse.
Kammeret var orienteret NV-SØ og havde 6-sidet grundplan. Det var 2,1 m l. og 1,8 m br. Det var bygget af 5 sidesten,
nemlig 1 stor endesten mod NV og 1 sten på hver af de andre sider. Kammeret var åbent mod SØ.
Gangen var orienteret NV-SØ. Den var >3,3 m l. Den var bygget af >4 sidesten og >1 dæksten.
728. Badstrup, Årby sg (DKC: 030110.23). HP 1881. Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ. Den var >ca. 16,5 m l.
og 7,0 m br. Der er registreret 11 randsten.
I højrestens NV-lige del fandtes en dysse (type III). Kammeret havde rektangulær grundplan og var orienteret NØ-SV,
dvs. på tværs af højens længderetning. Der var bevaret 3 sidesten, nemlig en smallere endesten mod NØ og 2 større sten
på NV- og SØ-siderne. Kammeret var åbent for SV-enden. Her fandtes en kort gang.
Gangen var orienteret NØ-SV. Der stod 1 sidesten på hver side. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr.94.
729. Badstrup, Årby sg (DKC: 030110.24). HP 1881. Ruin af en megalitgrav.
730. Badstrup, Årby sg (DKC: 030110.32). HP 1881. Dysse.
Kammerets grundplan var 5/6-sidet. Det havde 1 dæksten. - Litt: P.V.Glob 1969: nr. 290.
731. Medelbygård, Årby sg (DKC: 030110.40). HP 1881. Rundhøj, ca. 18 m i diam. Der er registreret randsten. Centralt
i højen findes en jættestue.
Kammeret er uregelmæssig ovalt og orienteret VSV-ØNØ. Det er 5,2 m l., 2,0 m br. og 1,6 m h. Det er bygget af 14
sidesten, nemlig 1 for hver ende og 6 på hver langside. Mellem sidestenene findes tørmurskonstruktion af flade fliser.
Der er mellemliggersten mellem side- og dækstenene. Der er bevaret >3 dæksten. Gulvet består af en brolægning af flade
fliser og brændt flint. Herpå lå mange skeletrester og gravgaver. Derover fremkom et stenlag og jord og ca. 25 cm under
dækstenene en brændtbensgrav med bl.a. en bronzenål. Midt for kammerets ØSØ-lige side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den er 4,2 m l, 0,6 m br. og 1,2-0,9 m h; højest ved kammeret. Den er bygget af >12
sidesten. Mellem sidestenene findes tørmurskonstruktion af flade fliser og rullesten. Mellem 2.-3. par sidesten står et
sæt karmsten.
Fund (Udgr. 1884 af ejeren. - NM A 6143-52 og Z 1015): 1 dobbelthulsleben, mellembladet flintøkse. - 3 slebne, svære,
tyknakkede retøkser (2 type B og 1 Lindø/Valby-type). - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 1 flækkekniv. - 1
stykke skiffer - 1 hjortetaksspidsredskab. - 1 ravperle (type m). - 1 fragm. lerkar (MN III). - Litt: K. Bahnson 1892: 188 - K.
Ebbesen 1975: fl.A. nr. 50. - 2005: fl.1,44. - S. Hansen 1986a: 105 ff. - 1993: nr. 149.
732. Melby, Årby sg (DKC: 030110.41). HP 1881. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var ca. 25,0 m l. og 7,5 m br. Der
er registreret randsten.
733. Lerchenborg, Årby sg (DKC: 030110.54). PVG 1940. Høj. I højen findes en megalitgrav. Der er registreret 2
dæksten.
734. Lerchenborg, Årby sg (DKC: 030110.66). PVG 1940. Fritstående dysse.
Kammeret var orienteret N-S. Der er registreret >2 sidesten.
735. Lerchenborg, Årby sg (DKC: 030110.73). PVG 1940. Rundhøj. Den er ca. 12 m i diam. og 2 m h.
Centralt i højen findes en megalitgrav. Der er registreret 7 sidesten af kammeret.
736. Lerchenborg, Årby sg (DKC: 030110.89). JR 1939. Rundhøj, ca. 6,5-9 m i diam. og 1,5 m høj. Centralt heri findes
en dysse.
Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret N-S. Det er 2,0 m l., 1,3 m br. og 1,6 m h. Kammeret er bygget af
3 sidesten, nemlig 1 smal endesten mod nord og og længere sidesten mod øst og vest. For kammerets S-ende ligger en
tærskelsten. Det er orienteret N-S. Her findes en kort gang.
Gangen er orienteret S-N og er 0,8 m lang. Der står 1 sidesten på hver side.
737. Lerchenborg, Årby sg (DKC: 030110.136). HP 1881. Ruin af megalitgrav.
Kammeret var orienteret Ø-V. Der var bevaret >2 sidesten.
738. Lerchenborg, Årby sg (DKC: 030110.137). HP 1881. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var >9,5 m l. og 7,0 m br.
739. ”Havskærdyssen”, Årby sg (DKC: 030110.290). 1865 og HP 1881. Rundhøj, ca. 10 m i diam. og 1,0 m h. I højens
Ø-lige del fandtes en dysseruin.
Fund (Sandsynligvis udgr. 1865 - NM Z 284-94): 1 flækkekniv.
740. Forskoven, Asnæs, Årby sg (DKC: 030110.325). AKR 1969. Langhøj, orienteret N-S. Den er >23,5 m l., 6,8 m br. og
1,4 m h. Der er bevaret >29 randsten; de højeste ved enderne. Der er tørmurskonstruktion mellem randstenene. Højen

er ombygget mindst én gang. Ældst er en langhøj med et træbygget anlæg. - Litt: A.B.Gebauer 1987: 9 ff. - 1988: 40 ff.
741. Lerchenborg, Årby sg (DKC: 030110.327). CLV 1974. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 22-24 m l. Der er bevaret
>18-19 randsten.
030110,a. Oksemose, Badstrup, Årby sg (NM Z 307-8 - fundet i en dysse): 1 sleben, tyndbladet, tyknakket huløkse. - 1
dolk (type Ix). - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.1,45.
030110,b. Badstrup, Årby sg (NM Z26-29). Rundhøj. Centralt i højen fandtes en dysse.
Kammeret var bygget af 4 sidesten mod SØ og NV. Fylden bestod øverst af jord og marksten. Derunder fremkom et
skærvelag og et lag af flade fliser, som dækkede over et skelet. I højen fandtes en sekundær urnegrav.
Fund: 3 slebne, svære, tyknakkede retøkser (Lindø/Valby-type). - 1 flækkeildsten. - 9 flækkeknive. - 8 flækker.
030110,c. Årby, Årby sg (Udgr. 1865 af O. Lund - NM Z 215-32). Jættestue. Den var bygget af 21 sidesten og 4 dæksten.
Fylden bestod øverst af grus og jord. Derunder fremkom et lag røde flintskærver, samt derunder igen et lag af skeletrester
og gravgaver. Dette var mærket af ild.
Gangen var orienteret Ø-V.
Fund: 3 flækker. - 1 tosidet mejsel. - 1 flækkesegl. - 1 flækkeildsten. - 1 flækkekniv. - 1 usleben, tyndbladet, tyknakket
retøkse. - 3 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 sleben, buttet retmejsel. - 2 flækkepile (type C). - 1 bennål. Ravfragmenter. - Lerkarskår. - Litt: C.J.Becker 1950: bil II, 8. - K. Ebbesen 1975: fl.A. nr. 51. - 2005: fl.1,46.
030201,a. Bakkendrup, Bakkendrup sg (Købt 1871. - NM A 1234-38 ). Megalitgrav.
Fund: 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser.- 1 flintdolk (type I). - 1 fladehugget redskab (spydspids?). - 1 tragtkop
( MN III). - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.A. nr. 52.
742. Sæby, Buerup/Sæby sg (DKC: 030202/14.1). CF 1892. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den var >19 m l., 6,0 m br.
og 1,6 m h.
Der er registreret 5 sten.
743. Sæby, Buerup/Sæby sg (DKC: 030202/14.2). CF 1892. Rundhøj, ca. 5 m i diam. og 1,5 m h.
I højen findes et dyssekammer. Det er bygget af 5 sidesten og 1 dæksten.
744. Sæby, Buerup/Sæby sg (DKC: 030202/14.3). CF 1892. Fritstående dysse.
Kammeret var bygget af >3 sidesten.
745. ”Bavnen”, Sæby, Buerup/Sæby sg (DKC: 0302002/14.5). CF 1892. Langhøj, orienteret NNØ-SSV.
746. Sæbygård, Buerup/Sæby sg (DKC: 030202/14.6). CF 1892. Rundhøj, ca. 8-10 m i diam. og 1,5 m h.
I højen findes et dyssekammer. Der er bygget af 5 sidesten og 1 dæksten.
Der er registreret en gang.
747. Frihedslund, Buerup/Sæby sg (DKC: 030202/14.11). CF 1892. Rundhøj, ca. 13 m i diam. og 1,0 m h.
I højen findes en dysseruin. Der er bevaret >1 sidesten og 1 dæksten.
748. Frihedslund, Buerup/Sæby sg (DKC: 030202/14.12). CF 1892. Langhøj. Der er registreret 12 randsten.
749. Frihedslund, Buerup/Sæby sg (DKC: 030202/14.13). CF 1892. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er 35,0 m l., 7,0 m
br. og 2,0 m h. Der er registreret randsten.
14,5 m fra højens NV-lige ende findes et rektangulært kammer (type I/II). Det er orienteret N-S. Det er 1,2 m l., 0,8 m br.
og 0,7 m h. Det er bygget af 4 sidesten, som vender en flad side indad. Det er dækket af 1 dæksten.
750. Ullerup, Buerup/Sæby sg (DKC: 030202/14.16). CF 1892. Fritstående dysse.
Kammeret er bygget af 5 sidesten og 1 dæksten.
751. Løjtved, Buerup/Sæby sg (DKC: 030202/14.17). CF 1892. Rundhøj, ca. 9,5 m i diam. og 1,6 m h. Der er bevaret
nogle få randsten.
I højen findes et polygonalt dyssekammer. Der er bevaret >3 sidesten og 1 dæksten.
752. Selschausdal, Buerup/Sæby sg (DKC: 030202/14.19). Tomt af rundhøj, hvori fandtes en dobbeltjættestue. De to
kamre er sammenbygget og placeret N-S for hinanden. I højen er påvist sekundærgrave fra bronzealderen.
a. Den nordlige jættestue var næsten helt sløjfet. Tilbage stod kun 2 sten i henholdsvis V- og S-siden af kammeret, som
har været orienteret N-S.
Fund (Udgr. af lodsejeren 1838. - NM A 4747-48): 1 fragm., sleben hulmejsel samt 1 flintøkse og 1 flække (mgl.).
b. Den S-lige jættestues kammer var orienteret N-S og havde oval grundplan. Det var ca. 5,6 m l. og 2,25 m br. midtpå;
1,1-1,2 m i enderne. Sidestenene var ca. 1,2 m h. Det var sat af 11 sidesten, som vendte en flad side indad og hældede
indefter. Der stod 5 sidesten på hver langside og 1 i S-enden. I N-enden stod en lodret sten som adskillelse til N-kammeret.
Der var tørmurkonstruktion mellem sidestenene. Gulvet bestod af en brolægning. Midt for Ø-siden fandtes en ca. 1,0
m br. gangåbning.
Gangen var orienteret Ø-V. Den er >2,0 m l., 0,7-1,0 m br. og ca. 1,4 m h. De inderste 2 sæt sidesten var bevaret.
De to inderste sidesten skrånede stærkt indefter og imiterede karmsten. Mellem dem lå tre sten som tærskel. Der var
bundbrolægning i gangen. Den lå højere end kammerets.
Fund (Udgr. A 36.275-311).: 1 flintdolk (type IB). - 1 spydspids. - 1 frag. øskenhovednål (type 4). - 1 nakkefragm. af svær,
tyknakket flintøkse. - 5 slebne, svære, tyknakkede huløkser (type A). - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket huløkse. - 1 sleben
hulmejsel. - 1 køllehoved (type E - natur). - 4 flækkepile (1 type C, 3 type D). - 3 ildsten (de 2 er SN). - 1 flækkekniv - 6
flækker/-fragm. - 4 YN-lerklar (type IC4, ID5, IIH1 og ubest.). - >10 MN-lerkar (1 tragtskål, 1 skulderskål/-kop, 2 skåle

med konkav hals, 1 retvægget skål, 1 sfærisk skål, 4 ubest.). MN II og IV-V.
Sekundærgrav: 2 lerkar. - 1 bronzenål. - Litt: C.J.Becker 1936: 160 f,fig. 21 og 23. - . 1950: bilag. II,33. - K. Ebbesen 1975,
fl.a. nr. 53. - 2005: fl.1,47. - 2009: kap. 7. - S. Hansen 1986a: 114 ff. - 1993: nr. 151.
753. ”Vakkerdysse”, Buerup, Buerup/Sæby sg (DKC: 030202/14.20). CF 1892. Rundhøj, ca. 6 m i diam. og 1,0 m h.
I højen findes et dyssekammer. Der er bevaret >3 sidesten og 1 dæksten.
754. Buerup, Buerup/Sæby sg (DKC: 030202/14.21). CF 1892. Langhøj. Den er ca. 38 m l. og 18 m br. Der er bevaret
nogle få randsten. I højen findes 2 dyssekamre liggende parallelle og 1,5 m fra hinanden.
a. Et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret SV-NØ. Det er 1,4 m l., 0,7 m br. og 0,7 m h. Det er bygget
af 4 sidesten, hvoraf de to hælder indad.
b. Et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret SV-NØ. Det er 1,4 m l., 0,7 m br. og 0,7 m h. Det er bygget
af >3 sidesten.
755. Buerup, Buerup/Sæby sg (DKC: 030202/14.22). CF 1892. Langhøj, rektangulær og orienteret NNØ-SSV. Den er ca.
25 m l., 8,5 m br. og 1,0-1,5 m h. Der er bevaret 41 randsten.
I højen midterakse findes ruinerne af 3 dysser.
a. 5 m fra højens NNØ-ende findes et rektangulært dyssekammer (type II/III). Det er orienteret NNØ-SSV eller parallelt
med højens længderetning. Det er 2,1 m l. og 1,1 m br. Kammeret er bygget af 3 sidesten. For SSV-enden findes 1
smallere endesten placeret mellem to større sten på langsiderne. Det er åbent mod NNØ.
b. 10 m fra højens NNØ-ende findes 2 sten af et dyssekammer.
c. 16 m fra højens NNØ-ende findes 1 sidesten af et dyssekammer. Det har været orienteret VNV-ØSØ. - Litt: K. Ebbesen
2006: nr. 95.
756. Kattrup, Buerup/Sæby sg (DKC: 030202/14.23). Langhøj. Den er 22 m l., 6 m br. og 1,0-1,5 m h. Der er bevaret
enkelte randsten. I højen findes 2 dyssekamre.
a. Det SØ-lige dyssekammer (type I/II) har rektangulær grundplan. Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
b. Det ses dækstenen af et kammer.
757. Halleby, Buerup/Sæby sg (DKC: 0302002/14.25). CF 1892. Rundhøj, ca. 12,5 m i diam. og 1,6 m h. Der er registreret
få randsten.
758. Halleby, Buerup/Sæby sg (DKC: 030202.26). CF 1892. Rundhøj, ca. 16 m i diam. og 1,3 m h. I højen fandtes en
jættestue.
Kammeret havde kun bevaret 2 sidesten.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var >3,8 m l. og 0,5 m br. Der var bevaret 5 sidesten.
759. ”Grådysse”, Hallebyøre, Buerup/Sæby sg (DKC: 030202.27). CF 1892. Rundhøj, ca. 18 m i diam. og 1,5 m h. Heri
findes en dysse.
Kammeret (type IV) har polygonal grundplan og er orienteret NNV-SSØ. Det er ca. 2,5 m l. og 1,6 m br. Det er bygget af
4 sidesten og 1 lav indgangs-/tærskelsten. Kammerets dæksten er nedskredet.
760. Kattrup, Buerup/Sæby sg (DKC: 030202/14.28). CF 1892 og HK 1906. Høj, hvori findes en dobbeltjættestue. Der
er 2 fælles sidesten på tværs.
a. Den NNØ-lige jættestues kammerets er rektangulært. Det er orienteret NNØ-SSV. Der er bygget af >12 sidesten, som
hælder indad. Det er 4,7 m l., 2,6-1,7 m br. og 1,3 m h. På gulvet ses en bundbrolægning og ildskørnet flint.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er 3,7 m l., 0,6 m br. og 1,3-0,8 m h. Den er bygget af 8 sidesten. Der ses en 1
tærskelsten.
Fund (Udgr. 1906 af H. Kjær - NM A 22.597, J. - A 32.584): 3 svære, tyknakkede flintøkse. - 1 spidsnakket huløkse. - 1
tyndbladet, tyknakket retøkse. - ca. 4 retmejsler. - 4 flækkeildsten .- 7 flækkeknive. - 2 flækkepile (type A1 og B1). - 14
tværpile. - 47 flækker/-fragm. - > 37 ravperler (17 type a1-2, 5 type b, 1 type c, 3 type m, 2 type q og ubest.) og fragm. >29 lerkar (8 tragtskåle, 3 tragtkopper, 2 skåle med konkav hals, 2 kopper med konkav hals, 3 hængekar, 3 skåle med
kegleformet hals, 1 skål med konvekse sider, 2 tøndeformede lerkar - 5 ubest.). NM I-V.
b. Den SSV-lige jættestues kammer er orienteret N-S. Det har rektangulær grundplan. Det er 5,6 m l., 2,0-2,5 m br. og
1,3 m h. Det er bygget af >10 sidesten. Der er bundbrolægning og ildskørnet flint på gulvet.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er 7,0 m l. og 0,7-0,8 m br. Der er bevaret 12 sidesten. Der er 1 tærskelsten.
Fund (Udgr. 1906 af H. Kjær - NM A 22.597, J. - A 32.584): 1 dobbeltægget stridsøkse. - 3 slebne, svære, tyknakkede
flintøkser. - 8 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkse. - 1 sleben, buttet retmejsel. - 11 flækkeildsten. - 24 flækkeknive.
- 5 flækkesegl. - 4 flækkeskrabere. - 2 flækkebor. - 3 flækkepile (alle type A). - 49 tværpile. - 63 flækker/-fragm. - 30
ravperler (5 type a, 17 type b, 3 type c, 4 type q1, ubest.) og fragm. - >40 lerkar (11 tragtskåle, 11 skåle med konkav hals,
3 skulderkopper, 3 tragtkopper, 1 kop med konkav hals, 2 skåle med kegleformet halks, 7 hængekar, 2 ubest.) - Litt: S.
Müller 1918: nr. 160-161, 163, og 168. - C.J.Becker 1950; bil. II, 13. - T. Mathiassen 1959: 33, fig. 4. - K. Ebbesen 1975: fl.
A. nr. 62, fig. 35,1, fig. 38,3: fig. 39,2-3; fig. 55,4; og fig. 71,2. - 2009: kap. 6. - S. Hansen 1986a: 118 ff. - 1993: nr. 150.
761. Hallebyøre, Buerup/Sæby sg (DKC: 030202/14.29). CF 1892. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den var >12,5 m l. og 6,0
m br. Der er registreret randsten.
I højen er registret ruinen af et kammer.
762. Hallebyøre, Buerup/Sæby sg (DKC: 0302020/14.30). CF 1892. Fritstående dysse.

Kammeret (type I/II) har rektangulært grundplan og er orienteret NV-SØ. Det er 1,6 m l., 0,7 m br. og 0,8 m h. Det er
bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
763. Hallebyøre, Buerup/Sæby sg (DKC: 030202/14.31). CF 1892. Langhøj. Den er >7 m l. og 7 m br.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NV-SØ. Det er 1,6 m l., 0,9 m br. og >0,5 m h.
Det er bygget af >1 sidesten og 1 dæksten.
764. Hallebyøre, Buerup/Sæby sg (DKC: 030202/14.32). CF 1892. Højtomt.
I tomten er registreret ruinen af et gravkammer. Det var orienteret VSV-ØNØ. Det var 1,6 m l. og 0,6 m br.
765. Hallebyøre, Buerup/Sæby sg (DKC: 030202/14.33). CF 1892. Fritstående dysse.
Kammeret (type I/II) var orienteret SØ-NV. Det var 1,6 m l., 0,6 m br. og 0,7 m h. Det var bygget af 4 sidesten.
766. Hallebyøre, Buerup/Sæby sg (DKC: 030202/14.35). CF 1892. Ruin af megalitgrav. Der er registreret nogle få
randsten.
Der er registreret sten af et gravkammer.
767. Hallebyøre, Buerup/Sæby sg (DKC: 030202/14.36). CF 1892. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var >12,5 m lang. I
højen er registreret 2 kamre, ca. 2,8 m fra hinanden.
768. Hallebyøre, Buerup/Sæby sg (DKC: 030202/14.37). CF 1892. Ruin af megalitgrav.
Der er registreret >3 sidesten af et gravkammer.
769. Hallebyøre, Buerup/Sæby sg (DKC: 030202/14.38). CF 1892. Rundhøj, ca. 6 m i diam. og 1 m h. Der er registreret
randsten. I højen findes ruinerne af 2 gravkamre.
a. Der er registreret >2 sidesten af et kammer.
b. Der er registreret >2 sidesten af et kammer.
770. Nørager, Buerup/Sæby sg (DKC: 030202/14.43). TM 1940. Rundhøj, ca. 10 m i diam. og 1,5 m h. Heri findes en
dysse.
Kammeret er bygget af 5 sidesten.
Gangen er bygget af >2 sidesten.
771. Drøsselbjerg, Drøsselbjerg sg (DKC: 030203.10). CF 1892. Dysseruin.
Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
772. Drøsselbjerg, Drøsselbjerg sg (DKC: 030202.11). CF 1892. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den var ca. 11,0 m l. og
8,0 m br. Der er registreret randsten.
Der er registreret 1 dæksten af et gravkammer.
773. ”Lange Peders Begravelse”, Mullerup, Drøsselbjerg sg (DKC: 030203.13). APM 1886 og CF 1892. Langhøj,
rektangulær og orienteret N-S. Den er >49 m l., 10,5 m br. og 2,2 m h. Der er registreret 70 randsten; stenene for enderne
er indtil 1,9 m høje.
I højen sydlige del findes ved midteraksen 2 dysser.
a. Ca. 9 m fra højens sydlige ende er registreret et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret N-S eller
parallelt med højens længderetning. Der er 1,8 m langt. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig en smallere endesten
mod syd og to større sten på langsiderne. Det er åbent mod N.
b. Ca. 1,5 m længere mod nord findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret N-S eller parallelt med
højens længderetning. Det er 2,2 m l., 0,8 m br. og 0,8 m h. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smallere endesten
mod nord og 2 større sten på langsiderne. Det er åbent mod syd. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr.96.
774. Mullerup, Drøsselbjerg sg (DKC: 030203.14). CF 1892. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er 24 m l. og 7,5 m br.
Der er bevaret 49 randsten.
I højen findes 2 dyssekamre.
a. Ca. 8,0 m fra højens VSV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret ØNØ-VSV. Det
er 1,3 m l. og 0,7 m br.
b. Ca. 5,0 m fra højens ØNØ-lige ende findes ruinen af et gravkammer.
775. Tjørnelunde, Finderup sg (DKC: 030204.2). CF 1892. Højtomt. I højen fandtes en dysseruin.
Kammeret (type I/II) havde rektangulær grundplan og var orienteret NV-SØ. Det var ca. 1,8 m l. Det var bygget af >2
sidesten, som hældede indad.
776. ”Hanestenene”, Kulby, Finderup sg (DKC: 030203.3). APM 1888. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var ca. 48,5 m
l. og ca. 8,0 m br. Der er registreret randsten. Højen indeholdt 2 jættestue, liggende i højens østlige del og i henholdsvis
i dens NNV-lige og SSØ-lige ende.
a. Den NNV-lige jættestues kammer var ovalt og orienteret NNV-SSØ. Det var ca. 6,0 m l. Der var bevaret >1 sidesten.
Gangen var orienteret NØ-SV. Den var ca. 2,8 m l.
b. Den SSØ-lige jættestues kammer var rektangulært og orienteret NNV-SSØ. Det var 8,5 m l., 2,1 m br. og 1,6 m h.
Det var bygget af >14 sidesten, heraf 2 sidesten i den NNV-lige ende og 7 på den ØNØ-lige langside. Der er registreret
tørmurskonstruktion og mellemliggersten mellem og ovenpå sidestenene. Midt for den ØNØ-lige langside fandtes en
gangåbning.
Kammerets bevarede del var fyldt med jord. På gulvet lå et tæt lag med skeletrester af mindst 30 individer. Øverst 3
skeletter liggende i udstrakt rygleje.

Gangen var orienteret ØNØ-VSV. Den var >3,1 m l. og 0,6 m br. Den var bygget af >4 sidesten. Ved hjørnestenene til
kammeret stod et sæt karmsten. Ved denne var kammeret spærret af en stendynge og en derover stående lukkesten. Det
var bevaret >1 dæksten.
Fund fra begge jættestuer (Ikke holdt adskildt. - Udgr. af stenhugger og 1888 af A.P. Madsen - NM A 8305-67; A 961772 og A 9885): 34 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 2 slebne, spidsnakkede huløkser. - 3 dobbeltæggede
stridsøkser (type C 1, B og ubest.). - 41 slebne, svære, tyknakkede retøkser (type A). - 22 slebne, buttede retmejsler. - 2
tyndnakkkede, svære, flintøkser (1 sleben og 1 usleben). - 7 flækkeknive. - 1 tværpil. - 1 flækkeildsten. - 9 flækkesegle - 4
flækker med retouche.- 78 flækker. - 1 flækkepil (type A1).- 11 dolke (1 type IA; 1 type IB; 2 typeIA/B; 4 type Ix; 1 type
IIA - 2 ubest.). - 1 skafthulsøkse (N-lige kammer). - 1 skifferhængesmykke (type E). - 13 ravperler (1 type q1; 1 type q4;
1 type t3; 1 type b1; 4 type b2; 2 type m1) og fragm. - Keramik: 1 tragtbæger. - 8 tragtskåle. - 4 skulderskåle. - 3 skåle
med konkav hals. - 2 skulderkopper. - 1 skål med kegleformet hals. - 1 sfærisk skål. - Ubest. lerkar. MN Ib-IV. - Litt: K.
Bahnson 1892: 190 ff. - C.J.Becker 1950: bil. II,35. - K. Ebbesen 11975: fl.A. nr. 55, fig. 51,2 og fig. 56,1. - 2005: fl.1,48.
777. Kulby, Finderup sg (DKC: 030204.4) CN 1892. Høj. I højen fandtes en jættestue.
Der er registreret >3 dæksten.
778. Høng, Finderup sg (DKC: 030204.11). CN 1892. Høj. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret NØ-SV. Det var dækket af 3 dæksten.
Fund (Udgr. 1892 af ejeren - NM A 11.435-46): 2 slebne, buttede retmejsler. - 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser.
- 2 slebne, svære, tyknakkede retøkser (Lindø/Valby-type) - 2 flækkeknive. - 12 flækker. - 1 uorn. tøndeformet lerkar. Mgl: 2 ”flækkeskrabere” - 4 flækker/-fragm. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 54.
779. Høng, Finderup sg (DKC: 030204.13). CN 1892. Højtomt.
I højen er registreret en stordysse/jættestue.
Fund: Skeletrester og fragm. flintdolk.
780. Høng, Finderup sg (DKC: 030204.16). CN 1892. Fritstående dysse.
Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
781. Høng, Finderup sg (DKC: 030204.17). CN 1892. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den var ca. 70,5 m l. og 1,3 m h.
Der er registreret nogle få randsten. I højen fandtes 2 dysser.
a. Et rektangulært dyssekammer, orienteret NNØ-SSV.
b. Et rektangulært dyssekammer, orienteret NNØ-SSV.
Fund: Skeletrester.
30204,a. Høng, Finderup sg (Købt 1866 - NM A 26.029-33). Fundet i større, stensat gravkammer: 1 dolk (type IB). - 1
sleben, svær, tyknakket retøkse. - 1 sleben, buttet retmejsel. - 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 2 flækkesegle.
- 1 flækkeildsten (SN). - 4 flækkeknive. - 9 flækker.
030204,b. Høng, Finderup sg (Købt 1942 - NM A 39.425). Fundet i gravhøj: 1 hængekar (MN IV).- Litt: K. Ebbesen 1975:
fl.a. nr. 56.
782. Gørlev, Gørlev sg (DKC: 030206.4). CF 1892. Rundhøj. Den var ca. 14 m i diam. og 1,9 m h.
I højen er registreret en megalitgrav.
Fund: 30-40 skeletter og flintøkser.
783. Gørlev, Gørlev sg (DKC: 030206.5). CF 1892. Ruin af en jættestue.
Kammeret var orienteret SSV-NNØ. Det var ca. 7,5 m l., 1,9 m br. og 1,4 m h. Det var bygget af >8 sidesten.
Der er registreret 5-6 sekundære grave i højen.
Fund (Købt 1885 - NM A 6454-56 og 65-67): 1 dobbeltægget strisøkse (ubest.). - 3 slebne, tyndbladede, tyknakkede
retøkser. - 2 tværpile. - 6 flækker. - Litt: S. Hansen 1986a: 121 ff.
784. Ulstrup, Gørlev sg (DKC: 030205.12). 1854 og CF 1892. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var >36,0 m l. og 13,0 m br.
Der er registreret randsten.
I højens Ø-lige ende fandtes ruinen af en megalitgrav.
785. Rye, Gørlev sg (DKC: 030206.13). CF 1892. Høj. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var ca. 4 m l.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var >1,9 m l.
Fund (Indsendt 1902. - NM A 20.153-74): Resterne af ca. 30 skeletter. - 2 stridsøkser (type PV K4). - 1 flækkepil
(type D). - 1 ildsten, sek. tildannet af en fragm. spydspids. - 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede huløkser. - 2 slebne,
tyknakkede retøkser (Valby-type). - 1 sleben, buttet retmejsel. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 2 flækkeknive.
- 1 flækkeildsten. - 4 flækker. - 2 ravperler (begge type b1). - 1 skål med kegleformet hals. - 1 ubest. lerkar (MN II/IVA). Mgl. 20-30 flintdolke. - Litt: C.J. Becker 1936: 161, nr. 4 og fig. 24. - 1950: bil 2,34. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 57. - 2005:
fl. 1, 49.
786. Rye, Gørlev sg (DKC: 030206.21). CF 1892. Langhøj, orienteret SSØ-NNV. Den var 42,5 m l., 14,0 m br. og 1,6 m
h. I højen er registreret 3 gravkamre.
787. Storemarken, Ornum, Gørlev sg (DKC: 030206.155). 1973. Tomt af megalitgrav.
Fund (privateje): 1 flækkeildsten. - 1 flækkekniv. - 1 ravperle (type q1).
788. Skyttemarken, Ornum, Gørlev sg (DKC: 030206.156). Tomt af megalitgrav

Fund (privateje): 5 slebne, svære, tyknakkede retøkser (type A). - 2 dobbeltæggede stridsøkser (type B). - 1 benmejsel. - 3
tværpile. - 12 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 flække. - 3 slebne, buttede retmejsler. - 5 flækkeildsten. - 10
flækkeknive. - >19 lerkar (2 lerskiver. - 1 skulderkop. - 8 skulderkar. - 4 tragtskåle. - 1 åben skål med konvekse sider. - 1
hængekar. - 1 skål med konkav hals. - Ubest. lerkarsfragm.) MN II-IV.
789. Blæsinge, Havrebjerg sg (DKC: 030208.18). SM 1877 og CF 1892. Langhøj, orienteret NØ-SV. Langhøjen var 15,0
m l. 7,5 m br. og 0,9 m h. Der er registreret 25 randsten. - Litt: P.V.Glob 1969: nr. 274.
790. Blæsinge, Havrebjerg sg (DKC: 030208.27). SM 1877 og CF 1892. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 31,5 m
l. Der er registreret nogle få randsten.
I højen er registreret ruinerne af 2 kamre.
791. Blæsinge, Havrebjerg sg (DKC: 030208.28). SM 1877 og CF 1892. Rundhøj. Der er bevaret >4 randsten.
I højen findes ruinerne af en megalitgrav. Kammeret var bygget af >4 sidesten og 1 dæksten.
Der er registreret >1 sidesten af gangen.
792. ”Møllehøj”, Blæsinge, Havrebjerg sg (DKC: 030208.35). SM 1877 og CF 1892. Rundhøj, ca. 12,5 m i diam. og 1,5
m h. Der er registreret 21 randsten.
I højen findes ruinen af en dysse. Der er bevaret 1 sidesten af kammeret og 3 sidesten af gangen.
793. Blæsinge, Havrebjerg sg (DKC: 030208.37). SM 1877 og CF 1892. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den var >10,0 m
l., 5,5 m br. og 1,0 m h. Der er registreret 15 randsten.
I højen er registreret ruinen af et gravkammer.
794. Blæsinge, Havrebjerg sg (DKC: 030208.-). SM 1877. Højtomt. Der er registreret >2 randsten.
I højen fandtes et dyssekammer. Det var orienteret Ø-V. Det er 1,9 m l. og 0,8-1,0 m br.
795. Kirke-Helsinge, Kirke-Helsinge sg (DKC: 030209.1). CN 1892. Fritstående dysse.
Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
Fund: Lerkarskår.
796. Kirke-Helsinge, Kirke-Helsinge sg (DKC: 030209.2). CN 1892. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var 21,0 m l., 6,0 m br.
og ca. 0,5 m h. Der var bevaret 16 randsten.
10,5 m fra højens Ø-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret Ø-V. Det var 1,9 m l.,
0,6 m br. og 0,9 m h. Det var bygget af 4 sidesten, nemlig 2 sten mod S og 1 henh. mod N og Ø. Kammeret er åbent
mod V.
797. ”Tjørnehøj”, Kirke-Helsinge, Kirke-Helsinge sg (DKC: 030209.3). CN 1892. Højtomt.
I højen er registreret en stordysse/jættestue. Kammeret er orienteret NNØ-SSV.
798. ”Baunehøj”, Kirke-Helsinge, Kirke-Helsinge sg (DKC: 030209.4). CN 1892 og GR 1924. Høj, hvori findes en
jættestue.
Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret ØNØ-VSV. Det er 6,5 m l., 1,5 m h og 1,8-1,6 m br; bredest i
vest. Det er bygget af 16 sidesten. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene, mellemliggersten mellem side- og
dækstenene samt mindre sten mellem dækstenene. Kammeret er dækket af 4 dæksten. Gulvet i kammerets SSV-lige
ende er adskilt ved en række af 4 kantstillede sten. Derved er fremkommet et 0,8 x 1,8 m stort afsnit af kammergulvet.
Midt for kammerets SSØ-lige langside findes en gangåbning.
Fylden i kammeret var oprodet af ejerens gravning.
Gangen er orienteret NNV-SSØ. Den er 5,3 m l., 0,8-0,9 m br. og 0,9-1,2 m h. Den er bygget af >9 sidesten; 5 mod VSV
og 4 mod ØNØ. Mellem 2. og 3. par karmsten findes et sæt karmsten. Den var dækket af 5 dæksten.
I højsiden fandtes sekundære bronzealdergrave.
Udenfor indgangen fandtes et offerlag og en recent udrømning.
Fund (Udgr. 1924 af G. Rosenberg - NM A 33.259-383 og B 11.638-40): 3 ravperler (alle type b1). - 5 slebne, svære,
tyknakkede retøkser (type A). - 3 slebne, buttede retmejsler, de to fragm. - 4 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser.
- 4 flækkesegle. - 3 flækkeskrabere. - 1 flække med kærv. - 2 flækkeknive. - 3 flækkeildsten. - 53 flækker og afslag. - 2
hjortetaksspidsmejsler. - 1 rørformet benperle. - 4 trykstokke af hjortetak. - 3 ko-mejsler. - Keramik: 1 klokkebægerfragm.
- > 6 tragtbæger. - >12 tragtskåle. - 1 Troldebjergskåle. - 5 skulderskåle. - 3 skåle med konkav hals. - 3 skulderkopper. - 1
tragtkop. - 2 skulderhængekar. - 3 hængekar. - 1 skål med kegleformet hals. - 1 bæger med konkav hals. - 1 vinkelskål. - 3
skåle med konvekse sider. - 4 sfæriske skåle. - 2 fodskåle. Litt: G. Rosenberg 1929: 211 ff. - P.V.Glob 1952: nr. 483. - K. Davidsen 1973: fl. nr. 23. - K. Ebbesen 1975: fl.A nr. 59,
fig. 31,1; fig. 52,4; fig. 77,3; fig. 89,2; - 1978, Kuml 1978, fig. - 2005: flk.1, 50. - K. Ebbesen og C.U.Larsen 1978: 45 ff - S.
Hansen 1986a: 134 ff. - 1993: nr. 156.
799. Kirke-Helsinge, Kirke-Helsinge sg (DKC: 030209.6). Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den er 19,0 m l., 7,0
m br. og 0,9 m h. Der er bevaret 28 randsten.
6,5 m fra højens V-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Det er 1,3 m l., 1,1 m br. og 0,8-1,0 m h. Kammeret er bygget af 3 fladagtige sidesten, nemlig en smallere
endesten mod vest og 2 større sten på langsiderne i N og S. For kammerets østside ses en lidt lavere indgangssten. Der
er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene, som - med undtagelse af den nordlige - står lodret. Kammeret
har været dækket af 1 stor dæksten. På kammerbunden er fundet et skelet i hockerstilling samt et stort antal gravgaver

fra forskellig tid. Fund (Udgr. - NM A 11.380-90): 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 flækkeildsten. - 2
flækkeknive. - 4 flækker. - 3 tragtskåle (MN III). - Sekundært i højen er fundet et bronzesværd. - Litt: K. Ebbesen 1975:
fl.A. nr. 58
800. Kirke-Helsinge, Kirke-Helsinge sg (DKC: 030209.7). CN 1892. Rundhøj. Den var ca. 11,0 m i diam. og 1,5 m h. I
højen findes en jætttestue. Der er registreret randsten.
Kammeret var orienteret ØNØ-VSV. Det var dækket af 1 dæksten. Gangen var orienteret N-S.
801. Kirke-Helsinge, Kirke-Hesinge sg (DKC: 030209.8). CN 1892. Fritstående dysse.
Kammeret (type I/II) er orienteret NV-SØ. Det 1,6 m l., 1,1 m br. og 1,1 m h. Det er bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
Det er åbent mod SØ.
802. Kirke-Helsinge, Kirke-Helsinge sg (DKC: 030209.10). CN 1892. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er 17,0 m l., 9,5
m br. og 1,5 m h. I højen findes 2 dysser.
a. I højens Ø-lige enden findes et rektangulært kammer (type I). Det er orienteret VNV-ØSØ. Det er bygget af 4
sidesten.
b. I højens V-lige ende findes ruinen af et kammer. Der er registreret >2 sten.
803. Kirke-Helsinge, Kirke-Helsinge sg (DKC: 030209.11). CN 1892. Langhøj. Den var ca. 8 m br. Der er registreret >10
randsten.
Der er registreret sten af kammeret.
804. Kirke-Helsinge, Kirke-Helsinge sg (DKC: 030209.12). CN 1892. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 28,0 m l., 8,0 m br.
og 1,0 m h. Der er registreret 32 randsten.
Der er ikke registreret noget kammer.
805. ”Skubbedyssen”, Kirke-Helsinge, Kirke-Helsinge sg (DKC: 030209.14). Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den var ca.
19 m l.
I højen findes ruinen af et dyssekammer. Det er orienteret ØSØ-VNV. Det er bygget af >2 sidesten og 1 dæksten. - Litt:
P.V. Glob 1969: nr. 277.
806. Kirke-Helsinge, Kirke-Helsinge sg (DKC: 0030209.14a). TT 1902. Høj. I højen fandtes en jættestue. Der er registreret
>3 randsten.
Kammeret var orienteret N-S. Det var 5,3 m l. og 1,5 m br. Det var bygget af >11 sidesten, nemlig 5 på hver langside. Der
var tørmur mellem sidestenene. Kammeret var dækket af >3 dæksten. På kammerets Ø-side fandtes lidt forskudt mod
S-enden en gangåbning.
Gangen var orienteret Ø-V. Der var bevaret >2 sidesten.
Fund (Udgr. 1902 af ejeren - NM A 19.501-09): Resterne af ca. 20 skeletter. - 6 flintdolke (3 type I, 1 type II, 1 type IV og
1 type V).
807. Vinde-Helsinge, Kirke-Helsinge sg (DKC: 030209.20). CN 1892. Høj, 12 m i diam. og 1 m h. Der er bevaret 12
randsten.
I gangen findes ruinen af en stordysse/jættestue.
Kammeret var bygget af >4 sidesten og >2 dæksten.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var >5,0 m l. Der er registreret >2 dæksten.
808. Vinde-Helsinge, Kirke-Helsinge sg (DKC: 030209.22). CN 1892. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 45 m l.
og 10 m br. Højen er ombygget og henh. 16,5 og 24,5 m fra højens VSV-lige ende ses 2 rækker randsten på tværs af højen.
Der er bevaret ca. 50 randsten.
16,0 m fra højens ØNØ-lige ende ses dækstenen af et dyssekammer.
809. Vinde-Helsinge, Kirke-Helsinge sg (DKC: 030209.23).CN 1892. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV.
I højen fandtes et gravkammer.
Fund (mgl.): En flintmejsel og en alsidig sleben flintmejsel.
810. ”Rævehøj”, Dalby, Kirke-Helsinge sg (030209.26). CN 1892 og GR 1932. Rundhøj, ca. 4,5 m h. I højen findes en
jættestue.
Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret N-S. Det er 7,0 m l., 2,0-2,2 m br. og 2,3-2,5 m h. Det er bygget
af 19 sidesten. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene og mellemliggersten mellem side- og dækstenene. Det
er dækket af 5 dæksten.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er 6,3 m l., 0,8 m br. og 1,3-1,5 m h. Den er bygget af 17 sidesten og 3 dæksten. I gangen
er registreret to sæt af karmsten. Ved det ene sæt karmsten er registreret et lukke for kammeret.
Fund (Udgr. 1932 af G. Rosenberg - NM 12.247-50. - A 36.473, R 1, 1-155. - A 49.080. - B 12.854-57): 4 flintdolke. - 3
buttede retmejsler. - 2 svære, tyknakkede flintøkser. - 1 forarbejde til spyd/pilespids. - 2 ildsten. - 5 flækkeknive. - 1
flækkesegle. - 3 flækker med retouche. - 13 flækker/-fragm. - 2 albuebensdolke. - 1 benmejsel. - 1 benpren. - 1 simpel
skafthulsøkse. - >7 tragtskåle. - >4 hængekar. - 2 tragtkopper. - 3 skåle med konkav hals. - 2 åbne skåle med konvekse
sider. - 2 skulderkar. - 1 svejet bæger. - 1 sfærisk miniaturekar. - 2 Bronzealderlerkar. - 12 ubest. lerkar. - Tillige fund fra
de sekundære grave A-C. - Litt: T. Mathiassen 1963: 45 (afb.). – Litt: P.V.Glob 1969: 215, nr. 28. - 1972: nr. 2. - K. Ebbesen
1975, fl. A nr. 60, fig. 39,1 og fig. 86,5 og fig. 201,4.- 2009: kap. 8 - S. Hansen 1986a: 126 ff. - 1993: nr. 157.
811. Dalby, Kirke-Helsinge sg (030209.33). CN 1892. Tomt af megalitgrav.

Fund (Indsendt. - NM A 46.193.94): Lerkarskår (middelalder). – (Mgl. flintøkser og lerkarskår).
812. ”Tjørnehøj”, Dalby, Kirke-Helsinge sg (030209.36). CN 1892. Høj, ca. 20 m i diam. og 2 m h. Der er registreret >24
randsten. I højen findes en ruinen af en dobbeltjættestue, hvis kamre er bygget i forlængelse af hinanden.
Kamrene er orienteret N-S. De er tilsammen ca. 13,5 m l. og ca. 3,5 m br. De var bygget af >9 sidesten, nemlig 7 sidesten
mod V og 1 mod henh. Ø og S. De var dækket af 6 dæksten.
a. Den ØSØ-lige gang var orienteret ØSØ-VNV. Den var ca. 5 m l. Der var bevaret >4 sidesten og >1 dæksten.
b. Den SØ-lige gang var orienteret SØ-NV. Den var ca. 5 m l. Der er registreret >12 sidesten og 1 dæksten. - Litt: S. Hansen
1986a: 123 ff.
813. Reersø, Kike-Helsinge sg (DKC: 030209.37). CN 1892. Rundhøj, ca. 14 m i diam. og 1 m h.
I højen findes et dyssekammer. Det er orienteret ØSØ-VNV. Det er bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
814. Reersø, Kirke-Helsinge sg (DKC: 030209.38). CN 1892. Fritstående dyssekammer.
Kammeret er orienteret NNV-SSØ. Det er 1,6 m l., 1,3 m br. og 1,2 m h. Det er bygget af 5 sidesten, som hælder indad.
Mod SSØ findes en 0,7 m br. gangåbning.
815. Reersø, Kirke-Helsinge sg (DKC: 030209.39). CN 1892. Rundhøj. Heri findes en dysse.
Kammeret er orienteret VNV-ØSØ. Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
816. Reersø, Kirke-Helsinge sg (DKC: 030209.40). CN 1892. Fritstående dysseruin.
Kammeret var orienteret Ø-V. Der er registreret >4 sidesten nemlig 2 sidesten mod S og 1 mod Ø og V. Sidestenene mod
N og dækstenen manglede.
817. Rerslev, Rerslev sg (DKC: 030209.1). CN 1892. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 27,0 m l. og 6,5 m br. Der
er bevaret ca. 50 randsten. Højens ca. 11 m lange VNV-lige ende er tilbygget den oprindelige langdysse. Den oprindelige
randstensrække står på tværs af højen. I højens midterakse findes 2 dyssekamre.
a. 3,0 m fra højens VNV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret VNV-ØSØ eller parallelt
med højens længderetning. Det er >0,9 m l. og >0,5 m br. Det er bygget af 3 sidesten, som hælder indad. For kammerets
VNV-lige ende ligger en indgangs-/tærskelsten.
b. Ca. 12,5 m fra højens VNV-lige ende og centralt i den oprindelige langdysse findes et rektangulært dyssekammer (type
I/II). Det er orienteret VNV-ØSØ eller parallelt med højens længderetning. Det er 2,4 m l. og 0,6 m br. Det er bygget af
4 sidesten, nemlig 2 sten på den NNØ-lige langside og 1 sten mod SSV og VNV. Kammeret er åbent mod ØSØ. Det er
dækket af 1 dæksten.
Fund (Inds. - NM A 46.201): 1 lerkarsskår (MN). - Litt: A.P. Madsen 1896: t. 24,38. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 61.
818. Rerslev, Rerslev sg (DKC: 030210.2). CN 1892. Rundhøj, hvori findes en dysse.
Kammeret er bygget af 4 sidesten og 1 indgangs/tærskelsten.
819. Rerslev, Rerslev sg (DKC: 030210.3). CN 1892. Fritstående dysseruin.
Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
820. Rerslev, Rerslev sg (DKC: 0030210.4). CN 1892. Rundhøj, ca. 5,5 m i diam. I højen findes en dysseruin.
Kammeret er bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
821. Rerslev, Rerslev sg (DKC: 030210.5). 1808 og CN 1892. Fritståene dysseruin.
Kammeret er bygget af >3 sidesten og 1 dæksten. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 268.
822. Rerslev, Rerslev sg (DKC: 030210.6). 1808 og CN 1892. Fritstående dysse.
Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. Det havde indgang i V.
823. Rerslev, Rerslev sg (DKC: 030210.7). CN 1892. Rundhøj, ca. 10 m i diam. og 0,5 m h. Centralt heri findes en dysse.
Kammeret er orienteret VSV-ØNØ og har aflang, 6-sidet grundplan. Det er 2,6 m l., 1,4-0,8 m br. og 1,4 m h. Kammeret
er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten for VSV-enden og 2 sten på langsiderne mod NNØ og SSV. Sidestenene danner
vinkel med hinanden. Kammerets ØNØ-side er åbent. Der er bevaret en flækket dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr.
97.
824. Rerslev, Rerslev sg (DKC: 030210.8). CN 1892. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den var >11 m l. og 6,5 m br. Det er
registreret 17 randsten.
Der er ikke registreret noget kammer.
825. Rerslev, Rerslev sg (DKC: 030210.9). CN 1892. Et rektangulært dyssekammeret (type Ia) , som er orienteret NNØSSV. Det er 1,7 m l., 1,1 m br. og 0,9 m h. Kammeret er bygget af 4 lige høje sidesten og 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen
2006: nr. 98.
826. Rerslev, Rerslev sg (DKC: 030210.10). CN 1892. Fritstående dysseruin.
Kammeret er bygget af >2 sidesten, 1 indgangs/tærskelsten og 1 dæksten.
827. Rerslev, Rerslev sg (DKC: 030210.11). CN 1892. Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ. Den er 98 m l., 8,5 m
br. og 1,5 m h. Det er bevaret 140 randsten. Randstenene for enderne er højest; ca. 1,8 m høje.
I højens midterakse er registreret 2 dysser samt et plyndringshul efter en tredje.
a. Dæksten af kammer ses.
b. Dæksten af kammer ses.
828. Rerslev, Rerslev sg (DKC: 030210.13). 1808 og CN 1892. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var opr. ca. 23,5 m l.,
4 m br. og 1,0 m h. Der er bevaret 9 randsten.

I højen findes et rektangulært dyssekammer (type I). Det er orienteret NNV-SSØ eller parallelt med højens længderetning.
Det er 2,2 m l., 1,2 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 4 sidesten.
829. Rerslev, Rerslev sg (DKC: 030210.14). CN 1892. Fritstående dysseruin.
Kammeret er orienteret N-S. Det er bygget af >2 sidesten og 1 dæksten.
830. Rerslev, Rerslev sg (DKC: 0030210.15). CN 1892. Langhøj, orienteret N-S. Den var 24,5 m l., 5,5 m br. og 1,0 m h.
Der er registreret randsten.
Centralt i højen sås dækstenen af et dyssekammer.
831. ”Hødysse”, Rerslev, Rerslev sg (DKC: 030210.16). CN 1892. Rundhøj, ca. 14 m i diam. og 1 m h. Ved højfoden ses
to koncentriske kæder af små randsten. Centralt i højen findes en dysse (type IV).
Kammeret har polygonal grundplan og er orienteret ØSØ-VNV. Det er 1,7 m l. og 1,5 m br. Kammeret er bygget af 5
sidesten, nemlig 1 sten mod VNV og 2 sten på hver langside. Sidestenene danner vinkel med hinanden. Kammeret er
dækket af 1 stor dæksten. Det er åbent på den ØSØ-lige side. Her findes en kort gang.
Gangen er 0,6 m bred og orienteret ØSØ-VNV. Der er bevaret 4 sidesten, nemlig 2 på hver side. - Litt: K. Ebbesen 2006:
nr. 99.
832. Rerslev, Rerslev sg (DKC: 030210.17). CN 1892. Rundhøj, I højen fandtes en dysse.
Kammeret var orienteret ØNØ-VSV. Det var 1,0 m l., 0,8 m br. og 0,9 m h. Det var bygget af 5 sidesten nemlig 1 sidesten
mod henh. ØNØ, VSV, NNØ og 2 sidesten mod SSV. For kammerets ØSØ-lige side fandtes en 0,1 m br. åbning.
833. Risbjerg, Rerslev sg (DKC: 030210.19). CN 1892. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var >27 m l. og 6,5 m br. Der er
registreret 34 randsten.
I højens NØ-lige ende findes et kammer, bygget af 5 sidesten og 1 dæksten.
834. Risbjerg, Rerslev sg (DKC: 030210.20). CN 1892. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 36,0 m l., 8,0 m br. og 1 m
h. Der er registreret 57 randsten.
15 m fra højens NØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I). Det er orienteret NØ-SV eller parallelt med
højens længderetning. Det er ca. 1,3 m l. Det er bygget af 4 sidesten, som hælder indad, samt 1 dæksten.
385. Risbjerg, Rerslev sg (DKC: 030210.21). CN 1892. Rundhøj, ca. 11 m i diam. og 1 m h. Der er bevaret >13 randsten.
Central i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V. Det er 1,9 m l. og 1,3 m br. Det er
bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. - Litt: A.P. Madsen 1896: 24, t. 23,36.
836. Tågerup, Rerslev sg (DKC: 030210.22). CN 1892. Fritstående dysse.
Kammeret (type IV) har 6-sidet grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 2,2 m l., 1,6 m br. og 1,4 m h. Det er bygget af 5
sidesten og 1 dæksten. På kammerets Ø-side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er bygget af 4 små sidesten; 2 på hver side.
837. Sønderød, Rerslev sg (DKC: 030210.23). CN 1892. Fritstående dysse.
Kammeret er bygget af >2 sidesten og 1 dæksten. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 269.
838. Sønderød, Rerslev sg (DKC: 030210.24). CN 1892. Ruin af megalitgrav, genopbygget af ejeren.
839. ”Egedysse”, Sønderup, Rerslev sg (DKC: 030210.25). CN 1892. Rundhøj, ca. 10 m i diam. og 1 m h. Centralt i højen
findes en stordysse.
Kammeret har aflang, polygonal grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 1,7 m l. og 1,0 m br. Kammeret er bygget af 5
sidesten, nemlig 1 sten mod vest og 2 sten på hver langside. Den ene er væltet. Sidestenene danner vinkel mod hinanden.
Kammeret er åbent mod øst. Her findes en lang gang.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er 3,1 m l. og 0,7 m br. Der er bevaret 6 sidesten, nemlig 3 på hver side. - Litt: P.V. Glob
1969: nr. 270. - K. Ebbesen 2006: nr. 100.
840. Sønderød, Rerslev sg (DKC: 030210.26). CN 1892. Fritstående dysse.
Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret ØNØ-VSV. Det er 2,1 m l., 1,2 m br. og 1,7 m h. Det er
bygget af >4 sidesten og 1 dæksten. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 271.
841. Sønderup, Rerslev sg (DKC: 030210.27). CN 1892. Rundhøj. I højen fandtes en dysse. Kammeret var bygget af 4
sidesten og 1 dæksten.
Fund: På et tyndt kullag er fundet nogle potteskår. I højen er fundet flintøkser.
842. Sønderup, Rerslev sg (DKC: 030210.28). CN 1892. Rundhøj. Der er registreret 5 randsten. I højen findes en dysse
(type IV).
Kammeret har trapezformet grundplan og er orienteret ØNØ-VSV. Det er 2,2 m l., 1,5 m br. og 1,6 m h. Det er bygget
af 5 sidesten, nemlig 1 stor endesten mod VSV og 2 sten på hver langside. Sidestenene hælder indad. Mellem de yderste
par sidesten ligger en tærskelsten. Kammeret er åbent mod ØNØ. Det er dækket af 1 dæksten.
Gangen er orienteret ØNØ-VSV. Den er bygget af 2 sidesten. Der ligger 1 tærskelsten mellem hjørnestenene til
kammeret.
843. Hesselbjerggård, Rerslev sg (DKC: 030210.30). Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 25,0 m l. og 8,0 m br.
Centralt i højen fandtes et rektangulært dyssekammer. Det var orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning.
844. Ruds Vedby, Ruds Vedby sg (DKC: 030211.1). CF 1892. Langhøj. Den er 18 m l. og 6 m br. Der er bevaret
randsten.

I højen findes et dyssekammer. Det er bygget af 4 sidesten.
845. ”Havedysse”, Ruds Vedby, Ruds Vedby sg (DKC: 030211.3). CF. 1892. Langhøj. Den er orienteret 19 m l. og 6 m br.
Der er bevaret randsten.
I højen findes et dyssekammer. Det er bygget af >3 sidesten.
846. Ruds Vedby, Ruds Vedby sg (DKC: 030211.5). CF 1892. Rundhøj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes et dyssekammer. Det var bygget af >2 sidesten.
847. Ruds Vedby, Ruds Vedby sg (DKC: 030211.6). CF 1892. Høj. Den var bygget af jord og flint.
Kammeret (type II) har rektangulær grundplan og er orienteret NV-SØ. Det er 2,1 m l., 1,4 m br. og 1,4 m h. Det er
bygget af 3 sidesten. På kammerets SØ-lige ende står en indgangssten. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
Fund (NM A 5850-51, mgl.): 1 flækkebor, flækkefragm. og ubest. skår.
848. Ruds Vedby, Ruds Vedby sg (DKC: 030211.7). CF 1892. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er 25 m l., 7 m br. og 2
m h. Der er bevaret >34 randsten. I højen findes 3 dyssekamre.
a. 2,0 m fra højens ØSØ-lige ende findes et kammer. Det har polygonal grundplan. Det er 1,6 m l., 1,3 m br. og 0,5 m h.
Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
Gangen er ca. 4,0 m l. og 0,6 m br. Den er bygget af 6 sidesten.
b. 4,5 m fra højens ØSØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret NNØ-SSV. Det er bygget af 5
sidesten, som hælder indad. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 1 dæksten. For
kammerets SSV-lige side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SSV-NNØ. Den er 2,0 m l., 0,8-1,3 m br.og 1,3 m h.
c. 11,0 m fra højens ØSØ-lige ende findes et rektangulært kammer. Det er bygget af 4 sidesten.
849. Vedbygård, Ruds Vedby sg (DKC: 030211.8). CF 1892. Fritstående dysse.
Kammeret har polygonal grundplan og er orienteret SØ-NV. Det er 1,7 m l., 1,2 m br. og 0,7 m h. Det er bygget af 4
sidesten og 1 dæksten.
850. Conradinelyst, Ruds Vedby sg (DKC: 030211.9). CF 1892. Rundhøj, ca. 6,5 m i diam. og 1 m h. Heri findes en
dysseruin.
Kammeret (type I) har rektangulær grundplan og er orienteret SSV-NNØ. Det er 1,9 m l. og 0,9 m br. Det er bygget af
4 sidesten og 1 dæksten.
851. Conradinelyst, Ruds Vedby sg (DKC: 030211.10). CF 1892. Langhøj, orienteret N-S. Den er 8,5 m l. og 4,0 m br. Der
er registreret 18 randsten. De største, som er 0,9 m høje, er placeret for enderne.
Ca. 3,0 m fra højens S-lige ende ses 1 dæksten af et kammer.
852. Rudsskov Mark, Ruds Vedby sg (DKC: 030211.11). CF 1892. Runddysse, ca. 9,5 m i diam. Der er bevaret >8
randsten.
Midt i højen findes 2 sidesten af et kammer.
853. Rudskov Mark, Ruds Vedby sg (DKC: 030211.12). CF 1892. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 19,0 m l., 7,5 m br.
og 1,5 m h. Der er registreret 27 randsten. I højen findes 2 megalitgrave.
a. 6,5 m fra højens V-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type II). Kammeret er orienteret Ø-V. Det er bygget
af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod V, S og N. På østsiden findes en 15 cm høj tærskelsten.
b. I højens Ø-lige del findes en megalitgrav. Kammeret er registreret som ca. 2 m l. og 1,5 m br.
854. Rudskov Mark, Ruds Vedby sg (DKC: 030211.13). CF 1892. Rundhøj, ca. 8,5 m i diam. og 1,0 m h. Der er registreret
9 randsten.
Der er ingen spor af kammeret.
855. Rudskov Mark, Ruds Vedby sg (DKC: 030211.14). CF 1892. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er 16,0 m l., 7,5 m
br. og 1,0 m h. Der er bevaret 27 randsten.
Ca. 6,0 m fra højens V-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er 1,3 m l., 0,5 m br. og 0,7 m h. Det
er bygget af 4 sidesten.
856. Rudskov Mark, Ruds Vedby sg (DKC: 030211.15). CF 1892. Langhøj. Den er 22 m l., 6 m br. og 1 m h. Der er bevaret
randsten. I højen findes 2 dyssekamre.
a. Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret NNV-SSØ. Det er 1,6 m l., 0,7 m br. og 1,0 m h. Det
er bygget af 4 sidesten.
b. Ca. 7,5 m derfra fandtes et dyssekammer (type I/II). Det har rektangulær grundplan og er orienteret NNV-SSØ. Det
er 1,1 m l., 0,7 m br. og 0,5 m h. Det er bygget af 4 sidesten.
857. Træsko Vang, Ruds Vedby sg (DKC: 030211.17). CF 1892. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Der er registreret 11
randsten. Den største, som er 1,9 m h., står i V-enden.
a. 11,5 m fra højens VNV-lige ende et findes et rektangulært dyssekammer. Det er 1,6 m l., 1,0 m br. og 1,2 m h. Det er
bygget af 4 sidesten. Det er åbent mod ØSØ.
858. Træsko Vang, Ruds Vedby sg (DKC: 030211.18). CF 1892. Fritstående dysse.
Kammeret (type I/II) er rektangulært og orienteret NNV-SSØ. Det er 1,3 m l., 0,8 m br. og 0,7 m h. Det er bygget af 4
sidesten og 1 dæksten.
859. Træsko Vang, Ruds Vedby sg (DKC: 030211.20). CF 1892. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er 26,5 m l., 6,0 m br.

og 1,5 m h. Der er registreret 80 randsten. De største, som var 1,9 m høje, stod for enderne. I højen fandtes 3 dyssekamre,
hvoraf 1 er bevaret.
a. 10,0 m fra højens ØSØ-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret VNV-ØSØ eller
parallelt med højens længderetning. Det var 1,6 m l., 0,8 m br. og 0,8 m h. Det var bygget af 4 sidesten.
b. 17,5 m fra højens ØSØ-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret VNV-ØSØ eller
parallelt med højens længderetning. Det var 1,7 m l., 1,1 m br. og 0,8 m h. Det var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
Det var åbent mod VNV.
c. 19 m fra højens ØSØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret VNV-ØSØ eller
parallelt med højens længderetning. Det er 1,6 m l., 0,7 m br. og 0,7 m h. Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
860. Conradinelyst, Ruds Vedby sg (DKC: 030211.21). CF 1892. Langhøj. Den var ca. 47 m l. Der er registreret 1 randsten.
Centralt i højen er registreret spor af et kammer.
861. Conradinelyst, Ruds Vedby sg (DKC: 030211.22). CF 1892. Fritstående dysse.
Kammeret (type I/II) havde rektangulær grundplan. Det var 1,1 m l., 0,8 m br. og 1,0 m h. Det var bygget af 4 sidesten.
862. Conradinelyst, Ruds Vedby sg (DKC: 030211.23). CF 1892. Runddysse, ca. 8,0 m i diam. Der er registreret 13
randsten. Kammeret (type II) har rektangulær grundplan og er orienteret ØNØ-VSV. Det er 1,1 m l. og 0,6 m br. Det er
bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod VSV og 2 på hver langside, samt 1 indgang/tærskelsten i ØNØ-enden. Det er
dækket af 1 dæksten.
863. Conradinelyst, Ruds Vedby sg (DKC: 030211.24). CF 1892. Rundhøj, ca. 7 m i diam. Der er registreret randsten.
Heri findes en dysse.
Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret VNV-ØSØ. Det er 1,4 m l., 0,7 m br. og 0,9 m h. Det er
bygget af 5 sidesten, nemlig 2 sidesten på den ene og 1 sidesten på de andre. Det er dækket af 1 dæksten.
864. Conradinelyst, Ruds Vedby sg (DKC: 030211.25). CF 1892. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den var >22,0 m l., 6,0
m br. og 1,5 m h. Der er registreret 14 randsten.
Der er iagttaget spor af et kammer.
865. Conradinelyst, Ruds Vedby sg (DKC: 030211.26). CF 1892. Rundhøj. Den var ca. 6,5 m i diam. og 1,0 m h. Der var
bevaret 10 randsten.
Centralt i højen er registreret dækstenen af et kammer.
866. Skellebjerg, Skellebjerg sg (DKC: 030212.1). CN 1892. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den var >17,5 m l. og 6,0 m
br. Der er registreret 21 randsten og tørmur mellem disse. I højen fandtes 2 kamre; én kammerruin er bevaret.
a. 4,0 m fra højens ØSØ-lige enden fandtes et dyssekammer. Det var orienteret VNV-ØSØ eller parallelt med højens
længderetning.
b. 9,5 m fra højens ØSØ-lige ende er registreret dækstenen af et kammer.
867. Skellebjerg, Skellebjerg sg (DKC: 030211.2/3). CN 1892. Høj, hvori findes ruinerne af 2 megalitgrave, ca. 6,0 m
ØSØ-VNV for hinanden.
a. Af det Ø-lige kammer ses 3 sidesten.
b. Af det V-lige kammer er registreret 4 sidesten og del af en gang. - Litt: S. Hansen 1986a: 145 ff. - 1993: nr. 159.
868. Skellebjerg, Skellebjerg sg (DKC: 030212.4). CN 1892. Fritstående dysse.
Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 1,4 m l., 0,7 m br. og 0,7 m h. Det er bygget
af 4 sidesten og 1 dæksten.
869. Skellebjerg, Skellebjerg sg (DKC: 030212.6). CN 1892. Langhøj, orienteret Ø-V. Det var >28,0 m l. og 6,0 m br. Der
er registreret 39 randsten.
Der ikke registreret noget kammer.
870. Skellebjerg, Skellebjerg sg (DKC: 030212.7). CN 1892. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var 47,0 m l. og 7,0 m br.
Der er registreret 49 randsten.
871. Sobjerg, Skellebjerg sg (DKC: 030212.8). CN 1892. Ruin af dysse.
Kammeret var orienteret Ø-V. Der var bevaret >1 sidesten.
872. Sobjerg, Skellebjerg sg (DKC: 030212.9). CN 1892. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Det var 16,0 m l., 5,5 m br. og
1,5 m h. Der er registreret 20 randsten.
Centralt i højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret NNV-SSØ eller parallelt med højens
længderetning. Det var 1,4 m l.
873. Sobjerg, Skellebjerg sg (DKC: 030212.11). CN 1892. Rundhøj. Den var ca. 12 m i diam. Der er registreret 20
randsten.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NØ-SV. Det er ca. 1,6 m l. og 0,7 m br. Det er
bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
874. Sobjerg, Skellebjerg sg (DKC: 030212.12). CN 1892. Rundhøj, ca. 8 m i diam. og 1 m h. Der er registreret ca. 20
randsten.
Central i højen er registreret 3-4 sten som rest af en megalitgrav.
875. Vaseskoven, Herrestrup, Skellebjerg sg (DKC: 030212.18). TM 1940. Fritstående dysse.
Kammeret (type I) er orienteret N-S. Det er 1,7 m l. og 0,9-0,7 m br. Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.

876. Solbjerg, Solbjerg sg (DKC: 030213.1). CF 1892. Højtomt.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er bygget af >3 sidesten.
877. Kragevig, Ørslev sg (DKC: 030215.4). CN 1892. Højtomt.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret N-S. Der er registreret >2 sidesten.
878. Kragevig, Ørslev sg (DKC: 030215.5). CN 1892. Rundhøj. Der er registreret 6 randsten.
I højen fandtes et dyssekammer. Det var orienteret NØ-SV. Det var 0,7 m br. Det var bygget af >3 sidesten; nemlig 1 sten
mod NØ, SØ og NV. Det var åbent mod SV.
879. Kragevig, Ørslev sg (DKC: 030215.6). CN 1892. Fritstående dysse.
Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret VNV-ØSØ. Det er 2,4 m l., 1,1 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 5
sidesten, nemlig 2 sten på hver langside mod NNØ og SSV samt 1 sten mod VNV. Sidestenene hælder indad. Kammeret
er åbent mod ØSØ.
880. Vipperød, Grandløse sg (DKC: 030302.1). CB 1896. Rundhøj, ca. 14 m i diam. og 1,5 m h. Der er bevaret 21
randsten.
Centralt i højen findes et dyssekammer. Det er orienteret SØ-NV og har 6-sidet grundplan. Det er 1,4 m l. og 1,3 m br.
Det er bygget af 7 sidesten, nemlig 2 sten mod SØ og 1 sten på hver af de andre sider. Det er dækket af 1 dæksten.
881. Langerød, Holbæk sg (DKC: 030302.2). CB 1896. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er >22 m l., 9,5 m br. og 2 m h. Der
er registreret 12 randsten. Højen er ombygget, idet den østlige ende indeholder en rundhøj.
I langhøjens Ø-lige ende og centralt i rundhøjen findes en dysse (type II). Kammeret har rektangulær grundplan og er
orienteret N-S, d.v.s. på tværs af langhøjens længderetning. Det er ca. 1,4 m l., 0,9 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af 4
sidesten, nemlig 1 stor og en lille sidesten mod Ø, samt 1 sten mod N og V. På kammerets S-lige side står en 0,7 m h.
indgangssten.
882. Langerød, Holbæk sg (DKC: 030303.5). CB 1896. Fritstående dysse.
Kammeret (type I/II) var mandslangt og havde rektangulær grundplan. Det var bygget af 4 sidesten.
Fund: Skeletrester og tildannede ”sten”.
883. Stedstrup, Eskildstrup sg (DKC: 030304.3). CB 1896. Højtomt, hvori findes en jættestue.
Kammeret er orienteret N-S. Det er 4,0 m l. og 2,2 m br. Det er bygget af 9 sidesten og 3 dæksten. 0,5 m fra den
kammerets S-lige ende findes en gangåbning.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er 5,0 m l. og 0,6 m br. Den er bygget af 10 sidesten, nemlig 5 på hver side samt >1
dæksten. - Litt: T. Gravlund 1926: Pl. u. nr. - P.V.Glob 1969: nr. 261. - S. Hansen 1986a: 148 ff. - 1993: nr. 160.
884. Stedstrup, Eskildstrup sg (DKC: 030304.4). CB 1896. Rundhøj, ca. 24 m i diam. og 2,2 m h. Der er bevaret >10
randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type III) er orienteret N-S. Det er 1,4 m l. og 0,6 m br. Det er bygget af 3
sidesten; nemlig 1 sten mod N, Ø og V. På kammerets S-lige side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret S-N. Den er 0,5 m br. Den er bygget af >2 sidesten.
885. Stedstrup, Eskildstrup sg (DKC: 030304.5). CB 1896. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den er > 21 m l., 13 m br. og
1,0 m h. Der er bevaret >23 randsten.
13,5 m fra højens SSØ-lige ende findes dækstenen af et kammer.
886. Stedstrup, Eskildstrup sg (DKC: 030304.6). CB 1896. Høj. I højen er iagttaget 2 megalitgrave.
Fund: Flintøkser og lerkar.
887. Stedstrup, Eskildstrup sg (DKC: 030304.8). CB 1896 og JR 1936. Rundhøj, ca. 15 m i diam. og 1,5 m h. Heri findes
en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret SSV-NNØ. Det er 4,5 m l., 2,4 m br. og 1,4 m h. Det er bygget af 9 sidesten, nemlig 2
sten i hver ende, 3 på den NV-lige og 2 på den SØ-lige langside. Der er bevaret >2 dæksten. Midt for den SØ-lige langside
findes en 0,6 m br. gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er >4,4 m l. og 0,6 m br. Den er bygget af >8 sidesten, nemlig 4 på hver side, hvor det
inderste sæt er trukket lidt skråt frem som karmsten. Der er bevaret >2 dæksten.
Fund (Udgr. ca. 1875 af ejeren): 5 skeletter, 3-4 flintøkser. - Litt: P.V. Glob 1969: 262. - S. Hansen 1986a: 151 ff. - 1993:
nr. 158.
888. Stedstrup, Eskildstrup sg (DKC: 030304.9). CB 1896. Rundhøj. Der er bevaret 2 randsten.
I højen findes et dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NNØ-SSV. Det er 1,8 m l. og 0,6 m br. Det er bygget af >3
sidesten og 1 dæksten.
889. ”Havrevænget Dysse”, Hegnemosegård, Kirke-Eskildstrup sg (DKC: 030304.10). CB 1896. Rundhøj, ca. 8 m i diam.
og ca. 1 m h. I højen findes en dysse.
Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret N-S. Det er 1,8 m l. og 1,3-1,4 m br. Kammeret er bygget af 4
sidesten, nemlig 1 sten på den nordlige, østlige og vestlige side. På kammerets sydside findes for den vestlige del en
smallere sidesten. Den østlige del er åben og her ligger en tærskelsten. Foran den findes en kort gang.
Gangen er orienteret S-N. Den er 1,4 m l. og 0,7 m br. Der findes 2 sidesten; én på hver side. Kammeret er dækket af 1
stor dæksten.
890. Burup, Eskildstrup sg (DKC: 030304.11). CB 1896. Rundhøj, ca. 13 m i diam. og 1,5 m h. Der er registreret flere

randsten.
I højen findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret Ø-V. Det er 0,9 m br. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig
2 sten på langsiderne mod N og S, samt 1 endesten mod V. På Ø-siden findes en gangåbning.
Der er bevaret >1 sidesten af gangen.
891. Kvanløse, Kvanløse sg (DKC: 030304.2). CB 1896. Ruin af en megalitgrav. Der er registreret >1 sten.
892. Kvanløse, Kvanløse sg (DKC: 030304.4). CB 1896. Rundhøj. Centralt i højen fandtes et kammer. Det var 1,6 m l.
Der var bevaret >3 sidesten.
Fund: Skelet og 2 økser.
893. Kvanløse, Kvanløse sg (DKC: 030304.6). CB 1896. Langhøj, orienteret NØ-SV. Der er registreret 20 randsten.
I højen fandtes ruinen af en megalitgrav.
894. Brofelde, Kvanløse sg (DKC: 0303004.7). CB 1896. Fritstående dysseruin.
Kammeret var orienteret Ø-V. Der er registreret >2 sidesten.
895. Brofelde, Kvanløse sg (DKC: 030304.8). CB 1896. Fritstående dysseruin.
Kammeret var orienteret VSV-ØNØ. Det var bygget af >4 sidesten. Der er registreret en indgangssten mod Ø.
896. Brofelde, Kvanløse sg (DKC: 030304.9). CB 1896. Ruin af megalitgrav. Der er registreret 4 sten.
897. Brofelde, Kvanløse sg (DKC: 030304.10). CB 1896. Langhøj, orienteret Ø-V. I højen er bevaret 2 dyssekamre.
a. Det V-lige kammer (type I/II) er orienteret NNØ-SSV eller skråt på højens længderetning. Det er 1,6 m l. og 0,7 m br.
Det er bygget af 3 sidesten. Kammeret er åbent i SSV.
b. Det Ø-lige kammer (type I/II) er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det er 1,4 m l. og 0,7 m br.
Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 2 sidesten mod Ø og V samt 1 endesten mod N. Kammeret er åbent mod S. Det er
dækket af 1 dæksten.
898. Brofelde, Kvanløse sg (DKC: 030304.11). CB 1896. Ruin af megalitgrav.
Der er iagttaget 2 sten.
899. Brofelde, Kvanløse sg (DKC: 030304.12). CB 1896. Rundhøj. Den var ca. 10 m i diam. og 1 m h.
Kammeret var orienteret VNV-ØSØ. Det var bygget af >2 sidesten og 1 dæksten.
900. Kongsted, Niløse sg (DKC: 030306.5). CB 1896. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er 47 m l., 6,5 m br. og 1,0 m
h. Der er registreret 47 randsten.
29 m fra højens VSV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret ØNØ-VSV eller parallelt
med højens længderetning. Det er 1,8 m l. og 0,7-0,5 m br. Det er bygget af >3 sidesten og 1 dæksten. Kammeret er åbent
mod VSV.
901. Niløse, Niløse sg (DKC: 030306.7). SM 1877 og CB 1894. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 28 m l., 8 m br. og 1,5 m
h. Der er registreret 26 randsten.
9 m fra højens Ø-lige ende findes et dyssekammer. Det er orienteret Ø-V. Der er bevaret >2 sidesten.
902. Niløse Mark, Niløse sg (DKC: 030306.8). Rundhøj, ca. 14,0 m i diam. og 1,5 m h. Der er registreret 10 randsten.
Centralt i højen findes en jættestue.
Kammeret er orienteret NNØ-SSV. Det er 7,5 m l. og 2,2 m br. Det er tilsyneladende bygget af 16 sidesten. Der er
registreret 5 dæksten. Midt for kammerets Ø-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er bygget af >8 sidesten og >1 dæksten. - Litt: S. Hansen 1986a: 154 ff. - 1993: nr. 163.
903. Niløse, Niløse sg (DKC: 030306.9). SM 1877 og CB 1894. Høj, hvori findes en dysse.
Kammeret er orienteret NV-SØ og har 6-sidet grundplan. Det er 3,3 m l. og 3,2 m br. Kammeret er bygget af 5 sidesten,
nemlig 1 sten mod NV og to sten på langsiderne. Sidestenene danner vinkel med hinanden. Der er bevaret 1 dæksten
over kammeret. For kammerets SØ-side ligger er tærskelsten. Her findes en kort gang.
Gangen er orienteret NV-SØ. Den er 3,0 m l. og 0,6 m br. Den er bygget af 4 sidesten, nemlig 2 på hver side. Ved dens
SV-ende ligger en flad sten, muligvis oprindelig en dørsten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 101.
904. Niløse, Niløse sg (DKC: 030306.10). SM 1877 og CB 1894. Langhøj, rektangulær og orienteret NNV-SSØ. Den er
45 m l., 10 m br. og 2 m h. Der er bevaret 58 randsten. De er indtil 1,3-1,9 m høje; højest i enderne.
I højens midterakse og 15 m fra SSØ-enden findes et kammer. Det er orienteret NNV-SSØ eller parallelt med højens
længderetning. Kammeret har rektangulær grundplan. Der er bevaret to sidesten, henholdsvis mod NNV og ØNØ, og
1 dæksten.
905. Dramstrup, Nr. Jernløse sg (DKC: 030307.5). EP 1893. Høj. Der er registreret randsten. Kammeret var bygget af 4
sidesten og 1 dæksten.
906. Hannerup, Nr. Jernløse sg (DKC: 030307.6). EP 1893. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 31,5 m l., 9,5 m br. og
1,5 m h. Der er registreret nogle få randsten.
Der var ingen spor af et kammer.
907. Kvarmløse, Soderup sg (DKC: 030308.1). CB 1896. Høj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret N-S. Det var bygget af >3 sidesten og 1
dæksten.
Kammeret var åbent mod N.
908. Kvarmløse, Soderup sg (DKC: 030308.2). CB 1896. Fritstående dysse.

Kammeret var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten. Det var åbent mod Ø.
909. Soderup, Soderup sg (DKC: 030308.3). CB 1896. Rundhøj. Den var ca. 13 m i diam. Der er registreret 15
randsten.
Kammeret var bygget af >1 sidesten og 1 dæksten.
910. Smidstrup, Soderup sg (DKC: 030308.5). CB 1896. Rundhøj, 9 m i diam. og 1,0 m h.
I højen findes et 6-sidet dyssekammer (type IV). Det er orienteret NNV-SSØ. Det er ca. 1,6 m l. og 0,7-1,2 m br. Kammeret
er bygget af 5 sidesten, som hælder indad. Det er dækket af 1 dæksten. På kammerets S-lige side findes en 0,5 m br.
gangåbning. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 259.
911. Saltofte, Stenlille sg (DKC: 030309.3). SM 1877 og CB 1894. Langhøj, rektangulær og orienteret NNØ-SSV. Den er
36 m l., 8,5 m br. og 1,5 m h. Der er bevaret 43 randsten, som er indtil 1,5 m høje.
I højens midterakse og 15 m fra højens NNØ-ende findes en dysse.
Kammeret (type Ia) er orienteret NNØ-SSV eller parallelt med højens længderetning. Det har rektangulær grundplan.
Det er 1,8 m l. og 0,6 m br. Kammeret har været bygget af 4 lige høje sidesten og 1 dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr.
102.
912. ”Svaledyssen”, Saltofte, Stenlille sg (DKC: 030309.6). CB 1894. Rundhøj.
Kammeret (type I/II) havde rektangulær grundplan og var orienteret Ø-V. Det var bygget af 6 sidesten; nemlig 1 endesten
mod i Ø og V samt 2 sten på langsiderne mod N og S.
Fund: Tyndbladet flintøkse.
913. Saltofte, Stenlille sg (DKC: 030309.7). SM 1877 og CB 1894. Langhøj, rektangulær og orienteret NNØ-SSV. Den er
23 m l., 12 m br. og 1,3 m h. Der er bevaret 26 randsten.
Ca. 16,5 m fra højens SSV-lige ende ses en række af 3 randsten på tværs af højen. Højen er således ombygget, idet den
NNØ-lige ende er tilføjet. I højen findes 2 dysser.
a. Centralt i højens sydlige del ses dækstenen af et kammer.
b. I højens nordlige del findes en dysse. Kammeret er orienteret Ø-V eller på tværs af højens længderetning. Det har
trapezformet grundplan. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod vest og 2 på hver langside. Ved kammerets
østlige ende findes mellem de to sidesten en ca. 0,6 m lavere indgangssten. Kammerets dæksten er afvæltet. - Litt: H.
Ellert 1936: 214 ff.
914. Stenlille, Stenlille sg (DKC: 030309.8). SM 1877 og CB 1894. Rundhøj. Den var ca. 25 m i diam. og 2 m h. I højen
fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret SSV-NNØ. Der sås 6 dæksten. - Litt: S. Hansen 1986a: 159 ff.
915. Tjørntved, Stenlille sg (DKC: 030309.11). CB 1894. Høj. Der er registreret randsten.
Kammeret var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
916. Sandlynggård, Stenlille sg (DKC: 030309.19). CB 1894. Rundhøj, ca. 11 m i diam. og 0,5 m h.
I højen findes en dysse.
Kammeret (type II) har rektangulær grundplan og er orienteret N-S. Det er 2,2 m l. og 1,0 m br. Det er bygget af
5 sidesten; nemlig 2 sten på langsiderne mod Ø og V samt 1 endesten mod N. For S-siden har stået en indgangs/
tærskelsten. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
917. Saltofte, Stenlille sg (DKC: 030309.-). SM 1877. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 10 m l. og 7,5 m br. Der er
registreret noogle få randsten.
Der fandtes intet kammer.
918. Ubberup, St.Tåstrup sg (DKC: 030310.1, identisk med 030317.7). CB 1896. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 11
m l., 9 m br. og 1,5 m h.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type II). Kammeret er orienteret Ø-V eller på tværs af højens længderetning.
Det er ca. 1,5 m l. og 0,9 m br. Det ver bygget af 3 sidesten; nemlig 1 endesten mod V og 1 sten på langsiderne mod N og
S. For kammerets Ø-ende ligger 1 tærskelsten.
919. Bonderup, St. Tåstrup sg (DKC: 030310.2). CB 1896 og 1937. Fritstående dysse.
Kammeret er orienteret VNV-ØSØ. Det er 2,0 m l., 0,7-1,0 m br. og 0,9 m h. Det er bygget af 3 sidesten; nemlig 1 sten
mod VNV, NNØ og SSV. Mod ØSØ findes en tærskelsten. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
Der er registreret en tvivlsom sidesten af en gang.
920. Udstrup, St. Tåstrup sg (DKC: 030310.4). CB 1896. Rundhøj, ca. 12 m i diam. og 1,0 m h. Der er registreret 16
randsten.
I højen findes 2 næsten parallele dysser.
a. Den SV-lige dysse (type III) er orienteret NV-SØ. Kammeret har rektangulær grundplan. Det er 1,6 m l. Kammeret
er sat af 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod NV og to større sten på langsiderne. Kammerets dæksten er afvæltet. I
forlængelse af kammerets SV-lige langside er registreret en gangsten.
b. Den NØ-lige dysse (type III) findes 0,45 m fra den første. Kammeret er orienteret NV-SØ. Det har rektangulær
grundplan. Det er 1,5 m l. og 0,9 m br. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod NV og to større sten
på langsiderne. For kammerets SØ-lige ende ligger en tærskelsten. Her findes en kort gang.
Gangen er 0,85 m l. og orienteret SØ-NV. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side.

921. “Lange Dys”, St. Tåstrup, St. Tåstrup sg (DKC: 0030310.8). CB 1894. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var 28 m l., 8
m br. og 1,2 m h. Der er registreret 24 randsten. I højen findes 2 dysser. Højen er ombygget, idet der mellem de to kamre,
men i højens NV-lige ende er registreret en tværgående stenrække på 3 sten.
a. I højens NV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er bygget af 3 sidesten og 1 indgangs/tærskelsten.
b. I højens SØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type IV). Det er bygget af 3 sidesten og 1 indgangs/
tærskelsten. Gangen er bygget af 2 sidesten, én på hver side.
922. Ordrup, St. Tåstrup sg (DKC: 030310.17). CB 1896. Rundhøj. Den var ca. 1 m h. Der er registreret nogle få
randsten.
Centralt i højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I). Det er orienteret SSØ-NNV. Det er 1,2 m l. og 0,5 m br.
Det er bygget af 6 lige høje sidesten; nemlig 1 sten mod SSØ og NNV samt 2 sten på hver langside mod ØNØ og VSV.
Sidestenene skrånede indad.
923. ”Videlandsdysse”, Ordrup, St. Tåstrup sg (DKC: 030310.18). CB 1896. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er >13
m l. og 7 m br. Der er registreret 13 randsten.
6 m fra højens ØSØ-lige ende fandtes ruinen af en megalitgrav. Der er registreret nogle sten af et kammer.
924. Ordrup, St. Tåstrup sg (DKC: 030310.22). CB 1896. Langhøj, orienteret N-S. 13,0 m l. og 7,5 m br. Der er registreret
21 randsten. I højen findes 2 dysser.
a. 4,5 m fra højens S-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type IV). Det er orienteret Ø-V. Det er bygget af >2
sidesten, nemlig 1 sten mod V og N, samt 1 dæksten,
Gangen er orienteret Ø-V. Der er bevaret >1 sidesten.
b. 6,5 m fra højens S-lige ende findes et rektangulært kammer (type IV). Det er orienteret Ø-V. Det er 1,5 m l. og 0,9-0,5
m br. Det er bygget af 3 sidesten og 1 dæksten. For Ø-siden står en tærskelsten.
Gangen er orienteret Ø-V. Der er registreret >1 sidesten.
925. Ordrup, St. Tåstrup sg (DKC: 030310.23). CB 1896. Fritstående dysseruin.
Kammeret er orienteret SØ-NV. Det er 1,5 m l. og 0,8 m br. Det var bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten NV samt 2 sten
mod NØ og SV. Kammeret er åbent mod SØ og dækket af 1 dæksten.
926. Søtofte, St. Tåstrup sg (DKC 030310.28). CB 1896 og TT 1917 og 1920. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er 22,5
m l., 10,0 m br. og 1,5 m h. Der er registreret 28 randsten. I højen findes 3 dysser.
a. 3,5 m fra højens V-lige ende findes et rektangulært kammer. Det er orienteret NNV-SSØ. Det er bygget af 5 sidesten,
nemlig 2 sten i ØNØ og VSV samt 1 i NNV. Det er dækket af 1 dæksten. Det er 1,5 m l og 0,7 m br.
Gangen er orienteret NNV-SSØ.
Fund (Udgravet 1917 og 1920 - NM A 29.583-625 og A 31.180-96): 1 flækkepil. - 1 buttet retmejsel. - 1 flække med
retouche. - 2 flækker/-fragm. - 1 benstykke. - 2 ravperler. - 1 echinit. - 1 tragtkop. - 1 skulderskål. - 2 skulderkopper.
b. 11 m fra højens V-lige ende findes en dysse. Kammeret er orienteret N-S og har 6-sidet grundplan. Det er 2,0 m l. og
1,8 m br. Det er bygget af 5 sidesten og 1 dæksten.
Gangen er orienteret N-S. Der er registreret >1 sidesten.
Fund (Udgravet 1917 og 1920 - NM A 29.583-625 og A 31.180-96):
2 slebne svære, tyknakkede flintøkser. - 1 sleben retmejsel. - 2 ildsten. - 2 flækkeknive. - 1 flækkepil. - 5 tværpile. - 1 flække
med retouche. - 5 flækker/-fragm. - 1 benkam. - >3 ravperler (1 type b og 2 type m). - 1 skulderkop. - 1 tøndeformet
lerkar. - 1 Ubest. lerkar.
c. 17 m fra højens V-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret NNØ-SSV. Det er bygget af 5
sidesten, nemlig 2 sten mod ØNØ og VSV samt 1 sten mod NNØ. Kammeret er åbent mod SSV. Det er 1,9 m l., 1,2 m
br. og 0,6 m h. Der er dækket af 1 dæksten.
Gangen er orienteret NNØ-SSV.
Fund (Udgravet 1917 og 1920 - NM A 29.583-625 og A 31.180-96): 1 SN-lerkar. - 3 svære flintøkser. - 1 tyndbladet,
tyknakket flintøkse. - 2 ildsten. - 2 flækkeknive. - 1 flækkepil. - 3 tværpile. - 3 flækker. - 1 bensmykke. - 3 stk, svovlkis. - 1
echinit. - >9 ravperler (1 type b, 4 type m, 2 type q, 1 ravskive og 1 ubest.). - Litt: C.J.Becker 1950: bil. II, 36, fig. 19a. P.V.Glob 1969: nr. 263. - K. Ebbesen 1975: fl. A nr. 63, fig. 44,3; fig. 56,3; fig. 59,5 - 2005: fl. 1, 52. - 2009: kap. 9.
927. Kyringe, St. Tåstrup sg (DKC: 030310.29). CB 1896. Rundhøj, ca. 23 m i diam. og 2.0 m h. Der er registreret 15
randsten. I højen findes en dysse.
Kammeret (type IV) har rudeformet grundplan og er orienteret VNV-ØSØ. Det er 2,0 m l., og 1,6 m br. Det er bygget af 5
sidesten; nemlig 1 endesten mod VNV og 2 sten mod NNØ og SSV. For kammerets ØSØ-lige ende findes 2 tærskelsten,
placeret ved siden af hinanden. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Der er bevaret >1 sidesten.
928. Kyringe, St. Tåstrup sg (DKC: 030310.30). CB 1896. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er 17 m l., 7,5 m br. og 1,5
m h. Der er bevaret >16 randsten.
4 m fra højens SSV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret N-S. Det er 1,2 m l. og 0,5 m br. Det
er bygget af 6 sidesten, nemlig 2 sten mod Ø og V samt 1 endesten mod N og S. Det er dækket af 1 dæksten.
929. Kyringe, St. Tåstrup sg (DKC: 030310.31). CB 1896. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den var 14 m l., 7 m br. og 1 m
h. Der er registreret 17 randsten.

5 m fra højens NNØ-lige ende er registreret spor af et kammer.
930. Kyringe, St. Tåstrup sg (DKC: 030310.33). CB 1896. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 20,0 m l., 10,0 m br. og
1,5 m h. Der er registreret 17 randsten, hvor den midterste sten i højens NØ-lige ende er den største.
6 m fra højens SV-lige ende findes et kammer (type III). Det er orienteret NØ-SV. Det er 1,7 m l. og 0,7 m br. Det er bygget
af 3 sidesten og 1 dæksten. Mod SV findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SV-NØ. Der er registreret 2 gangsten.
931. Ordrup, St. Tåstrup sg (DKC: 030310.38). CLV 1947. Langhøj, orienteret N-S. Der er registreret randsten.
Centralt i højen findes 1 sten af et kammer.
932. Hellestrup, Sdr. Asmindrup sg (DKC: 030311.1). CB 1896. Langhøj.
Kammeret var orienteret N-S.
933. Hellestrup, Sdr. Asmindrup sg (DKC: 0303111.3). CB 1896. Langhøj.
Kammeret var bygget af 3 sidesten.
934. Hellestrup, Sdr. Asmindrup sg (DKC: 030311.7). CB 1896. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV.
935. Hellestrup, Sdr. Asmindrup sg (DKC: 030311.8). CB 1896. Fritstående dysse.
Kammeret (type IV) har rektangulær grundplan og er orienteret VNV-ØSØ. Det er 1,2 m l. og 0,8-0,9 m br. Det er bygget
af 5 sidesten; nemlig 2 sten mod NNØ og SSV samt 1 endesten mod VNV. Sidestenene skråner indad. Det er dækket af
1 stor dæksten. På kammerets ØSØ-lige side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Der er bevaret >1 sidesten.
936. Ejgilstrup, Sdr. Asmindrup sg (DKC: 030311.14). CB 1896. Højtomt. Der er registreret randsten.
I højen fandtes et rektangulært kammer. Det var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
937. Havreholm, Sdr. Asmindrup sg (DKC: 030311.15). CB 1896. Rundhøj. Den er ca. 10 m i diam. og 1,5 m h. Der er
registreret 8 randsten.
Centralt i højen findes et dyssekammer (type I/II). Det har rektangulær grundplan og er orienteret N-S. Det er 1,5 m l.
og 0,6 m br. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 2 sten mod Ø og V samt 1 sten mod N. Det er åbent mod S.
938. Asmindrup, Sdr. Asmindrup sg (DKC: 030311.17). CB 1896. Fritstående dysse.
Kammeret (type IV) har rektangulær grundplan og er orienteret ØSØ-VNV. Det er 1,6 m l. og 1,2-0,9 m br. Det er bygget
af 5 sidesten; nemlig 1 endesten mod VNV og 2 sten på siderne mod NNØ og SSV. Det er dækket af 1 stor dæksten. For
kammerets ØSØ-lige side findes en gangåbning. Her ligger en tærskelsten.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er 1,2 m l. og 0,7 m br. Den er bygget af 2 sidesten.
939. ”Fruer Dysse”, Asmindrup, Sdr. Asmindrup sg (DKC: 030311.21). CB 1896. Ruin af en megalitgrav. Der er registreret
20 sten.
030311,a. Vallestrup, Asminderup sg (Købt. - NM A 27.915). Fundet i en høj. 1 sleben, tyndbladet tyknakket flintøkse
(MN).
940. Krogerup, Sdr. Jernløse sg (DKC: 030312.3). CB 1896. Rundhøj.
I højen er registreret et rektangulært kammer.
941. Ll. Knabstrup, Sdr. Jernløse sg (DKC: 030312.7). CB 1896. Langhøj, orienteret SSV-NNØ. Den var 55 m l., 10,5 m
br. og 2 m h. Der er registreret >29 randsten. Den største står midt for den NNØ-lige ende.
20 m fra højens NNØ-lige ende findes dækstenen af et kammer.
942. Præstegårdsmarken, Sdr. Jernløse sg (DKC: 030312.8). 1813. og CB 1896. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Den er 20
m l. og 9 m br. Der er registreret 28 randsten. Den største sten, som er 1,4 m h., står midt for højen Ø-ende. I højen er
registreret 3 kamre, hvoraf det ene er bevaret.
15 m fra højens Ø-lige ende findes et rektangulært kammer (type I). Det er orienteret VSV-ØNØ. Det er 1,3 m l. og 0,6
m br. Det er bygget af 4 lige høje sidesten og 1 dæksten.
943. ”Lilledys”, Præstegårdsmarken, Sdr. Jernløse sg (DKC: 030312.9). CB 1896. Langhøj.
Kammeret var dækket af 1 dæksten.
Fund (Inds. 1832 - NM 2596-2601): 1 skulderskål (MN II/III). -Mgl. 1 lerkar, 4 flintøkser, 2 flintdolke, 1 flække og en
”stencylinder”. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 64.
944. Sdr. Jernløse, Sdr. Jernløse sg (DKC: 030312.10). CB 1896. Rundhøj, ca. 18 m i diam. og 2 m h.
I højen findes ruinen af et dyssekammer. Der ses 3 sidesten og 1 dæksten.
945. Hellede Skov, Sdr. Jernløse sg (DKC: 030312.65). 1987. Rundhøj, ca. 15 m i diam. og 0,7 m h. I højtomten findes
en dysse.
Kammeret (type II) har rektangulær grundplan og er orienteret N-S. Det er 1,4 m l. og 1,1 m br. Der er bevaret 3 sidesten
og 1 dæksten. For kammerets S-lige ende findes en indgangssten.
946. ”Skvathøj”, Søndersted, Søndersted sg (DKC: 030313.3). EP 1893. Langhøj, orienteret N-S. Den var 28,0 m l., 11,0
m br. og 2,0 m h. Der er registreret >17 randsten.
8,0 m fra højens N-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret N-S eller parallelt med
højens længderetning. Det var 1,6 m l. og 0,7 m br. Det var bygget af 6 sidesten; nemlig 2 sten mod Ø og V samt 1 sten
mod N og S. Sidestenene hælder indad.
947. Kagerup, Søndersted sg (DKC: 030313.5). EP 1893. Fritstående dysseruin.

Kammeret er orienteret N-S. Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
948. Borup, Søndersted sg (DKC: 030313.6). EP 1893. Rundhøj. Den var ca. 16 m i diam. Der er registreret randsten.
Der er ikke registreret noget kammer.
949. Borup, Søndersted sg (DKC: 030313.9). EP 1893 og CJB 1946. Fritstående dysse.
Kammeret var orienteret NV-SØ. Det var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten. Det er åbent mod NV. Der ses skåltegn på
dækstenen. - Litt: P.V.Glob 1969: nr. 264.
950. Søstrup, Søstrup sg (DKC: 030313.1). EP 1893. Fritstående dysse.
Kammeret (type IV) har 6-sidet grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 1,6 m l., 1,4 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 5
sidesten; nemlig 2 sten mod N og S samt 1 sten mod V. Det er dækket af 1 dæksten. For kammerets Ø-lige ende findes
en indgangssten.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er 1,0 m br. Den er bygget af 2 sidesten.
951. Sasserup, Søstrup sg (DKC: 030313.4). 1808 og 1835. Fritstående dysse.
Kammeret var bygget af 3 sidesten og 1 dæksten.
Gangen var bygget af 2 sidesten.
952. Sasserup, Søstrup sg (DKC: 030313.5). 1808 og 1835. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var 19,0 m l.
953. Sasserup, Søstrup sg (DKC: 030313.7). 1808, 1835 og EP 1896. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 37,5 m l., 16,0
m br. og 2,0 m h. Der er registreret randsten.
16,0 m fra højens Ø-lige ende fandtes et rektangulært kammer. Det var orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Det var 1,3 m l. og 0,4 m br. Det var bygget af 4 sidesten.
954. Sasserup, Søstrup sg (DKC: 030313.8). 1808, 1835 og EP 1896. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var 40 m l., 12,5 m br.
og 2,0 m h.
Der er ikke registreret noget kammer.
955. Karsholt, Tersløse sg (DKC: 030315.1). CB og HK 1896. Rundhøj. Den var ca. 15 m i diam. og 1,5 m h. Der er
registreret 13 sten.
956. Atterup, Tersløse sg (DKC: 030315.3). CB og HK 1896. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er 10,0 m l. og 7,5 m br.
Der er registreret ca. 26 randsten.
Næsten centralt i højen, dog lidt nærmere den Ø-lige langside findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er
orienteret NNV-SSØ. Det er 1,7 m l. og 0,9-0,6 m br. Det er bygget af 3 sidesten; nemlig 1 sidesten mod i NNV, NNØ og
SSØ. Sidestenene hælder indad. Kammeret er åbent mod SSØ. Det er dækket af 1 dæksten.
957. Atterup, Tersløse sg (DKC: 030315.4). CB og HK 1896. Rundhøj, ca. 10 m i diam. og 1 m h.
I højen er registreret et rektangulært kammer. Det var bygget af >2 sidesten.
958. Mærup, Tølløse sg (DKC: 030316.3). CB 1896. Rundhøj.
I højen fandtes et dyssekammer. Det var orienteret Ø-V. Det var 2 m l. og 1 m br. Det var bygget af >3 sidesten; nemlig 1
sten mod N og 2 mod S. Kammeret var åbent mod Ø.
Fund: Lerkarskår, flere flintøkser og en stridsøkse.
959. Nyby, Tølløse sg (DKC: 030316.15). CB 1896. Høj, hvori findes en dysse.
Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret NV-SØ. Det er 1,5 m l. og 0,7 m br. Det er bygget af 5
sidesten, nemlig 1 endesten mod NV og 2 sidesten mod NØ og SV. Kammeret er åbent i SØ.
Fund (Udgr. 1935 af J. Raklev - NM A 37.563-66): Ubest. lerkarskår.
960. Nyby, Tølløse sg (DKC: 030316.16). CB 1896. Høj, hvori findes en dysse.
Kammeret er orienteret VNV-ØSØ og har 6-sidet grundplan. Det er 2,3 m l. og 1,5 m br. Det er bygget af 5 sidesten og 1
dæksten. For kammerets ØSØ-lige ende findes en gangåbning.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er 1,7 m l. og 0,9 m br. Den er bygget af >3 sidesten, nemlig 2 på den N-lige og 1
på den S-lige side.
961. Tølløse, Tølløse sg (DKC: 030316.25). CB 1896. Ruin af en megalitgrav. Der er registreret 4 sten.
962. Tjørnede, Tølløse sg (DKC: 030316.26). CB 1896. Fritstående dysse.
Kammeret havde 6-sidet grundplan og var orienteret SØ-NV. Det var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
Gangen var orienteret SØ-NV. Der var bevaret >2 sidesten.
963. Tjørnede, Tølløse sg (DKC: 030316.28). CB 1896. Fritstående dysseruin.
Kammeret var orienteret NØ-SV. Den var bygget af >2 sidesten og 1 dæksten.
964. Tjørnede, Tølløse sg (DKC: 030316.29). CB 1896. Fritstående dyssekammer.
Kammeret var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
965. Tjørnede, Tølløse sg (DKC: 030316.30). CB 1896. Høj. I højen er registreret 2 jættestuer, hvis kamre ligger i
hinandens forlængelse.
a. Den NV-lige jættestues kammer var orienteret SØ-NV. Der er registreret >6 sidesten, nemlig 3 sidesten mod SV, 2 mod
NØ og 1 mod NV.
b. Den SØ-lige jættestues kammer er orienteret SØ-NV. Der er registreret >10 sidesten, nemlig 5 sidesten mod SV, 4 mod
NØ og 1 mod SØ. - Litt: S. Hansen 1986a: 162 ff.
966. Nr. Vallenderød, Tølløse sg (DKC: 030316.32). CB 1896. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Det var ca. 21 m l. og 5,5 m

br. Der er registreret 16 randsten. I højen fandtes 2 kamre.
a. 4,0 m fra højens NNV-lige ende fandtes et rektangulært kammer. Det var orienteret NNV-SSØ eller parallelt med
højens længderetning. Det var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten. Det var åbent mod NV.
b. 13 m fra højens NNV-lige ende er registreret ruinen af en megalitgrav. Der sås 1 sten.
967. Nr. Vallenderød, Tølløse sg (DKC: 030316.33). CB 1896. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 21 m l. og 5,5 m br. Der
er bevaret nogle få randsten.
Ca. 8 m fra højens S-lige ende findes et dyssekammer. Det er orienteret Ø-V. Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
968. Nr. Vallenderød, Tølløse sg (DKC: 030316.35). CB 1896. Dysseruin.
Kammeret var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
969. Nr. Vallenderød, Tølløse sg (DKC: 030316.36). Rundhøj, ca. 11 m i diam. og 2 m h. Heri findes 2 kamre, 1,5 m fra
hinanden.
a. Det Ø-lige kammer er orienteret SSØ-NNV. Det har 6-sidet grundplan. Det er 2,0 m l. og 1,6 m br. Det er bygget af 5
sidesten og 1 stor dæksten. Det er åbent mod SSØ.
b. Det V-lige kammer (type I/II) er orienteret SSØ-NNV og har rektangulær grundplan. Det er 1,6 m l. og 1,0 m br. Det er
bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten mod NNV og 2 sten mod ØNØ og VSV. Kammeret er åbent mod SSØ. Det er dækket
af 1 dæksten.
970. Ugerløse, Ugerløse sg (DKC: 030317.1). EP 1893. Fritstående dysse.
Kammeret var orienteret Ø-V. Der er registreret >1 sidesten.
971. Ugerløse, Ugerløse sg (DKC: 030317.2). EP 1893. Trapezformet langhøj, orienteret Ø-V. Den er 25 m l., 1 m h. og
11,0-8,0 m br; bredest mod Ø. Der er registreret 30 randsten. Stenene for den Ø-lige ende er større end de andre. Den
midterste er den største.
I højens Ø-lige ende ses 1 dæksten af et kammer.
972. Ugerløse, Ugerløse sg (DKC: 030317.3). EP 1893. Langhøj, orienteret Ø-V. Der er registreret 11 randsten. I højen
findes 2 dysser, placeret 3 m fra hinanden.
a. Det V-lige kammer(type IV) har rektangulær grundplan og er orienteret NNV-SSØ. Det er ca. 0,7 m h. Det er bygget af
4 sidesten; nemlig 1 sten mod NNV og ØSØ og 2 sten mod VNV. For den SSØ-lige side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den er 0,9 m l., 0,8 m br. og 0,5 m h. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side.
b. Det Ø-lige kammer (type IV) har rektangulær grundplan og er orienteret NNV-SSØ. Det er 1,3 m l. og 0,7 m br. Det
er bygget af 5 sidesten; nemlig 1 endesten mod NNV og 2 sten på hver side mod ØSØ og VNV. For den SSØ-lige ende
ligger en tærskelsten. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side.
973. Ugerløse, Ugerløse sg (DKC: 030317.4). EP 1893. Langhøj, >16,0 m l., 8 m br. og 2,5 m h. Der er registreret
randsten.
I højen findes en kammerruin. Der ses 2 sten.
974. Brendholt, Ugerløse sg (DKC: 030317.6). EP 1893. Ruin af megalitgrav.
Der er registreret store sten.
975. Nyrup Skov, Ugerløse sg (DKC: 030317.8). EP 1893. Højtomt. Heri findes et dyssekammer (type I/II). Det er
orienteret ØSØ-VNV. Det er 1,6 m l. og 0,7 m br. Det er bygget af 3 sidesten og 1 dæksten. Kammeret er åbent i ØSØ.
976. Fledskov, Ugerløse sg (DKC: 030317.9). EP 1893. Rundhøj, ca. 12 m i diam. Der er registreret 17 randsten.
I højen findes et dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NNØ-SSV. Det er 1,6 m l. og 1,1 m br. Det er bygget af 5
sidesten; nemlig 1 endesten mod NNØ og 2 sten på siderne mod VNV og ØSØ. Kammeret er åbent mod SSV.
977. ”Kæmpehøjskoven”, Ugerløse sg (DKC: 030317.10). EP 1893. Langhøj, rektangulær og orienteret ØNØ-VSV. Den er
ca. 30,5 m l. og 6,5 m br. Der er registreret 50 randsten. Stenene i højens VSV-ende er højere end de andre.
6,5 m fra højens V-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret NNV-SSØ eller på tværs af
højens længderetning. Det er 2,0 m l. og 1,0 m br. Det er bygget af >3 sidesten. For kammerets NNV-lige side findes en
indgangssten.
978. Rugård (Østrup IV), Undløse sg (DKC: 030318.1). EP 1893 Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 24 m l., 18 m br.
og 3 m h. Der er registreret 8 randsten. I højen findes 2 dysser.
a. Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I). Det er orienteret NNØ-SSV eller skråt på højens
længderetning. Det er 1,6 m l., 0,7 m br. og 0,7 m h. Det er bygget af 4 lige høje sidesten. Kammeret har bundbrolægning,
hvorpå fandtes skeletrester. Derover bestod fylden af skærver og sten.
Fund (Udgr. af L. Zinck): Ingen.
b. Ca. 7,5 m fra højens N-lige ende og 5,0 m fra østsiden findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret
NØ-SV, d.v.s. skråt på højens længderetning og parallelt med det andet. Det er 1,9 m l., 0,7-0,9 m br. og 1,5 m h. Det er
bygget af 3 sidesten og 1 dæksten. For den NØ-lige side findes en indgangssten. Kammeret har bundbrolægning.
Fylden bestod øverst af jord og sten; derunder et skærvelag og en brolægning. Under denne et nyt skærvelag. På gulvet
fandtes gravgaver.
Fund (Udgr. af L. Zinck - NM Z 1711): 1 flækkekniv. - 1 flække. - Mgl. Lerkarskår.
979. Rugård, Østrup, Undløse sg (DKC: 030318.2). EP 1893. Højtomt. Heri findes en dysse.

Kammeret (type II) var orienteret NV-SØ. Det var 1,9 m l., 0,7 m br. og 1,1 m h. Det var bygget af >3 sidesten. For den
SØ-lige ende stod en indgangssten.
980. ”Bydysse”, Østrup, Undløse sg (DKC: 030318.4). EP 1893 og LZ 1888-89. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den er
17,0 m l., 11,0 m br. og 1,5 m h. Der er registreret 20 randsten. I højen midterakse findes 2 kamre.
a. Ca. 4,0 m fra højens S-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret NNØ-SSV. Det er 1,8
m l., 1,0 m br. og 1,5 m h. Det er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten mod S og Ø samt 2 mod V. Sidestenene hælder indad,
og der er tørmurskonstruktion i det SØ-lige og SV-lige hjørne. For den NNØ-lige side står én indgangssten. Kammeret
er dækket af 1 dæksten.
b. 10,5 m fra højens S-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret N-S. Det er 1,3 m l.
og 1,3 m br. Det er bygget af 6 sidesten; nemlig 1 endesten mod N og S samt 2 sten mod Ø og V. Der er tørmur mellem
sidestenene. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten.
981. ”Bavndysse”, Østrup, Undløse sg (DKC: 030318.5). EP 1893 og LZ 1888-89. Høj, ca. 18 m i diam. og 2 m h. I højen
findes en dobbeltjættestue. Kamrene ligger i hinandens forlængelse og er sammenbygget med to fælles endesten som
adskillelse. Der er en pakning af flintskærer omkring kamrene. De har haft 8-9 dæksten.
a. Den N-lige jættestues kammer er rektangulært og orienteret NNØ-SSV. Det er 8,0 m l., 2,0 m br. og 1,8 m h. Det er
bygget af 16 sidesten, nemlig 7 på hver langside og 2 i den N-lige ende. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene
og mellemliggersten mellem side- og dækstenene. På kammerets Ø-lige side og forskudt mod N-enden findes en
gangåbning.
På gulvet, som dannedes af jordoverfladen, lå et lag med mange skeletter og gravgaver. Derover fandtes et skærvelag,
sandet jord og endnu et skærvelag. Der var tydelige spor efter ild i kammerets N-lige ende.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er 0,5 m br. Der er bevaret 4 sidesten, 2 på hver side.
Fund: se nedenfor.
b. Den S-lige jætttestues kammer er rektangulært og orienteret NNØ-SSV. Det er 8,0 m l., 2,0 m br. og 1,8 m h. Det er
bygget af 17 sidesten (incl. de to endesten mod N). Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene og mellemliggersten
mellem side- og dækstenene. På den Ø-lige langside og forskudt mod S-enden findes en gangåbning.
På gulvet, som var den naturlige jordoverflade, lå et lag skeletrester med stærk indblanding af trækul. Derover lå en
stenpakning; spredte sten i en jordfyldning samt en dækkende brolægning. Ovenpå denne stod en bronzealderurne.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er 0,6 m br. Der er bevaret >2 sidesten og > 1 dæksten.
Fund fra begge anlæg (Udgr. 1888-9 af L. Zinck - Z 1692-1705b fundene er ikke holdt adskildt): 4 flækkeknive. 1 flækkeildsten. - 1 tværpil. - 9 flækker/-fragm. - 2 slebne, svære, tyknakkede retøkser (Lindø/Valby-type). - 3 slebne,
tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 3 ravperler (1 type a1; 1 type b1 og 1 type q4). - 2 tragtskåle. - 3 skulderskåle. - 1 skål
med konkav hals. - Ubest. lerkar. MN II-IVA. - Bronzealderurne. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 65. - S. Hansen 1986a:
166 ff. - 1993: nr. 164.
982. Tingbjerggård, Undløse sg (DKC: 030318.6). EP 1893. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 16,0 m l., 12,5 m br. og
2,0 m h. Der er registreret randsten.
Der er ikke fundet noget kammer.
983. Østrup (Østrup III), Undløse sg (DKC: 030318.7). EP 1893 og LZ 1889. Rundhøj. I højtomten findes en dysse.
Kammeret (type IV) er orienteret SØ-NV. Det har 5-sidet grundplan. Det er 1,6 m l., 1,6 m br. og 1,3 m h. Det er
bygget og 4 sidesten, som danner vinkel mod hinanden. På kammerets Ø-lige side findes en gangåbning, hvori ligger en
indgangssten. Det er dækket af 1 dæksten. Kammerets gulv var brolagt. Herpå fandtes skeletrester og gravgaver. Den var
dækket af en brolægning, hvorover fylden bestod af flintbrok.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side.
Fund (Udgr. 1889 af L. Zinck - NM Z 1706-10): 1 sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 1 sleben, spidsnakket
huløkse. - 1 ravperle (type d). - Mgl. 6 flækker og 2 skår. - Litt: K. Thorvildsen 1941: nr. 140. - N. Åberg 1937: nr. 48. - G.
Rosenberg 1929: 261.
984. ”Kyllingehøj”, Østrup Skov, Undløse sg (DKC: 030318.10). EP 1893. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er 14,0 m l.
11,5 m br. og 2,5 m h. Der er bevaret 18 randsten. De største står i SV-enden.
Centralt i højen er iagttaget spor af et kammer.
985. Østrup Skov (Østrup VII), Undløse sg (DKC: 030318.11). LZ 1889 og EP 1893. Rundhøj. Den var ca. 7 m i diam.
Der er registreret randsten.
Centralt er registreret ruinen af et rektangulært kammer, bl.a. 1 dæksten.
986. Østrup Skov (Østrup V), Undløse sg (DKC: 030318.12). LZ 1889 og EP 1893. Fritstående dysse.
Kammeret (type I/II) havde rektangulær grundplan og var orienteret Ø-V. Det var 1,7 m l. og 0,9 m br. Det var bygget af
>3 sidesten, nemlig 1 sten mod V, N og S. Det var åbent mod Ø. Det var dækket af 1 dæksten.
987. Østrup Skov (Østrup VI), Undløse sg (DKC: 030318.13). LZ 1889 og EP 1893. Fritstående dysse.
Kammeret var rektangulært. Det var 1,5 m l., 0,4 m br. og 1,0 m h.
988. ”Grimmedysse”, Østrup Skov, Undløse sg (DKC: 030318.14). EP 1893. Rundhøj.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NNV-SSØ. Det er 1,6 m l. og 0,8 m br. Det er
bygget af 4 sidesten, nemlig 2 sten mod VSV samt 1 sten mod NNV og ØSØ. Kammeret er åbent mod SSØ.

Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den er 0,5 m br. Den er bygget af 2 sidesten, én på hver side.
989. Eriksholm, Ågerup sg (DKC: 030319.7). HK 1893. Ubest. høj med randsten. Heri findes en dysse.
Kammeret (type III) er orienteret NNV-SSØ og har rektangulær grundplan. Det er 1,4 m l. og 0,8-0,7 m br. Kammeret
er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod NNV og to sten på hver langside. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. Ved
kammerets SSØ-lige ende ligger en tærskelsten mellem sidestenene. Den er ca. 0,6 m lavere end sidestenene. Her findes
en kort gang.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side. Den er 0,7 m l., 0,7 m br. og 0,8 m h.
Fund: I gangen skal være fundet en ”bronzedolk og et bronzesværd”.
990. Ågerup, Ågerup sg (DKC: 030319.21). CB 1896. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 18 m l. og 9 m br. Der er
registreret ca. 20 randsten.
991. ”Kirkedysse”, Ågerup, Ågerup sg (DKC: 030319.24). APM 1877 og CB 1896. Langhøj, orienteret N-S. Den var 22,5
m l. og 11,5 m br. Der var bevaret 2 randsten; ca. 1,3 m høje. Centralt i langhøjen fandtes en overbygget rundhøj. Højen
var ca. 7,5 m i diam. og omsat med randsten. Der var bevaret 6 sten; ca 0,9 m høje. I langhøjens midterakse og diametralt
i rundhøjen fandtes 2 dysser.
a. Centralt i langhøjen og i rundhøjens N-lige periferi fandtes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret
SSØ-NNV. Det er 1,6 m l., 1,0-0,9 m br. og 0,9 m h. Det er bygget af 4 sidesten; nemlig 1 sten mod SSØ, og ØNØ, samt
2 sten mod VSV. For kammerets NNV-lige ende ligger en indgangssten. Gulvet består af en bundbrolægning. Fylden
bestod af jord og sten.
Fund (Udgr. 1877 af A.P.Madsen - NM A 8118-20): 1 nakkefragm. af sleben, tyndnakket flintøkse. - 2 flækkeknive. - 1
flækkefragm.
b. I rundhøjens S-lige periferi fandtes et rektangulært dyssekammer (type II). Det var orienteret N-S. Det var 1,6 m
l., 0,7-1.0 m br. og 0,8 m h. Det var bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod V, Ø og S. På kammerets N-side stod en
indgangssten. Kammerets bund var brolagt.
Fund (Ind. 1887 - NM A 8500): Skeletrester. - Ubest. lerkarskår. - Litt: S. Müller 1900: 157, fig. 44. - K. Ebbesen 1975: fl.a.
nr. 66.
992. Ågerup, Ågerup sg, (DKC: 030319.31). HK 1892. Langhøj. Den var orienteret NV-SØ. Den er registreret som ca. 60
m l. og 2,0 m h. Der var bevaret randsten.
Centralt i højen eller ca. 30 m fra SØ-enden og 0,9 m fra hinanden findes to dysser.
a. Det SØ-lige dyssekammer (type Ia) har rektangulær grundplan. Det er orienteret NV-SØ eller parallelt med højens
længderetning. Det er 2,0 m l., 0,9-1,0 m br. og 1,6 m h. Kammeret er bygget af 4 lige høje sidesten.
b. Det NV-lige kammer (type Ib) har rektangulær grundplan. Det er orienteret NV-SØ eller parallelt med højens
længderetning. Det er 1,9 m l., 0,7-1,0 m br. og 1,2 m h. Det er bygget af 6 lige høje sidesten, nemlig 1 sten mod NV og
SØ og 2 sten mod NØ og SV. I mellemrummene findes tørmur af lodretstillede sten.
I højen er fundet sekundære urnegrave med brændte ben
993. Asnæs, Asnæs sg (DKC: 030401.18). HP 1874. Høj. Heri fandtes 2 dysser.
a. Et rektangulært kammer. Det var mandslangt.
b. Et rektangulært kammer. Det var mandslangt.
994. Asnæs, Asnæs sg (DKC: 030401.21). HP 1874. Høj.
I højen fandtes et rektangulært dyssekammer. Det var orienteret Ø-V.
Fund: Skeletrester og en flintdolk.
995. ”Kæmpegraven”, Asnæs, Asnæs sg (DKC: 030401.29). HP 1874. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 60 m l., 8 m
br. og 1 m h. Der er registreret 52 randsten.
I højens SØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er 1,7 m l. og 0,7 m br. Der er bevaret >2 sidesten.
996. ”Rødhøj”, Asnæs, Asnæs sg (DKC: 030401.39). HP 1874. Høj. Heri fandtes en bikammerjættestue(?).
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var ca. 5,6 m l., ca. 1,3 m br. og 1,3 m h.
Bikammeret mod øst var ca. 0,6 x 0,6 m stort.
Fund: Skeletrester.
997. Asnæs, Asnæs sg (DKC: 030401.42). HP 1874. Rundhøj. Jordfylden var skærveblandet. I højen fandtes en
megalitgrav.
Kammeret havde 6-sidet grundplan.
Gangen var orienteret mod SØ. Der er registreret >5 sidesten.
998. Åsetofte, Asnæs sg (DKC: 030401.55). HP 1874. Høj.
I højtomten fandtes en megalitgrav. Der er registreret sten af et kammer.
Gangen var orientereret NØ-SV.
Fund (Udgr. 1939/40 - mgl.): Skeletrester. - Stridsøkse (type PV K/L?). - 4 slebne flintøkser. - 1 sleben flintmejsel. - 2
ægfragm. af flintmejsler. - 4-5 fragm. ravperler. - Lerkarskår.
999. Åsetofte, Asnæs sg (DKC: 030401.72a). HP 1874. Høj. I højen fandtes 2 gravkamre.
a. Et mandslangt, rektangulært kammer.
b. Et mandslangt, rektangulært kammer.

Fund: Sekundært i højen er fundet lerkar med ornamenter.
1000. ”Skrædderhøj”, Asnæs, Asnæs sg (DKC: 030401.113). 1980. Rundhøj, ca. 22,5 m i diam. Der var bevaret randsten;
0,6 m høje. Centralt i højen fandtes tomten af en jættestue.
Kammeret var orienteret N-S. Det var 3,1 m l. og 2,0 m br. Der iagttoges standsporene efter sidesten. Kammerets bund
var brolagt.
Gangen var orienteret Ø-V. Der iagttoges standspor. I højen fremkom sekundærgrave.
Fund (Udgr. 1980 af J. Nyberg og L. Holm. - HMA u. nr.): 1 sleben, svær. tyknakket huløkse (type A). - 2 flækkepile (type
A 2 og A 3). - 2 tværpile. - 1 nakkefragm. af tyndbladet flintøkse. - 1 buekniv. - Afslag. - 2 gennemborede hundetænder.
- 60 ravperler. - Lerkarskår. MN III-IV.
I senneolitisk tid er bygget en høj med hellekiste ind til højen i den ene side. - Litt: Lise Holm 1980: 32 ff. - V. Nielsen
1993: 169 f., nr. 2. - K. Ebbesen 2005: fl.1,53.
1001. Tolsager, Asnæs sg (DKC: 030401.131). 1844 og HP 1874. Langhøj, ca. 50 m l. og 7,5 m br. Der er registreret
randsten.
I højen er registreret 2 megalitgrave; én i hver ende. - Litt: S. Hansen 1986a: 172 ff.
1002. ”Kong Øres Dysse”. Kongsøre Skov, Egebjerg sg (DKC: 030402.1). HP 1874 og JR 1938. Langhøj, rektangulær og
orienteret NNØ-SSV. Den er 21,5 m l., 7,5-8,5 m br. og ca. 1 m h. Der er bevaret 34 randsten. Den højeste randsten står
i S-enden og rager 1,0 m op.
Centralt i højen eller 8,5 m fra SSV-enden findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret NNØ-SSV
eller parallelt med højens længderetning. Det er 1,8 m l., 0,9 m br. og 0,8 m h. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig en
smal endesten mod NNØ og to længere sidesten mod øst og vest. For kammerets SSV-lige ende ligger en tærskelsten.
Kammeret er dækket af 1 stor dæksten.
Muligvis har der været endnu et dyssekammer i højen. - Litt: J. Brøndsted 1957: 225 (afb.).
1003. Tingstedet, Kongsøre Skov, Egebjerg sg (DKC: 030402.2)
HP 1874 og JR 1938. Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ. Den er >18 m l. og ca 8,0 m br. Der er bevaret ca. 27
randsten. Randstenene er 1 m høje.
1004. Kongsøre Skov, Egebjerg sg (DKC: 030402.3). HP 1874 og JR 1938. Rundhøj,. ca. 13 m i diam. og ca 1,5 m h. Den
har været omsat med randsten. Centralt i højen findes en dysse.
Kammeret er orienteret SØ-NV og har 6-kantet grundplan. Det er 2,0 m l., 1,4 m br. og 0,9 m h. Kammeret er bygget af
5 sidesten, nemlig 1 sten mod NV og to på hver langside. Stenene danner vinkel mod hinanden. Kammeret er dækket af
1 stor dæksten. Mod sydøst findes en 0,6 m bred åbning. Her findes en kort gang.
Gangen er orienteret NV-SØ. Den er bygget af 2 sidesten; 1 på hver side. Den er 1,5 m l. og 0,6 m br. - Litt: M. Schou
Jørgensen 1973: fig. 10-11.
1005. ”Prinsehøje”, Kongsøre Skov, Egebjerg sg (DKC: 030402.4 - identisk med sb. 15). HP 1874 og JR 1938. Rundhøj,
ca. 20 m i diam. og ca. 2,5 m h. Der er bevaret randsten. Centralt i højen findes en dysse.
Kammeret er orienteret NNØ-SSV. Det har haft polygonal grundplan. Det er 2,0 m l. og 1,6 m br. Det er sandsynligvis
bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod NNØ og 2 på hver langside. På den ene sidesten ses 6-7 skålgruber, på en anden
et hjultegn. Det er dækket af en stor dæksten. For kammerets SSV-lige side ligger en tærskelsten mellem sidestenene.
Her findes en kort gang.
Gangen er orienteret NNØ-SSV. Den er bygget af 2 sten; 1 på hver side. Den er 0,8-0,5 m bred; bredest ved kammeret. Litt: P.V. Glob 1969: nr. 310/1.
1006. Kongsøre Skov, Egebjerg sg (DKC: 030402.5). HP 1874 og JR 1938. Høj, ca. 35 m i diam. og 3,0 m h. I højen findes
en ødelagt jættestue.
Kammeret er rektangulært og er orienteret VNV-ØSØ. Det er >2,5 m l., 1,7 m br. og 1,4 m h. Der er bevaret 5 (af opr. 8)
sidesten; nemlig 2 mod N og S samt 1 endesten mod Ø. Midt for kammerets SSV-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SSV-NNØ. Den er >1,8 m l og 0,6 m br. Der er bevaret 2 sidesten. Mellem hjørnestenene til
kammeret ligger en tærskelsten. Yderst er gangen lukket af en kantstillet dørsten og to mindre støttesten til denne.
Sekundært i højen fremkom en fritstående urne og en rektangulær, 0,9 x 0,2 m stor kiste med brændte ben.
Fund: Skeletrester og nogle flintsager. - Litt: S. Hansen 1986a: 174 ff. - 1993: nr. 162.
1007. Kongsøre Skov, Egebjerg sg (DKC: 030402.6). HP 1874 og JR 1938. Højen er rund, ca. 11-12 m i diam. og 1,5 m h.
Der er bevaret 11 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret er orienteret Ø-V og har 5-sidet grundplan. Det er 1,7 m l., 1,2 m br. og 1,1
m h. Kammeret er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten mod N, V, S og SV. Mod SØ findes en 0,7 m lang tærskelsten, som
rager ca. 0,2 m op. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten.
1008. Ulkestrup Skov, Egebjerg sg (DKC: 030402.48). HP 1874 og CN 1916. Rundhøj, ca. 14 m i diam. Der er bevaret
nogle få randsten. I højen findes en dysse.
Kammeret (type IV ?) har rudeformet grundplan og er orienteret SØ-NV. Det er 1,5 m l. og 0,9 m br. Det er bygget af >3
sidesten. Mod NV findes en 0,4 m br. gangåbning. Her ligger en tærskelsten. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
1009. Hylkerup, Egebjerg sg (DKC: 030402.54). HP 1874. Dysse.
Kammeret var orienteret NV-SØ. Mod SØ lå en tærskelsten.

1010. Hylkerup, Egebjerg sg (DKC: 030402.55). HP 1874. Højtomt, hvori fandtes en dysse.
Kammeret var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
I højen er fundet urner med brændte ben.
1011. Hylkerup, Egebjerg sg (DKC: 030402.72). HP 1874. Høj, hvori fandtes en megalitgrav.
Kammeret var 1,6 m l.
Gangen var orienteret SØ-NV.
1012. Hylkerup, Egebjerg sg (DKC: 030402.75). HP 1874. Dysse.
Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
1013. Hylkerup, Egebjerg sg (DKC: 030402.80). HP 1874. Høj, hvori fandtes en dysse.
Kammer var bygget af 4 sidesten.
I højen fandtes 3 sekundære urnegrave med brændte ben og en bronzering i den ene.
1014. Gelstrup, Egebjerg sg (DKC: 030402.94). HP 1874. Dysse.
Kammeret var orienteret N-S. Der er registreret tørmur af flint og brosten. Kammergulvet var brolagt.
1015. Gelstrup, Egebjerg sg (DKC: 030402.95). HP 1874. Megalitgrav.
Kammeret var bygget af 5 sidesten; ca. 1,5 m høje. Det var dækket af 1 dæksten.
Gangen var orienteret SØ-NV.
1016. Gelstrup, Egebjerg sg (DKC: 030402.98). HP 1874. Fritstående dysse.
Kammeret var bygget af 5 sidesten.
Fund: Lerkarskår.
1017. Unerød, Egebjerg sg (DKC: 030402.114). HP 1874. Fritstående dyssekammer.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det havde rektangulær grundplan og var mandslangt.
1018. Unerød, Egebjerg sg (DKC: 030402.119). HP 1874. Dysse.
Kammeret var bygget af 3-4 sidesten og 1 dæksten.
1019. Unerød, Egebjerg sg (DKC: 030402.120). HP 1874. Dysse.
Kammeret var bygget af 4 sidesten.
1020. Abildøre, Egebjerg sg (DKC: 030402.128). HP 1874. Langhøj, rektangulær og orienteret NØ-SV. Den er 14,0 m l.,
6,0 m br. og 3,0 m h. Der er bevaret 19 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NØ-SV eller parallelt med langhøjen.
Det er 1,2 m l., 0,9 m br. og 0,8 m h. Der er bevaret 3 sidesten, nemlig 1 sten mod NØ, SV og NV. Dækstenen og den SØlige sidesten mangler.- Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 103.
1021. Abildøre, Egebjerg sg (DKC: 030402.129). HP 1874. Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ. Den er 23 m l., 7,5
m br. og 2,0 m h. Der er bevaret >20 randsten. I højens midteraksen findes 2 dysser.
a. 6,0 m fra højens NV-lige ende findes en dysse (type III). Kammeret er orienteret NØ-SV eller på tværs af højens
længderetning. Det har rektangulær grundplan. Det er 2,5 m l., 0,9 m br. og 1,1 m h. Der er bevaret 3 sidesten, nemlig 1
sten mod NØ, NV og SØ. Kammeret er åbent mod SV. Her er registeret en kort gang.
Gangen var orienteret NØ-SV og dannet af én sten på hver side.
b. 6,0 m sydøst for dette kammer og oprindeligt centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Kammeret
er orienteret NV-SØ eller parallelt med højens længderetning. Det er 1,5 m l. og 0,7 m br. Det er bygget af 4 lige høje
sidesten. Dækstenen ligger afvæltet. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 104.
1022. Stokkebjerg Skov, Egebjerg sg (DKC: 030402.281). 1971. Ruin af megalitgrav.
Der ses nogle sten.
Fund (Ops. 1980. - NM A 50.683): Ingen.
1023. Egebjerggård, Egebjerg sg (DKC: 030402.284). 1991. Tomt af en megalitgrav.
Fund (Udgr. af A. Andersen 1990 - i.s.): Lerkarskår (MN I) - 1 ravperle. - Sekundær urnegrav.
1024. Fårevejle, Fårevejle sg (DKC: 030403.5). HP 1874. Rundhøj. I højfylden var indblandet en køkkenmødding. I højen
findes en megalitgrav.
Kammeret er ca. 1,9 m l. Det var bygget af 5-6 sidesten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Der er bevaret 2 sidesten.
1025. Kårup, Fårevejle sg (DKC: 030403.58). HP 1874. Langhøj, orienteret SSV-NNØ. Den var 11,5 m l. og 5,5 m br. Der
er registreret 9-10 randsten. Endestenene var større end de andre.
6,0 m fra højens NNØ-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer. Det var orienteret ØSØ-VNV eller på tværs af
højens længderetning. Der var bevaret >2 sidesten.
1026. Ris, Fårevejle sg (DKC: 030402.91). HP 1874. Høj.
I højen fandtes et dyssekammer. Kammeret var rektangulært og orienteret Ø-V. Det var mandslangt og 0,8 m br. Der var
bundbrolægning af flade sten.
1027. Ris, Fårevejle sg (DKC: 030403.125). HP 1874. Fritstående dysseruin.
Kammeret er bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
1028. Veddinge, Fårevejle sg (DKC:030403.159). HP 1874. Dysseruin.
Kammeret er bygget af >2 sidesten og 1 dæksten.

1029. Veddinge, Fårevejle sg (DKC: 030403.161). HP 1874. Høj. Heri findes en dysse. På højens bund er iagttaget en
stenlægning. Kammeret var orienteret SV-NØ. Det var bygget af 4 sidesten.
Fund: Flindolke eller -økser.
1030. Veddinge, Fårevejle sg (DKC: 030403.162). HP 1874. Fritstående dysse.
Kammeret var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
1031. Atterup, Grevinge sg (DKC: 030404.1). HP 1874. Fritstående dysse.
Kammeret (type I/II) havde rektangulær grundplan og var orienteret N-S. Det var bygget af 5 sidesten; nemlig 2 sten
mod Ø og V samt 1 endesten mod N. Kammeret var åbent mod S. Det var dækket af 1 dæksten.
Fund: 2-3 flintøkser og lerkarskår.
1032. Frenderup, Grevinge sg (DKC: 030404.2). JK 1862 og HP 1874. Rundhøj, ca. 17,5 m i diam. og 1,8 m h. Der er
bevaret 13 randsten. Centralt i højen findes en stordysse.
Kammeret har 6-sidet grundplan og er orienteret NNV-SSØ. Det er 2,2 m l., 1,8 m br. og 1,5 m h. Det er bygget af 5
sidesten, som vender en flade side indad. For kammerets SSØ-lige side findes en gangåbning, hvori ligger en tærskelsten.
Kammeret er dækket af 1 dæksten.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den er 4,2 m l., 0,7-0,8 m br. og 1,1 m h. Den er bygget af >6 sidesten, én på hver side.Litt: A.P.Madsen 1896: 23, t. 23,33. - M. Schou Jørgensen 1973: fig. 16. - B. Larsen 1999: nr. 10.
1033. Frenderup, Grevinge sg (DKC: 030404.3). HP 1874. Fritstående dysse.
Kammeret var rektangulært. Det var bygget af 4 sidesten.
Fund: En rund, knapformet ravperle. - B. Larsen 1999: nr. 17
1034. Frenderup, Grevinge sg (DKC: 030404.5). HP 1874. Fritstående dysse.
Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret NV-SØ. Det er 1,3 m l. og 0,6 m br. Det er bygget af 5
sidesten, nemlig 1 endesten mod NV samt 2 sten på hver langside mod NØ og SV. Kammeret er åbent mod SØ. Det er
dækket af 1 stor dæksten. - Litt: B. Larsen 1999: nr. 18.
1035. Frenderup, Grevinge sg (DKC: 030404.6). HP 1874 og JR 1936. Rundhøj, ca. 15 m i diam. og ca 1,0 m h. Centralt
heri findes en dysse.
Kammeret (type III) er orienteret Ø-V og har aflang 6-sidet grundplan. Det er 1,2 m l., 1,0 m br. og 0,8 m h. Kammeret er
bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod V og 2 sten på langsiderne. Sidestenene danner vinkel mod hinanden. Kammeret
er dækket af én stor dæksten. For kammerets østlige side ligger en 0,5 m høj tærskelsten. Her findes en kort gang.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er 1,0 m l. og 0,6 m br. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side. - Litt: B. Larsen 1999:
nr. 11.
1036. Grevinge, Grevinge sg (DKC: 030404.21). HP 1874 og GR 1914. Rundhøj, 16 m i diam. og 1,5 m h. Der er bevaret
et par randsten. Centralt i højen findes en dysse (type IV).
Kammeret er orienteret NV-SØ. Det har uregelmæssig grundplan. Det er 2,0 m l., 2,0 m br. og 1,5 m h. Kammeret er
bygget af 6 sidesten, nemlig 2 sten mod SV, 2 mod NNV og 2 mod Ø. Det er dækket af 1 stor dæksten. Ved kammerets
SØ-lige ligger en tærskelsten i den ca. 0,6 m brede gangåbning. Her findes en kort gang.
Gangen er 0,6 m bred og orienteret SØ-NV. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side.
Fund (Udgr. 1914 af G. Rosenberg - NM A 27.524-25): 1 flækkekniv - 1 flække. - Litt: B. Larsen 1999: nr. 9.
1037. ”Horsebjergdyssen”, Grevinge Skov, Grevinge sg (DKC: 030404.49). HP 1874 og JR 1937. Rundhøj, ca. 10 m i
diam. og ca. 0,5 m h. I højen findes en stordysse.
Kammeret er orienteret NNV-SSØ. Det har 6-sidet grundplan. Det er 1,6 m l. og 1,4 m br. Kammeret er bygget af 5
sidesten, nemlig 1 sten mod NNV og 2 sten på hver langside. Sidestenene danner vinkel med hinanden. Det er bevaret 1
stor dæksten over kammerets nordlige del. For kammerets SSØ-lige side ligger en tærskelsten mellem sidestenene. Her
findes en gang.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den er 1,8 m l. og 0,9 m br. Der er bevaret 4 sidesten; 2 på hver side. - Litt: B. Larsen
1999: nr. 6
1038. Grevinge Skov, Grevinge sg (DKC: 030404.50, identisk med sb. 338). HP 1874, JR 1938 og 1971. Rundhøj, ca. 14
m i diam. og 1,0 m h. Centralt i denne findes resterne af en dysse.
Kammeret (type III) har været orienteret NV-SØ og har haft rektangulær grundplan. Det var bygget af mindst 4 sidesten
og 1 dæksten. Sidestenene vendte en flad side indad. Det var ca. 2,0 m l., 1,7 m br. og 1,4 m h. Kammeret var åbent mod
SØ. Her fandtes en kort gang.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var 2,2 m l. og 0,7 m br. Den var bygget af 4 sidesten; 2 på hver side. - Litt: B. Larsen
1999: nr. 2
1039. Grevinge Skov, Grevinge sg (DKC: 030404.51). HP 1874 og JR 1938. Rundhøj, ca. 14 m i diam. og 0,5 m h. Der er
bevaret 30 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret Ø-V. Det er 1,6 m l., 1,0 m br. og 1,6 m
h. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod V, N og S. For kammerets S-side står en 1,0 m h. indgangssten.
Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: B. Larsen 1999: 43, nr. 1
1040. Grevinge Skov, Grevinge sg (DKC: 030404.52 - identisk med sb. 338). HP 1874. Dysseruin.
Kammeret havde 5/6-sidet grundplan. Det var bygget af >3 sidesten.- Litt: B. Larsen 1999: nr. 3

1041. ”Hamlets Grav”, Grevinge Skov, Grevinge sg (DKC: 030404. 53). HP 17874 og JR 1938. Langhøj, rektangulær og
orienteret ØSØ-VNV. Den er 32 m l. og 7 m br. Der er bevaret 60 randsten.
I højens midterakse og 10,5 m fra dens ØSØ-lige ende findes en dysse (type II). Kammeret er orienteret ØSØ-VNV eller
parallelt med højens længderetning. Det har rektangulær grundplan. Det er 1,0 m l., 0,7 m br. og 0,9 m h. Kammeret er
bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod VNV og 2 længere sten mod NNØ og SSV. For kammerets ØSØlige side ligger en tærskelsten. Dækstenen er fjernet. - Litt: B. Larsen 1999: 42, nr. 4,
1042. ”Odstrup Dyssen”, Grevinge Skov, Grevinge sg (DKC: 030404.54). HP 1874 og JR 1938. Rundhøj, ca. 18 m i diam.
og 1,5 m h. Der er bevaret 26 af oprindeligt 36-38 randsten ved højfoden.
Centralt i højen findes en stordysse.
Kammeret er orienteret N-S og har 6-sidet grundplan. Det er 1,4 m l., 1,3 m br. og 0,8 m h. Det er bygget af 5 sidesten,
nemlig 1 sten mod N og 2 sten på hver langside. Sidestenene danner vinkel mod hinanden. I kammerets SSV-side findes
en 0,4 m bred gangåbning. Her findes en gang.
Gangen er orienteret SSV-NNØ. Den er 2,1 m l. og 0,7-0,6 m br. Der er bevaret 4 sidesten; to på hver side. - Litt: B. Larsen
1999: nr. 8.
1043. Grevinge Skov, Grevinge sg (DKC: 030404.55). HP 1874 og JR 1938. Højrest. I denne findes en dysse.
Dyssekammeret (type II) har rektangulær grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 1,5 m l. og 0,9 m br. Det er bygget af
3 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod øst og to større sten på langsiderne. For kammerets vestlige ende findes en
indgangssten. Det er dækket af 1 stor dækten. - Litt: B. Larsen 1999: nr. 7
1044. ”Hulehøj”, Grevinge Skov, Grevinge sg (DKC: 030404.56). HP 1874 og JR 1938. Rundhøj, ca. 27 m i diam. og 3,5
m h. I højen findes en jættestue.
Der er bevaret 9 dæksten af megalitgraven. - Litt: S. Hansen 1986a: 178 ff. - B. Larsen 1999: nr. 5
1045. Gundestrup, Grevinge sg (030404.58). HP 1874 og GR 1907. Rundhøj, ca. 15,5 m i diam. I højens ØSØ-lige side
findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret SSV-NNØ. Det er ca. 5,3 m l., 2,5 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 14 sidesten, nemlig
6 på hver side og 1 for hver ende. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene og mellemliggersten overpå disse.
Der er bevaret >1 dæksten. Midt for den SSØ-lige langside findes en gangåbning. Gulvet er dannet af et lag brændt flint.
Herpå lå et lag med skeletrester og gravgaver. Ved den S-lige ende fremkom en dynge af skeletrester (> 10 skeletter).
Derover lå en brolægning med enkelte skeletrester og gravgaver. Øverst bestod fylden af rødbrunt sand.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er 5,3 m l., 0,6-0,5 m br. og 1,3 m h. Den er bygget af 12 sidesten, nemlig 6 på
hver side. Mellem 2. stenpar fra kammeret ligger en 1 tærskelsten. Ved denne fandtes en 1,0 x 0,6 x 0,08 m stor, væltet
dørsten.
Fund (Udgr. 1907 af G. Rosenberg - NM A 23.366-610): 3 dolke (1 type Ix; 1 type IA og 1 type IA/B). - 6 pilespidser
med konkav basis. - 6 tværpile. - 1 skivekniv. - 3 flækkeskrabere. - 12 flækkeknive. - 2 flækkeildsten. - 34 flækker. - 17
ravperler (4 type b1; 2 type b2; 2 type d; 1 type g; 1 type h; 7 type m1). og fragm. - Keramik: 2 tragtbægre. - 1 tragtskål. - 4
skulderskåle. - 1 skål med konkav hals. - 1 skulderkop. - 1 skulderhængekar. - 1 tøndehængekar. - 3 hængekar. - 1 bæger
med konkav hals. - 2 vinkelskåle. - 3 fodskåle. - 2 lerskeer. - Mgl. ( 3 slebne, tyknakkede økser og 1 slibesten). - Litt: C.
A. Nordman 1917: 62 ff. - S. Müller 1918: nr. 118, 137 og 142, 169, 156 og 177. - P.V. Glob 1952: nr. 196. - K. Davidsen
1973: fld. 1 nr. 25. - K. Ebbesen 1975: fl. A nr. 67, fig. - B. Larsen 1999: nr. 24.
1046. Gundestrup, Grevinge sg (DKC: 030404.60). HP 1874. Fritstående dysse.
Kammeret havde rektangulær grundplan. Det var bygget af >3 sidesten.
1047. ”Dilhøj”, Herrestrup Mark, Grevinge sg (DKC: 030404.73). 1808, JK 1862 og HP 1874. Rundhøj. Der er registreret
randsten. Centralt i højen findes en stordysse.
Kammeret har 6-sidet grundplan og er orienteret SSØ-NNV. Det er 2,0 m l., 1,8 m br. og 1,8 m h. Der er bygget af 5
sidesten, som vender en flad side indad. Der er tørmurskonstruktion af flade fliser mellem sidestenene. Kammeret er
dækket af 1 stor dæksten, hvorpå ses helleristninger. For kammerets SSØ-lige side findes en 0,6 m br. gangåbning.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den er 2,7 m l. og 0,7-0,8 m br. Den er bygget af >4 sidesten; 2 på hver side..
I højen er fundet en sekundær, stensat kiste med et ubrændt skelet og en bronzedolk. - Litt: Anonym 1843: 358 ff, t. X. 1832: 181. - 1833: 254. - P.V. Glob 1969: 217, nr. 34. - 1972: nr. 8. - B. Larsen 1999: nr. 12.
1048. Holte, Grevinge sg (DKC: 030404.75). HP 1874. Dysseruin.
Kammeret havde 5-sidet grundplan. Der er registreret 3-4 sidesten og 1 dæksten.
Fund: (Inds. 1927 - NM A 33.573-602): 2 dolke (type IIA og Ix). - 11 slebne, svære, tyknakkede retøkser (Lindø/Valby-type).
- 2 dobbeltæggede stridsøkser (type C 1). - 5 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 7 slebne, buttede retmejsler. - 12
flækker - 1 skive. - 6 flækkeknive. - 1 flækkeildsten. - Litt: B. Larsen 1999: nr. 15
1049. Holte, Grevinge sg (DKC: 030404.76). HP 1874. Fritstående dysse.
Kammeret var bygget af >3 sidesten. - Litt: B. Larsen 1999: nr. 16.
1050. Plejerup, Grevinge sg (DKC: 030404.89). HP 1874. Fritstående dysse.
Kammeret var bygget af 4 sidesten. - Litt: B. Larsen 1999: nr. 20.
1051. Plejerup, Grevinge sg (DKC: 030404.90). HP 1874. Dysseruin.
Kammeret var bygget af 4-5 sidesten. - Litt: B. Larsen 1999: nr. 21

1052. Plejerup, Grevinge sg (DKC: 030404.91). HP 1874 og JR 1938. Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ. Den er
26 m l., 8,5-10,0 m br. og 1,1 m h. Der er bevaret 30 randsten.
Centralt i højen eller 14 m fra den SØ-lige ende findes en dysse. Kammeret er orienteret SSØ-NNV og har 6-sidet
grundplan. Det er 1,9 m l., 1,7 m br. og 1,2 m h. Kammeret er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod NNV og to sten på
hver langside. Sidestenene danner vinkel mod hinanden. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. For kammerets SSØlige side ligger en tærskelsten, som rager 0,3 m op. Her findes en kort gang.
Gangen er 0,5 m br. og orienteret SSØ-NNV. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side. - Litt: B. Larsen 1999: nr. 13.
1053. Plejerup, Grevinge sg (DKC: 030404.92). HP 1874. Fritstående dysse.
Kammeret havde rektangulær grundplan. - Litt: B. Larsen 1999: nr. 22.
1054. Plejerup, Grevinge sg (DKC: 030404.94). HP 1874. Dysse.
Kammeret var bygget af 4 sidesten. Der iagttoges et lag brændt flint på bunden.- Litt: B. Larsen 1999: nr. 14.
1055. Lumbsås, Højby sg (DKC: 030405.55). HP 1874. Rundhøj. Der er registreret randsten.
Kammeret var orienteret SØ-NV. Det var ca. 1,6 m l. og 1,6 m br. Det var bygget af 5 sidesten og åbent mod SØ.
Fund: Flere flintøkser.
1056. ”Birkehøj”, Nyrup, Højby sg (DKC: 030405.95). HP 1874 og HK 1920. Høj, hvori findes en jættestue.
Kammeret er 6,7 m l., 2,0 m br. og 1,9 m h. Det er bygget af 13-14 sidesten og 8-9 dæksten. Der er registreret
mellemliggersten.
Gangen er ca. 8 m l., 0,7 m br. og 1,2 m h. Den er bygget af 12 sidesten og 8-9 dæksten. Der er 2 sæt karmsten. Ved det
inderste ligger en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1909 af lodsejeren. - NM A 25.361-497 og A 30.811-12): 3 slebne, svære, tyknakkede retøkser (2 type B og
1 type IA). - 1 sleben, mellembladet flintøkse. - 17 flækkepile (1 type A 3, 2 type C, 14 type D). - 1 bronzearmring med
tilspidset ende. - 2 SN-lerkar - 9 dolke (1 type IA/B; 1 type Ix; 1 type IIA; 1 type IIB; 1 type VA; 1 type VB; 2 type VIB; 1
type I/VIB). - 12 slebne, svære, tyknakkede retøkser (type A). - 14 slebne, buttede retmejsler. - 14 slebne, tyndbladede,
tyknakkede retøkser. - 1 dobbeltægget stridsøkse (type C 2). - 2 flækkeildsten. - 1 flækkesegl. - 2 skiveskrabere. - 17
flækkeknive. - 45 flækker.- 16 tandperler. - 1 hjortetakstrykstok.- 2 skulderskåle. - 1 hængekar. MN II-IV. - 48 ravperler
(2 type b1; 6 type c1; 1 type c1; 1 type e; 3 type g; 1 type h; 1 type n; 28 type m1-3 ; 5 store ravskiver, nemlig 1 type 1a, 2
type 1b og 1 type 2a). -Litt: C.J.Becker 1950: bil.2,32. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 69. - 2005: fl. 1,54 - S. Hansen 1986a: 202
ff. - 1993: nr. 161.
1057. Nyrup, Højby sg (DKC: 030405.96). HP 1874 og HCN 1941. Høj. I højen findes en dysse.
Kammeret (type IV) har polygonal grundplan og er orienteret NV-SØ. Det er 2,0 m l., 1,8 m br. og 1,4 m h. Det er bygget
af 5 sidesten og dækket af 1 dæksten. For kammerets SØ-side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er 1,9 m l. Der er bevaret >2 sidesten på SV-siden. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 306.
1058. Stårup, Højby sg (DKC: 030405.112, identisk med 116). HP 1874. Rundhøj, ca. 30 m i diam. og 2 m h. Der er
bevaret randsten. I højen findes en jættestue.
Kammeret er ca. 4,4 m l. Der er registreret >3 sidesten.Litt: H. Knudsen og K. Möhl 1839: 271. - S. Hansen 1986a: 209 ff.
1059. ”Troldhøj” eller ”Troldstuerne”, Stenstrup, Højby sg (DKC: 030405.123). Rundhøj, ca. 26 m i diam. og 4,5 m h. I
højen findes en dobbeltjættestue. Kamrenes længderetning danner en vinkel på 140 grader. De har en fælles endesten
mod henh. NNØ og SSV. De er bygget samtidig og 2 dæksten i henh. det N-lige og S-lige kammer er kløvet af samme
sten.
a. Den S-lige jættestues kammer er ovalt og orienteret SSV-NNØ. Det er 6,4 m l., 2,8 m br. og 2,2 m h. Det er bygget
af 18 sidesten. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene og flere skifter af mellemliggersten mellem side- og
dækstenene. Der er 4 dæksten. Gulvet består af et lerlag. Der var tydelige spor af ild.
Gangen er 5,1 m l., 1,1 m br. og 1,1 m h. Den er bygget af 9 sidesten og 5 dæksten. Der findes 1 karmsten. Yderst er den
lukket med en stenpakning.
b. Den N-lige jættestues kammer er ovalt og orienteret SSØ-NNV. Det er 6,6 m l., 2,7 m br., og 2,2 m h. Det er bygget af 15
sidesten. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene og flere skifter mellemliggersten mellem side- og dækstenene.
Der er bevaret 4 dæksten. Gulvet består af et lerlag, dækket af et lag hvide kalksten. Flere stenlag i fylden.
Gangen er 5,3 m l., 1,0 m br. og 1,1 m h. Den er bygget af 11 sidesten og 5 dæksten. I gangen ligger 1 tærskelsten. Den
var yderst lukket af en stendynge.
Restaurering og moderne opmåling i 1986.
Fund (Udgr. 1909 af G. Rosenberg. - NM A 25.498-628) : 3 flækkepile (2 type D og 1 type C/D). - 1 skifferhængesmykke
(type A). - 4 lerkar. - 1 kobberblikrør. - 1 dolk med ny skæftning. - 1 flintsværd (type VIB). - 9 dolke (1 type IA/B; 1 type Ix;
1 type IIA; 2 type IIB; 1 type VA; 1 type VIA; 2 type VIB; 1 ubest.). - 1 afslag. - 3 slebne, tyknakkede tyndbladede retøkser.
- 1 sleben, tyndnakket tyndbladet retøkse. - 1 buekniv. - 1 flækkeskraber. - 1 flækkesegl. - 8 flækkeknive. - 1 sleben, svær,
tyknakket retøkse (type A). - 53 flækker og afslag. - 1 albuebensdolk. - 1 tandperle. - 1 vildsvinetand. - 1 ko-mejsel. - 21
ravperler (6 type b1, den ene uden gennemboring; 1 type d; 1 type g; 12 type m1-3, 1 af særform) og fragm. - 1 ravknap
(type 1).- 1 bennål (ubest.).- Keramik: 1 tragtbæger. - 1 Troldebjergskål. - 2 skulderskåle. - 1 skulderkop. - 4 hængekar.
-1 vinkelskål. - >2 fodskåle. - 2 lerskeer. MN Ib-IV. - Litt: H. Knudsen og K. Möhl 1839: 271 f. - Beskrivelse 1843: 357 f, t.

IX. - H. Kjær 1913: 73 ff. - C.A.Nordmann 1917: 71 ff. - C.J.Becker 1950: bil II, 31. - S. Thorsen 1972: 16 ff. -. K. Davidsen
1973: fl. nr. 26. - K. Ebbesen 1975: fl. A nr. 68. - 2005: fl. 1.55. - T. Dehn et alii 2000: 117 ff. S. Hansen 1986a: 181 ff. 1993: nr. 168.
1060. Stenstrup, Højby sg (DKC: 030405.132). HP 1874. Dysse.
Kammeret var bygget af 6 sidesten og 1 dæksten.
Gangen var orienteret S-N. Der er registreret 2 sidesten; én på hver side.
Fund: Flintøkser.
1061. Gudmendrup, Højby sg (DKC: 030405.206). HP 1874. Høj. Heri findes en dobbeltjættestue(?).
Der er registreret dæksten af anlæggene.
En gang var orienteret S-N.
Fund: Skeletrester, dolke, flintøkser, mejsler, ravperler og lerkar.
1062. Højby, Højby sg (DKC: 030405.222). 1856 og HP 1874. Ruin af en megalitgrav.
Fund (Inds. 1856 - NM 15.706-14): 3 slebne, svære, tyknakkede retøkser (type B). - 3 slebne, tyndbladede, tyknakkede
flintøkser. - 1 sleben, mellembladet flintøkse.- 1 sleben flintmejsel. - 1 skifferhængesmykke (type A). - 1 flække. - 1 skål
med konvekse sider (uorn.). - Mgl. 1 ret. flække og 5 ravperler. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 70.
1063. Toftebjerg i Højby, Højby sg (DKC: 030405.225). HP 1874.
Langhøj, rektangulær og orienteret NØ-SV. Den er 15 m l. og 7,0 m br. Der er bevaret 20 randsten.
Centralt i højen eller 4,7 m fra den NØ-lige ende findes en stordysse.
Kammeret er orienteret NNV-SSØ og har 6-sidet grundplan. Det er 2,0 m l. og 1,6 m br. Kammeret har været bygget af
opr. 5 sidesten, nemlig 1 sten mod NNV og to sten på hver langside. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. Dets SSØlige side er åbent. Her findes en kort gang.
Gangen er 1,2 m l. og orienteret SSØ-NNV. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side. - Litt: P.V. Glob 1969: no. 307. - K.
Ebbesen 2005: fl. 1, 56. - 2006: nr. 105.
1064. Højby, Højby sg (DKC: 0030405.230). HP 1874. Høj, ca. 15 m i diam. og 2 m h. I højen findes en stordysse.
Kammeret har 6-sidet grundplan og er orienteret NV-SØ. Det er 2,0 m l., 2,0 m br. og 2,0 m h. Det er bygget af 5 sidesten.
Der er tørmurskonstruktion af flade fliser mellem sidestenene. Det er dækket af 1 dæksten. For kammerets SØ-lige side
findes en 0,5 m br. gangåbning. Her ligger en tærskelsten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er 1,8 m l. og 0,6-0,8 m br. Der er bevaret 2 sidesten, én på hver side.
Fund (Inds. ca. 1824 - NM 3121-27): 2 skeletter. - 1 sleben, buttet retmejsel. - 1 flintdolk (type VI). - Mgl.(tyndbladet
flintøkse, lerkar, ravperler, flintdolk og glasperler.) - Litt: H. Kjær 1913: 92 f. - P.V. Glob 1969: 308.
1065. Højby, Højby sg (DKC: 030405.231). HP 1874. Langhøj, orienteret N-S. Den var 23,5 m l. og 7,5 m br. Der er
registreret randsten.
1066. Højby, Højby sg (DKC: 030405.253). HP 1874. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var 40,0 m l. og 11,5 m br. Der er
registreret randsten.
Centralt i højen findes et dyssekammer. Det er orienteret NØ-SV eller parallelt med højens længderetning. Det er 1,8 m
l. og 0,8 m br. Det er bygget af >3 sidesten; 1 sten mod NV og 2 i SØ.
1067. Højby, Højby sg (DKC: 030405.267). HP 1874. Høj, hvori fandtes en dysse.
Kammeret havde 6-sidet grundplan og var orienteret SØ-NV. Det var bygget af 5 sidesten, som vendte en flad side indad.
Det var åbent mod SØ.
I højen fandtes sekundære urnegrave med brændte ben og et stykke bronze.
Fund: Ingen.
1068. Højby, Højby sg (DKC: 030405.287). HP 1874. Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ. Den er 34 m l. og 6,5
m br. Der er bevaret 41 randsten.
Højen er ombygget mindst én gang. Ca. 17 m fra den sydøstlige ende findes 3 sten på tværs af højen som spor af en
selvstændig randstenskæde omkring dyssekammeret i højens sydøstlige del.
I højens SØ-lige del findes en dysse. Den er orienteret NØ-SV eller på tværs af højens længderetning.
Kammeret er orienteret NØ-SV. Det er 2,2 m l. og 1,5 m br. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod NØ og to
sten på hver langside. Sidestenene danner vinkel mod hinanden. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. På kammerets
sydvestlige side findes en 0,5 m bred gangåbning. Her findes en kort gang.
Gangen er orienteret SV-NØ. Den er 1,6 m l. og 0,6 m br. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side. - Litt: P.V. Glob
1969: nr. 309.- K. Ebbesen 2006: nr. 106.
1069. Højby, Højby sg (DKC: 030405.288). HCN 1941. Rundhøj, ca. 20 m i diam. og 3,0 m h. Heri findes en dysse.
Kammeret har 6-sidet grundplan og er orienteret SØ-NV. Det er 1,8 m l., 1,6 m br. og 1,5 m h. Det er bygget af 5 sidesten.
For den SØ-lige side ligger en tærskelsten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er 2,0 m l., 0,6 , br. og 1,1 m h. Den er bygget af 4 sidesten. Mellem de to yderste ligger
1 tærskelsten.
1070. Højby, Højby sg (DKC: 030405.295). HP 1874. Ruin af megalitgrav.
Der er registreret enkelte sidesten.
Fund: Flintøkser.

1071. Højby, Højby sg (DKC: 030405.313). HP 1874. Dysse.
Kammeret var orienteret N-S. Det var bygget af >3 sidesten. Det var åbent mod S.
1072. Lumbsås, Højby sg (DKC: 030405.361). Ruin af en megalitgrav.
Fund (Inds. 1895 - NM A 13.731-32): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type A/B). - 1 bredægget, sleben huløkse.
1073. Hørve, Hørve sg (DKC: 030406.3). HP 1874. Langhøj, orienteret N-S. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes et dyssekammer.
030406,a. Vejleby, Hørve sg (Inds. 1828 - NM MCMXI). 2 små dysser, begge bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
Fund: 1 dolk (type IA). - Mgl: 7 flintøkser/dolke.
1074. Svinninge, Nr. Asmindrup sg (DKC: 030408.3). HP 1874. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den var 30 m l., 12,0 m
br. og 1,5 m h. Højen var bygget af sten og flintblandet jord.
I højen fandtes en megalitgrav.
Sekundært i højen fandtes på højbunden en flad sten og derunder en flintdolk/spydspids.
Fund (Privateje - i.s.): Tyknakket, usleben flintøkse, flintmejsel, flækkekniv, 2 flintdolke og en ildsten fra yngre
jernalder.
1075. Skippinge, Vallekilde sg (DKC: 030411.8). HP 1874. Høj, hvori fandtes en megalitgrav.
Fund (Privateje - i.s.): Skeletter, flintøkser og lerkarskår, enkelte med stregornamenter.
1076. Skippinge, Vallekilde sg (DKC: 030411.12). HP 1874. Fritstående dysse.
Kammeret havde polygonal grundplan. Det var 2,5 m br. Det var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
1077. Starreklint, Vallekilde sg (DKC: 030411.24). HP 1874. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 12,0 m l., 5,0 m br. og 1,0
m h. Der var bevaret 11 randsten.
Centralt i højen er registreret 2 sten af et gravkammer.
1078. Bjergeø, Vallekilde sg (DKC: 030411.33). HP 1874. Dysse.
Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
1079. Bjergeø, Vallekilde sg (DKC: 030411.36). HP 1874. Dysse.
Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
1080. Bjergø, Vallekilde sg (DKC: 030411.39). HP 1874. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er >9,0 m l. og 6,0 m br. Der er
registreret 19 randsten.
Ca. 8 m fra højens SV-lige ende findes en dysse.
Kammeret er 1,6 m l., 1,2 m br. og 1,1 m h. Det er bygget af 5 sidesten og 1 dæksten. Der findes en åbning mod Ø. - Litt:
P.V.Glob 1969: nr. 313.
1081. Bjergeø, Vallekilde sg (DKC: 030411.46). HP 1874. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den er 29,5 m l., 7,5 m br. og
1,0 m h. Der er registreret 49 randsten. De højeste, som er 1,7 m høje, står for enderne.
Der er ingen spor af et kammer.
1082. Hønsinge, Vig sg (DKC: 030412.12). HP 1874. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var >34,5 m l. og 9,0 m br. Der er
registreret randsten; én af dem for enderne var meget høj.
1083. Vig, Vig sg (DKC: 030412.150). HP 1874 og GS 1909. Rundhøj. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse, omgivet af mindre sten.
Kammeret (type I) havde rektangulær grundplan og var orienteret NØ-SV. Det var 1,7 m l., 0,9 m br. og 1,0 m h. Det
var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. Gulvet var dannet af en brolægning og et lag grus og flint. Herpå fandtes uden
orden skeletrester af flere individer og 2-3 lerkar. Begravelseslaget var dækket af en stenlægning. Over denne fremkom
en sekundær bronzealdergrav med mange gravgaver.
Fund (Udgr. 1909 af G. Sarauw - NM A 25.358-60 og B 9169-74): Skeletdele af 6 individer, nemlig 4 voksne, 1 ung og
1 barn. - 2 øskenflasker (type c - TN 3) og uornamenterede skår. - Tillige en sekundærgrav fra bronzealderen.- Litt: K.
Thorvildsen 1941: nr. 141. - J. Brøndsted 1957: 192 (afb.). - N. Åberg 1937: nr. 46. - H. Knöll 1976: nr. 123. - S. Müller
1912: 282 f, fig. 4-6. - H.C.Broholm 1943: 139, nr. 1353.
1084. ”Stenstuen”, Alstrup sg (DKC: 030501.1). HP 1874 og JR 1932. Rundhøj, ca. 13 m i diam. og 1 m h. Der er
registreret 2 mulige randsten. I højen findes en dysse.
Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret NNØ-SSV. Det er 2,5 m l., 1,1 m br. og 0,9 m h. Det er
bygget af >4 sidesten, nemlig 1 på den SSV-lige og ØSØ-lige side samt 2 på den VNV-lige. Sidestenene vender en flad side
indad og hælder indad. Kammeret er åbent mod NNØ. Der er bevaret 1 dæksten. Gulvet består af en bundbrolægning.
Fund (Udgr. 1874 af H. Petersen): Ingen. - Litt: J. Steen 1973: 15 (afb.). - P. Eriksen 1990: nr. 2.
1085. Besser Kirkegård, Besser sg (DKC: 030501.2). CE 1874. En megalitgrav.
Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 5,6 m l. og 1,9 m br. Der er registreret 18 sten.
Fund (Udgr. - SMT 1195-1209): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type IA). - 1 sleben, spidsnakket huløkse. - 1 sleben
tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 1 sleben, buttet retmejsel. - Fragm. af fladehugget flintredskab. - 2 flækkepile (1 type A
1, 1 type B). - 6 flækker. - 1 øskenbæger. - 1 tragtskål (MN I og V). - Litt: C.J.Becker 1950: bil 2, 69. - K. Ebbesen 1975: fl.a.
nr. 71, fig. 41,3. - 2005: fl 1,57. - S. Hansen 1986a.
1086. ”Elmshøj”, Krogsgård, Kolby sg (DKC: 030502.30). CE 1874. Rundhøj, ca. 16 m i diam. og 2,5 m h. I højen findes
en megalitgrav.

Der er bevaret >3 sidesten af kammeret.
Gangen er orienteret SØ-NV. Der er bevaret >3 sidesten. - Litt: P. Eriksen 1990: nr. 11.
1087. ”Janes høj ”, Pillemark, Kolby sg (DKC: 030502.43). CE 1874. Rundhøj, ca. 6,5 m i diam og 1 m h. Der er registreret
9 randsten. I højen findes en jættestue.
Kammeret er orienteret N-S. Der er bevaret >8 sidesten og >1 dæksten. - Litt: P. Eriksen 1990: nr. 9
1088. Hårmark Vestermark, Kolby sg (DKC: 030502.56). 1971. Tomt af stordysse/jættestue.
Der er registreret en bundbrolægning.
Gangen er orienteret NØ-SV.
Fund (Udgr. 1971 af Lis Nymark - SMT): 2 slebne, tyknakkede retøkser (Valby-type). - 3 tværpile. - 3 flækkeknive. - 4
ildskørnede, fragm. flintmejsler. - 3 flækkepile (2 type D og 1 type C). - 2 flækkeildsten. - 4 flækker - >4 ravperler (2
type m) - 1 fragm. YN-lerkar (type II F 1). - 1 øskenbæger. - 3 fodskåle. - 3 lerskeer. - 2 Troldebjergskål. - 2 bægre med
cylinderformet hals. - 1 øskenbæger. - 1 åben skål med konvekse sider. - 1 øskenhængekar. - 3 lerskiver. - 2 tragtskåle. - >1
skulderkar. - 7 tøndeformede lerkar. - >6 tragtbægre. - Ubest. lerkar. (1 bæger er ornamenteret i Vollingstil; de øvrige MN
I-V). Fundet omfatter både gravgaver fra kammeret, offerkeramik fra randstensområdet og et enkelt brændtflintsoffer.
- Litt: K. Davidsen 1973: fl.1 nr. 29. - K. Ebbesen 2006: fl.1,58.
1089. ”Dyvelsten”, Nordby, Nordby sg (DKC: 030502.2). 1808 og CE 1874. Langhøj.
I højen findes en dysseruin. Der er registreret et kammer bygget af 5 sidesten og 1 dæksten. - Litt: P. Eriksen 1990: nr. 1
1090. Nordby, Nordby sg (DKC: 050503.3). CE 1874. Langhøj. Der er registreret randsten.
I højens Ø-lige ende fandtes et gravkammer.
Fund: Stenredskaber.
1091. Nordby, Nordby sg (DKC: 050503.4). 1808 og CE 1874. Dysse.
Kammeret var bygget af 5 sidesten og 1 dæksten.
1092. Toftebjerg, Onsbjerg sg (DKC: 050504.11). CE 1874. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er i ny tid ombygget til
pyntedysse. Den er 27 m l., 8,5 m br. og 1,7 m h. Der er registreret 44 randsten.
18,0 m fra højens SØ-lige ende ses dæksten af kammer. Det er orienteret NØ-SV eller på tværs af højens længderetning.
- Litt: P. Eriksen 1990: nr. 3.
1093. Bisgård, Onsbjerg sg (DKC: 030504.13). CE 1874. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var 12,5 m l. og 6,5 m br. Der er
registreret randsten. I højen fandtes 1 eller 2 gravkamre.
a. Ca. 4,0 m fra højens V-lige ende sås dækstenen af et kammer.
b. Ca. 8,0 m fra højens V-lige ende lå muligvis 1 dæksten af et kammer.
1094. Bisgård, Onsbjerg sg (DKC: 030504.24). Rundhøj, ca. 9,0 m i diam. og 1,0 m h.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NV-SØ. Det er 1,8 m l., 0,6 m br. og 1,4
m h. Det er bygget af >3 sidesten; nemlig 1 sidesten mod NV, NØ og SV. Kammeret er åbent mod SØ. - Litt: P. Eriksen
1990: nr. 5.
1095. ”Kongehøj”, Bisgård, Onsbjerg sg (DKC: 030504.28) CE 1874. Rundhøj, ca. 13 m i diam. og 1 m h. Der er registreret
randsten.
Centralt i højen findes ruinen af en megalitgrav.
1096. Vadstrup, Onsbjerg sg (DKC: 030504.30). CE 1874. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 17,0 m l. og 7,0 m br. Der er
registreret 9 randsten.
Centralt i højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret Ø-V. Det var 2,0 m l. Det var bygget
af > 2sidesten; nemlig 1 sidesten mod N og Ø. - Litt: P. Eriksen 1990: nr. 6.
1097. Brattingborg Fredsskov, Tranebjerg sg (DKC: 030505.13). CE 1874. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 33 m l., 9,5
m br. og 1 m h. Der er registreret 8 randsten.
Centralt i højen findes sporene af et gravkammer. - Litt: P. Eriksen 1990: nr. 23.
1098. Brattingborg, Tranebjerg sg (DKC: 030505.27A). 1868. Dysse.
Kammeret(type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 1,7 m l. og 0,8 m br. Det er bygget af 5
sidesten; nemlig 1 sten mod V, og 2 sten mod N og S. Det er dækket af 1 dæksten. - Litt: P. Eriksen 1990: nr. 19.
1099. ”Majhøj”, Øster Gammellykke Mark, Tranebjerg sg (DKC: 030505.28). CE 1874. Megalitgrav, sekundært ombygget
til lysthøj.
I højen fandtes 3 gravkamre(?).
Fund (Udgr. 1874 og 1878 af C.F. Danneskiold-Samsøe - SMT 1213-17. og 963): 1 lerkar (type PV H 2). - 1 flækkepil
(type D). - (Efter protokollen skal en usleben, bredægget huløkse med mosepatina også være fundet i anlægget). - Litt:
C.J.Becker 1950: bil.II, 73. - P. Eriksen 1990: nr. 18. - K. Ebbesen 2005: flk.1,59.
1100. Majhøj Mark, Tranebjerg sg (DKC: 030505.29). CE 1874 og JR 1933. Langhøj, orienteret Ø-V. Højen er bygget af
grus. Den er 16,5 m l. og 6,5 m br. Der er registreret 27 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Det er 1,8 m l., 0,6 m br. og 0,7 m h. Det er bygget af >3 sidesten; nemlig 1 sten mod N, S og V. Sidestenene
hælder indad. Kammeret er åbent mod Ø. Det er dækket af 1 dæksten.- Litt: P. Eriksen 1990: nr. 17.
1101. ”Nordlige Hyldehøj”, Brattingborg, Tranebjerg sg (DKC: 0030505.30). Rundhøj, ca. 19 m i diam. og 2,8 m h. Der

er bevaret >7 randsten.
Centralt ses sporene af en megalitgrav. - Litt: P.Eriksen 1990: nr. 14.
1102. ”Østlige Hyldehøj”, Brattingborg, Tranebjerg sg (DKC: 030505.31). CE 1874, JR 1933 og SH 1985. Rundhøj, ca.
16 m i diam. og 2,5 m h. Centralt i højen findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret NØ-SV. Det er 4,0 m l., 2,4 m br. og 1,2 m h. Det er bygget af 11 sidesten. Der er
tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 3 dæksten. Forskudt helt mod den SV-lige ende
findes en gangåbning. Gangen er orienteret Ø-V. Den er 3,0 m l. og 0,7 m br. Den er bygget af >5 sidesten og 1 dæksten.
Der er skålgruber på den ene dæksten.
Fund (Udgr. ca. 1868 af Kruse. - SMT x 8): 1 flintdolk (type Ix). - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket huløkse. - 3 fragm.
lerkar (1 type II 0, 2 type II F 2). - 3 flækkepile (2 type D 1 type B 2). - 3 flækkeildsten. - 3 flækker. - 2 flækkeknive. - 3
slebne, buttede retmejsler. - 4 slebne, svære, tyknakkede retøkser (type A). - 1 tragtbæger. - 1 tragtskål. - 2 tøndeformede
lerkar. (MN I og V). - Litt: C.J. Becker 1936: 161 f, nr. 5, fig. 25. - 1950: bil. 2,70. - K. Ebbesen 1975: fl.a nr. 73, fig. 41,5. 2005: fl. 1, 60. - P. Eriksen 1990: nr. 15. - S. Hansen 1986a: 21 ff. - 1993: nr. 8.
1103. ”Sydlige Hyldehøj”, Brattingborg, Tranebjerg sg (DKC: 030505.32). CE 1874 og JR 1933. Højen er aflang og
orienteret N-S. Den er ca. 22 m l., 14,0 m br.. og 1,7 m h. I højen findes en jættestue og en dysse.
a. Ved højens midte findes en jættestue. Kammeret er rundovalt og orienteret N-S. Det er 2,5 m l., 1,9 m br. og >1,2 m
h. Det er bygget af 8 sidesten. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 2 dæksten. For
kammerets Ø-lige side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er 3,2 m l., 0,6 m br. og 0,8 m h. Højden aftager udefter. Den er bygget af 6 sidesten; 3 på
hver side. Mellem 2. og 3. par sidesten står et sæt karmsten. Mellem hjørnestenene til kammeret ligger en tærskelsten.
Der er tørmur mellem sidestenene.
Fund (Udgr. 1933 af J. Raklev): Skeletrester. - 2 flækker (mgl.).
b. I højens S-lige del, og ca. 10 m fra jættestuen, findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret N-S. Det
er 2,4 m l. og 0,5-0,7 m br. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod N og 2 sten på hver side mod Ø og V. For
den S-lige side står en indgangssten. - Litt: P. Eriksen 1990: nr. 16. - S. Hansen 1986a: 24 ff. - 1993: nr. 3
1104. ”Åsmarks Høj”, Brattingborg, Tranebjerg sg (DKC: 030505.33). Høj, ca. 11 m i diam. og 1,5 m h. Heri findes en
jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret NNV-SSØ. Det er 3,0 m l. og 1,8 m h. Det er bygget af 9 sidesten. Der er tørmurskonstruktion
mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 2 dæksten. Der er skålgruber på den ene dæksten. Midt for den Ø-lige
langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er >3,5 m l. og 0,9 m h. Den er bygget af >7 sidesten, nemlig 4 på S-siden og 3 på N-siden.
Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Der er bevaret 1 dæksten. Mellem hjørnestenene til kammeret ligger
en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1874 af C.F. Danneskiold-Samsøe - SMT x9): 1 fragm. flintdolk. - 1 afslag. - 3 slebne, buttede retmejsler. - 5
flækkeknive. - 4 flækker. - 4 flækkepile (type D). - 2 fragm. ravperler. - Litt: C.J.Becker 1950: bil. 2,71. - P. Eriksen 1990:
nr. 13. - S. Hansen 1986a: 18 ff. - 1993: nr. 4
1105. Ørby mark, Tranebjerg sg (DKC: 030505.36). CE 1874 og JR 1930. Højrest, hvori findes en jættestue. Den var
omgivet af en pakning af hånd- til hovedstore sten.
Kammeret er ovalt og orienteret NNØ-SSV. Det er 3,5 m l., 2,5 m br. og 1,8 m h. Der er bygget af 8 sidesten, nemlig 2
sten for hver ende og 2 på hver langside. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Et sted står en lodretstillet
sten. Der er mellemliggersten mellem side- og dækstenene. Kammeret er dækket af 2 dæksten, hvorimellem der ligger
en mindre sten. Dækstenene er kløvet af samme sten. Gulvet består af en brolægning af håndsten og brændt flint. Herpå
fandtes et lag med skeletrester og gravgaver. Det var dækket af en brolægning. Midt for den ØSØ-lige langside findes
en gangåbning.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er >5,0 m l., 1,2 m br. og 1,1 m h. Den er bygget af 6 sidesten; 3 på hver side.
Der er bevaret >1 dæksten. Ved hjørnestenene til kammeret står et sæt karmsten og derved ligger 2 tærskelsten. Der
er tørmurskonstruktion mellem gangens sidesten; et sted en lodretstående sten. Gulvet består af en brolægning og
ildskærnet flint.
Fund (Udgr. 1874 af C. Engelhardt. - SMT 1164-90): 1 stridsøkse (type K 4). - 2 tyndbladede, tyknakkede flintøkser. - 10
flækkepile (type D). - 6 ravperler (1 type a; 1 type c; 3 type m). - 2 tøndeformede lerkar. - 2 sfæriske skåle. - 1 tragtskål.2 åbne skåle. - 1 lerskive. - 1 ubest. lerkar. MN IV-V. - Mgl: 2 tyknakkede huløkser. - 12 hele og fragm. tyndbladede,
tyknakkede flintøkser. - 7 flintmejsler. - 4 fragm. fladehuggede flintredskaber. - 41 flækker/flækkeredskaber. - Litt: J.
Magnus Petersen 1909: 124 f. - C.J.Becker 1936: 162, nr. 6. - 1950: bil. 2,74. - K. Davidsen 1973: fl.1. nr. 28. - K. Ebbesen
1982/83. - 1975: fl.a. nr. 76., fig. 83,5; fig. 89,5; fig. 89,11, fig. 177,3. - K. Ebbesen 1988/89: 105 ff. - 2005: fl.1, 65. - P.
Eriksen 1990: nr. 12. - S. Hansen 1986a: 14 ff. - 1993: nr. 7.
1106. Ørby, Tranebjerg sg (DKC: 030505.37). CE 1874. Ruin af megalitgrav.
Der er registreret >5 sidesten og 2 dæksten af kammer og/eller gang. Der er skålgruber på en af dækstenene. - Litt: P.V.
Glob 1969: nr. 314. - S. Hansen 1986a: 12 ff. - P. Eriksen 1990: nr. 10.
1107. ”Ingeborg Høj”, Ørby mark, Tranebjerg sg (DKC: 030505.38). CE 1874 og JR 1930. Rundhøj, ca. 14-18 m i diam.

og 2,5 m h. Centralt i højen findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret NØ-SV. Det er 5,3 m l. og 2,3 m br. Det er bygget af 13 sidesten, nemlig 2 sidesten for
hver ende, samt 5 for den N-lige og 4 for den S-lige langside. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Der er
bevaret >1 dæksten. Midt for den S-lige langside findes en gangmunding.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er >2,1 m l. og 0,8 m br. Den er bygget af >2 sidesten. Ved hjørnestenene til kammeret
står 2 karmsten.
Fund (Udgr. 1865 af Kruse. - SMT x 7 - NM A 35.789): 1 sleben, svær, tyknakket flintøkse (type A). - 1 sleben, tyndbladet
tyknakket flintøkse. - 3 flækkepile (2 type D, 1 type A 3). - 1 flække. - 12 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 3
slebne, buttede retmejsler. - 5 flækkeildsten. - 26 flækker - 1 skive. - 2 flækkesegle. - 1 flækkekniv. - 1 retvægget skål
(uorm.). - 1 ubest. lerkar. - Litt: C.J.Becker 1950: bil. 2,72. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 72, fig. 83,7. - 2005: fl.1,62. - P.
Eriksen 1990: nr. 21. - S. Hansen 1986a: 27 ff. - 1993: nr. 1.
1108. Rævebakken, Ørby, Tranebjerg sg (DKC: 030505.39). CE 1874 og JR 1930. Højtomt. Centralt i denne findes en
dobbeltjættestue. Kamrene ligger i hinandens forlængelse og har 1 fælles endesten mod henh. V og Ø.
a. Den Ø-lige jættestues kammer er ovalt og orienteret Ø-V. Det er 5,0 m l., 1,9 m br. og 1,2 m h. Det er bygget af 12
sidesten, nemlig 5 på hver langside og 1 for hver ende. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Midt for den
S-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret S-N. Den er 2,5 m l. og 0,9-0,8 m br. Der er bevaret >6 sidesten; 3 på hver side, samt 1 dæksten.
b. Den V-lige jættestues kammer er ovalt og orienteret Ø-V. Det er 5,3 m l. 1,7 m br. og 1,2 m h. Det er bygget af 12
sidesten, idet én sidesten mgl. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Midt for den S-lige langside findes en
gangåbning.
Gangen er orienteret S-N. Den er >2,0 m l. og 0,8-0,9 m br. Der er bevaret 3 sidesten; nemlig 2 mod Ø og 1 mod V. Der
er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Der er registreret >2 dæksten.
Fund (Udgr. 1866 af Kruse - SMT x 13): 1 sleben, svær, tyknakket huløkse (type A). - 1 flækkepil (type A 3). - 10 slebne,
buttede retmejsler. - 3 slebne, spidsnakkede huløkser. - 6 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 8 flækkeildsten.
- 1 flækkeskraber. - 6 flækkeknive. - 1 flække med kærv. - 25 flækker. - 5 slebne, svære, tyknakkede retøkser (type A). - 1
pileglatter. - 1 flækkebor. - 1 tværpil. - Keramik: 1 tragtbæger. - 1 hængekar. - Litt: H. Petersen 1881: fig. 14. - J. Magnus
Petersen 1909: 124 ff. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr.75, p. 98, note 343a og fig. 68,2. - 2005: fl.1, 63. - P. Eriksen 1990: nr.
22. - S. Hansen 1986: 31 ff. - 1993: nr. 5
1109. Ørby Huslodder, Ørby, Tranebjerg sg (DKC: 030505.41). 1868, CE 1874 og JR 1930. Højrest, ca. 11 m i diam. og
1,5 m h. I højen findes en jættestue.
Kammeret er spidsovalt og orienteret NØ-SV. Det er 3,3 m l. og 1,8 m br. Det er bevaret 9 af opr. 10 sidesten. Der er
tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Der er bevaret 2 dæksten. Der ses skålgruber på den ene dæksten. Midt for
kammerets SØ-lige side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er >2,8 m l. og 0,8 m br. Den er bygget af >4 sidesten.
Fund (Udgr. 1869 af Kruse. - SMT x 14): 1 sleben, spidsnakket huløkse. - 3 slebne, tyndnakkede retøkser. - 6 slebne,
svære, tyknakkede retøkser. - 2 flækkeknive. - 9 flækker. - 1 sleben, tyknakket, tyndbladet huløkse. - 1 flækkepil (mgl.). Keramik: 1 tragtskål. - 1 sfærisk skål. - 3 tøndeformede lerkar. - Litt: C.J. Becker 1936: 162. - K. Ebbesen 1975: fl.a nr. 74.
fig. 89,1; fig. 176,1 og fig. 201,5. - 2005: fl. 1, 64. - P. Eriksen 1990: nr. 24. - S. Hansen 1986a: 38 ff. - 1993: nr. 6.
1110. ”Knøsen”, Ørby mark, Tranebjerg sg (DKC: 030505.42). CE 1874 og JR 1930. Rundhøj, ca. 13 m i diam. og 1,5 m
h. Centralt heri findes en stordysse.
Kammeret er ovalt og orienteret NNV-SSØ. Det er 2,1 m l., 2,0 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af 6 sidesten og 1 dæksten.
Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. For kammerets SSØ-lige side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den er >1,6 m l. og 0,6 m br,. Den er bygget af >4 sidesten. Der er tørmurskonstruktion
mellem gangens sidesten..
Fund (Udgr. 1930 af J. Raklev - NM A 35.791): 1 tildannet flintstykke. - Litt: J. Steen 1973: 29 (afb.). - P. Eriksen 1990:
nr. 25.
1111. Ørby, Tranebjerg sg (DKC: 030505.45). CE 1874. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den var 14,5 m l. og 5,5 m br. Der
er registreret 26 randsten.
Centralt i højen fandtes et kammer. Der er bevaret >2 sidesten.
1112. Pillemark, Tranebjerg sg (DKC: 030505.57). CE 1874. Rundhøj, ca. 19,0 m i diam. og 2,5 m h. Centralt i højen
findes en dobbeltjættestue. Kamrene ligger i hinandens forlængelse og har én fælles endesten mod henh. V og Ø.
a. Den Ø-lige jættestues kammer har rundagtig grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 3,0 m l., 1,9 m br. og 1,6 m h. Det
er bygget af >7 sidesten. Der er registreret mellemliggersten.
Gangen er orienteret N-S. Den er >4 m l. Der er bevaret >3 sidesten på den Ø-lige side.
b. Den V-lige jættestues kammer er ovalt og orienteret Ø-V. Det er ca. 3,8 m l., 2,4 m br. og 1,7 m h. Det er bygget af >9
sidesten. Der er registreret mellemliggersten. Midt for den S-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret S-N. Der er bevaret >2 sidesten. - Litt: S. Hansen 1986a: 8 ff. - 1993: nr. 2. - P. Eriksen 1990: nr. 8.
1113. Pillemark, Tranebjerg sg (DKC: 030505.58). CE 1874. Rundhøj, ca. 10 m i diam. og 1,0 m h. Centralt i højen findes
en lille jættestue.

Kammeret har nærmest rund grundplan og er orienteret N-S. Det er 2,8 m l., 2,4 m br. og 1,5 m h. Det er bygget af 7
sidesten og >1 dæksten. Midt for den Ø-lige side findes en 0,5 m br. gangåbning.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er >4,5 m l. og 0,5 m br. Den er bygget af >6 sidesten. Der er registreret tørmur mellem
sidestenene. - Litt: S. Hansen 1986a: 5 ff. - P. Eriksen 1990: nr. 7.
1114. Avnsøgård, Avnsø sg (DKC: 030601.1). CN 1891. Rundhøj, ca. 9,5-12,5 m i diam. Der er registreret enkelte
randsten.
Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 1,9 m l., 1,1 m br. og 1,1 m h. Det er bygget
af 5 sidesten; nemlig 1 endesten mod V og 2 sidesten mod N og S. Det er åbent i V. Det var dækket med 1 dæksten.
1115. Avnsøgård, Avnsø sg (DKC: 030601.2). CN 1891. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 28,0 m l. og 6,0 m br. Der er
bevaret randsten.
I højen findes ruinen af et dyssekammer. Det var bygget af >4 sidesten og 1 dæksten.
1116. Svebøllegavn, Avnsø sg (DKC: 030601.5). CN 1891 og GR 1917. Rundhøj. Der er registreret randsten. I højen
fandtes en megalitgrav.
Der er registreret 2 sidesten og 1 dæksten af gangen.
Fund (Udgr. 1917 af G. Rosenberg - NM A 29.748-49): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Bundsø-type). - Ubest. lerkar.
- Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a nr. 77. - S. Hansen 1986a: 211 ff.
1117. Svebøllegavn, Avnsø sg (DKC: 030601.6). CN 1891. Fritstående dysse.
Kammeret (type III) har rektangulær grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 1,7 m l., 1,1 m br. og 1,3 m h. Det er bygget
af 5 sidesten; nemlig 1 endesten mod V og 2 sidesten på hver side mod N og S. Der er en pakning af småsten mellem
sidestenene. For den Ø-lige ende findes en gangåbning. Her er registreret en tærskelsten.
Gangen er orienteret Ø-V. Der er bevaret >1 sidesten.
1118. Svebøllegavn, Avnsø sg (DKC: 030106.7). CN 1891. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 14,0 m l., 5,5 m br. og
1,5 m h. Der er registreret 15 randsten.
Centralt i langhøjen (7,0 m fra højens NV-lige ende) findes et rektangulært dyssekammer (type I). Det er orienteret NVSØ eller parallelt med højens længderetning. Det er 1,4 m l., 0,7-0,8 m br. og 0,6 m h. Det er bygget af 4 sidesten og 1
dæksten.
1119. Svebøllegavn, Avnsø sg (DKC: 030601.8). CN 1896. Langhøj, rektangulær og orienteret VNV-ØSØ. Den er 22,0 m
l., 7,0 m br. og 2,0 m h. Der er bevaret 37 randsten.
Oprindelig centralt i højen eller 9,0 m fra højens ØSØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret
VNV-ØSØ eller parallelt med højens længderetning. Kammeret er 1,3 m l., 0,6-0,7 m br. og 0,8 m h. Kammeret er bygget
af 4 sidesten: én på hver side. Dækstenen er fjernet. Kammergulvet er belagt med brændt flint. - Litt: K. Ebbesen 2006:
nr. 107.
1120. Svebøllegavn, Avnsø sg (DKC: 030601.9). CN 1892. Langhøj, ca. 16,0 m l., 6,0 m br. og 2,0 m h.
Centralt i højen findes en megalitgrav. Der er registreret 3 dæksten og en gangmunding. - Litt: S. Hansen 1986a: 213 ff.
1121. Svebølle, Avnsø sg (DKC: 030601.10). CN 1892. Dyssekammeret er orienteret ØNØ-VSV og har aflang 6-sidet
grundplan. Det er 1,9 m l., 1,4 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod VSV og 2 sten på
langsiderne mod NNV og SSØ. Sidestenene danner vinkel mod hinanden. For kammerets ØNØ-lige ende ligger en
tærskelsten. Over kammeret ligger resterne af en dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 108.
1122. Svebølle, Avnsø sg (DKC: 030601.11). CN 1892. Høj. Der er registreret nogle få randsten.
Centralt i højen findes et dyssekammer (type I). Det er orienteret NNV-SSØ. Det er 1,4 m l. og 0,9-1,0 m br. Det var
bygget af >4 sidesten.
1123. Svebølle, Avnsø sg (DKC: 030601.12). CN 1892. Fritstående dysse.
Kammeret er orienteret Ø-V. Det er ca. 1,6 m l., 1,3 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 5 sidesten og 1 dæksten.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er 0,5-0,6 m br. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side.
1124. Svebølle, Avnsø sg (DKC: 030601.13). CN 1892. Dysse.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
1125. Svebølle, Avnsø sg (DKC: 030601.14). CN 1892. Dysse.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
1126. Svebølle, Avnsø sg (DKC: 030601.16). CN 1896, JR 1932 og 1958. Højrest. Heri en dysse.
Kammeret er orienteret VNV-ØSØ. Det har uregelmæssig, 4-sidet grundplan. Det er 1,6 m l., 1,4 m br. og 1,4 m h.
Kammeret er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod NNV og 2 sten henholdsvis mod NNØ og SSV. Kammeret er
dækket af 1 stor dæksten. For kammerets ØSØ-lige side er registreret en lav tærskelsten. Her findes en gang.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Der er bevaret 1 sidesten på den nordlige side. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 109.
1127. Avnsøgård, Avnsø sg (DKC: 030601.23). CN 1896 og 1948. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 12 m l., 7 m br.
og 1 m h. Der er bevaret nogle få randsten; de største er placeret for NØ-enden.
Centralt i højen findes et dyssekammer (type I/II). Det havde rektangulær grundplan. Det var 1,2 m l. og 0,5 m br. Det
var bygget af >3 sidesten. Det var åbent i den ene ende.
1128. Bjergsted, Bjergsted sg (DKC: 030602.9). CN 1891. Højtomt. I højen findes en dysse.
Kammeret (type IIIb) har rektangulær grundplan og er orienteret ØSØ-VNV. Det er 2,0 m l., 1,5 m br. og 1,9 m h. Det

er bygget af 6 sidesten, nemlig en endesten mod VNV, to større sten på langsiderne, samt en smallere sidesten på ØSØendens sydlige side. Den lukker kun halvt for kammeret og mod nord findes en 0,4 m bred indgangsåbning. Kammeret
er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 110.
1129. Bjergsted Skov, Bjergsted sg (DKC: 030602.15). CN 1891. Rundhøj, ca. 14 m i diam.
Der er bevaret >2 sidesten af et gravkammer.
1130. Bjergsted Skov, Bjergsted sg (DKC: 030602.17). CN 1891. Rundhøj, hvori findes en dysse.
Kammeret er orienteret Ø-V. Der er bevaret >2 sidesten.
1131. Bjergsted Skov, Bjergsted sg (DKC: 030602.18). CN 1891 og JR 1941. Rundhøj, hvori en dysse.
Kammeret er orienteret NNV-SSØ og har rektangulær grundplan. Det er 2,1 m l. og 1,0-1,2 m br. Kammeret er bygget
af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod N og 2 sten på langsiderne mod Ø og V. På kammerets SSØ-side findes en lidt lavere
indgangssten. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 148.
1132. Snuderup, Bjergsted sg (DKC: 030602.21). CN 1891. Rundhøj. Der er registreret nogle få randsten.
Kammeret var 1,6 m h. Det var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
Fund: Et par flintøkser og flaskeformet lerkar.
1133. Gryde Mølle, Bjergsted sg (DKC: 030602.34). CN 1891. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den er ca. 52,0 m l., 10,0
m br. og 2,0 m h. Der er registreret 53 randsten.
19 m fra højens Ø-lige ende findes et rektangulært kammer (type I/II). Den var orienteret ØSØ-VNV eller parallelt med
højens længderetning. Det er 1,3 m l. og 0,7 m br. Det er bygget af >3 sidesten. Det er åbent mod ØSØ.
1134. Gryde Mølle, Bjergsted sg (DKC: 030602.35).CN 1891. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den er ca. 67,0 m l., 11 m
br. og 1,0 m h. I højen findes en dysse.
Kammeret er bygget af 5 sidesten.
1135. Gryde Mølle, Bjergsted sg (DKC: 030602.36). CN 1891. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den er ca. 66,0 m l., 9,5 m
br. og 1,5 m h. Der er registreret 45 randsten.
I højen er registreret spor efter 2 kamre.
1136. Olstrup, Bregninge sg (DKC: 030603.24). CN 1891. Fritstående dysse.
Kammeret (type III) har rektangulær grundplan og er orienteret VSV-ØNØ. Det er ca. 2,1 m l., 1,4 m br. og 1,4-1,5 m h.
Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 1 endesten mod VSV samt 2 sidesten mod NNV og SSØ. For kammerets ØNØ-lige
ende findes en 0,6 m h. indgangssten.
Gangen er orienteret ØNØ-VSV. Den er 1,4 m h. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side.
1137. Olstrupgård, Bregninge sg (DKC: 0306603.29). CN 1891 og CAN 1916. Rundhøj, ca. 22 i diam. Den var bygget på
en naturlig højning. I højen fandtes en jættestueruin. Kammeret var omgivet med en pakning af sten og flint.
Kammeret havde spidsoval grundplan og var orienteret N-S. Det var ca. 7-8 m l., 2,4 m br. og 1,5 m h. Det var bygget af
>13 sidesten. Gulvet består af et lag ler og brændt flint. Herpå fandtes skeletrester og gravgaver. Laget var dækket af et
lag skørbrændte sten og derover fyld af jord og sten.
Gangen var orienteret ØSØ-VNV. Den var 5,5 m l. og ca. 1,0 m br. Der er bevaret >15 sidesten. Der er registreret
tørmurskonstruktion mellem sidestenene. I gangen ligger 1 tærskelsten.
Fund (Udgr. 1916 - NM A 28.451, O): 4 svære, tyknakkede retøkser. - 4 tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 spidsnakket
huløkse. - 1 svær, tyknakket huløkse. - 1 tyndbladet, tyknakket huløkse. - 1 tosidet hulmejsel. - >7 slebne, buttede
retmejsler. - 7 ildsten. - 30 flækkeknive. - 5 flækkesegle. - 1 flækkesegl/kniv. - 1 flækkebor. - 2 flækkeskrabere. - 10
flækkepile (2 type A 1, 2 type A 2, 6 type A 3). - 1 fladehugget pil. - 71 tværpile. - 1 skiveskraber. - 1 tilhugget flintstykke.
- 83 flækker/-fragm. - > 133 ravperler (> 31 type a, 50 type b, > 11 type m, 10 type m, 5 type d, 13 type q, 1 type g, 4 type
a/c, 1 ravkop, 1 ravknap, 1 ravskive, 5 af andre former) og ca. 170 ravfragm. - 1 bronzetutulus. - 1 stykke bronze. - 1
svovlkisklump. - 1 jernalderkar. - 23 tragtskåle. - 7 vinkelskåle. - 9 skulderskåle. - 13 skulderkopper. - 3 skulderkar. - 1
Hagebrogårdskål. - 4 tragtkopper. - 1 kop med konkav hals. - 1 kop. - 8 øsken- og skulderhængekar. - 2 tøndehængekar.
- 16 alm. hængekar. - 7 skåle med konkav hals. - 3 skåle med kegleformet hals. - 1 sfærisk skål. - 1 spandformet lerkar. - 1
åben skål med konvekse sider. - 2 åbne, retvæggede skåle. - 1 bæger med konkav hals. - 1 særform. - 21 ubest. lerkar. - I
fundet indgår tillige ægfragm. af tyknakket huløkse med anden patina. - Litt: S. Müller 1918: nr. 148. - J.S. Møller 1936:
14. - C.J. Becker 1950: bil. II,3. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 78, p. 129, fig. 37,2; fig. 40,3; fig. 47, 2 og 5; fig. 55,1; fig. 59,4;
fig. 90,6; fig. 107-8; fig. 63,4; fig. 75,4; fig. 76,3 og 5; fig. 77,2; fig. 83,4 og fig. 176,7. - 2005: fl. 1,66. - 2009: kap.10.
1138. Hagendrup, Bregninge sg (DKC: 030603.46). CN 1891. Rest af en rundhøj. Heri findes en stordysse.
Kammeret er orienteret ØSØ-VNV og har 6-sidet grundplan. Det er 1,6 m l., 2,0 m br. og 1,3 m h. Kammeret er bygget af
5 sidesten, nemlig 1 sten mod VNV og to sten mod NNØ og SSV, og 2 dæksten. Det er åbent mod ØSØ, hvor der findes
en 1,1 m bred gangåbning. Her findes en lang gang.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er 3,1 m l., 1,1 m br. og 0,6-1,0 m h. Der er bevaret 7 sidesten, nemlig 4 sten på den
sydlige og 3 sten på den nordlige langside. Der er bevaret 2 dæksten over gangen. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 111.
1139. Rumperup, Bregninge sg (DKC: 030603.71). CN 1891. Rundhøj, hvori fandtes en dysse.
Kammeret (type I/II) havde rektangulær grundplan og var orienteret VNV-ØSØ. Det var bygget af >2 sidesten.
1140. Eskebjerg, Bregninge sg (DKC: 030603.114). CN 1891 og GR 1923. Langhøj, rektangulær og orienteret NNØSSV. Den er 34,5 m l., 8,0 m br. og 2,0 m h. Der er bevaret 51 randsten. Randstenene på siderne er 0,8-1,2 m høje; de

højeste står for ender og er 1,6-1,8 m høje. I højen findes én muligvis to dysser.
a. I højens midterakse og ca. 7,0 m fra NNØ-enden findes et rektangulært kammer. Det er orienteret NNØ-SSV eller
parallelt med højens længderetning. Det er 1,8 m l., 1,0 m br. og 1,1 m h. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1
smallere endesten mod NNØ og 1 større sten på langsiderne mod VNV og SSØ. For kammerets SSV-lige side findes en
lav indgangs- eller tærskelsten. Kammeret har været dækket af 1 stor dæksten.
Fund (Udgr. 1923 af G. Rosenberg. - NM A 32.947-48): 1 ravperle (asymm. ravskive) og fragm.
b. 15 m fra højens SSV-ende findes 2 vinkelstillede sten; muligvis rest af et kammer. - K. Ebbesen 2006: nr. 112.
1141. Torbe, Bregninge sg (DKC: 030603.118). CN 1891. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var >31,0 m l., 7,0 m br. og
1,5 m h. Der er registreret 12 randsten. I højens midterakse fandtes 2 dyssekamre. Det ene var omgivet af en pakning af
flint og håndsten.
a. Det NNV-lige kammer (type I/II) havde rektangulær grundplan. Det var orienteret Ø-V eller på tværs af højens
længderetning. Det var bygget af >2 sidesten.
Fund: Skeletrester, et lerkar og en flintøkse.
b. 8,0 m fra højens SSØ-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret Ø-V eller parallelt
med højens længderetning. Det var ca. 0,9 m br. Det var bygget af >4 sidesten, nemlig 1 sten mod S og Ø og 2 sten mod
N. Kammeret var åbent mod V.
1142. Alleshauge, Bregninge sg (DKC: 030603.143). CN 1891. Rundhøj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes et gravkammer. Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
1143. Vesterlyng, Bregninge sg (DKC: 030603.159). CN 1891. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 14,0 m l. og 7,0 m br.
Der er registreret randsten. I højen findes en dysse.
Kammeret har rektangulær grundplan. Det er ca. 1,2 m l., 0,9 m br. og 0,4 m h. Det er bygget af 4 sidesten, som hælder
indad. Det er dækket af 1 dæksten.
1144. Torpe, Bregning sg (DKC: 030603.262). 1964. Langhøj.
I højtomten er fundet tomten af et kammer.
Fund (Udgr. 1964 af D. Liversage - NM A 49.936-39): 1 øskenbæger - Ubest. lerkar (MN I)
1145. Føllenslev, Føllenslev sg (DKC: 030604.1). 1839 og CN 1892. Rundhøj, ca. 10,0 m i diam. og ca 1,5 m h. Centralt
i højen fandtes en jættestue.
Der er registreret 2 sten af kammeret.
Der er registreret 3 dæksten af gangen.
Fund (Udgr. 1839 af J.J.A. Worsaae. - NM 5333-37): 1 flintdolk (type VIB). - 5 slebne, tyndbladede, tyknakkede flintøkser.
- Mgl: 3 tyndbladede flintøkser, 1 flintdolk, 2 flintmejsler, 3 flækker, 1 flintstykke og ravperler. - Litt: J.J.A. Worsaae 184445: 204 f. - S. Müller 1918: nr. 144. - C.J.Becker 1950: bil. II,2. - K. Ebbesen 1975: fl. A. nr. 79.
1146. Føllenslev, Føllenslev sg (DKC: 030603.4). CN 1892. Rundhøj, ca. 11 m i diam. og 1,5 m h. I højen findes ruinen
af en jættestue.
Kammeret er orienteret NNØ-SSV. Der er bevaret >1 sidesten. Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er ca. 2,5 m l., 0,6 m
br. og 0,7 m h. Der er bevaret >6 sidesten; 3 på hver side.
1147. Føllenslev, Føllenslev sg (DKC: 030604.5). CN 1892. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den er >ca. 33 m l., 7,0 m
br. og 0,7 m h. Der er registreret 25 randsten. Højen er ombygget. Der ses 3 sten i række på tværs af dyssen. Ved højens
midterakse findes 2 dysser.
a. 17,5 m fra højens NNV-lige ende findes et rektangulært kammer (type I/II). Det er orienteret ØNØ-VSV eller på tværs
af højens længderetning. Det er bygget af >2 sidesten, nemlig 1 sten mod ØSØ og VSV. Kammeret har haft 1 dæksten.
b. 7,0 m fra højens NNV-lige ende findes en dysse. Kammeret (type IV) har polygonal grundplan. Det er orienteret
ØNØ-VSV eller på tværs af højens længderetning. Det er ca. 2,2 m l., 1,8 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 5 sidesten,
hvoraf 1 mgl. For den ØNØ-lige side findes en 0,7 m br. gangåbning. Her ligger en tærskelsten. Kammeret er dækket af
1 dæksten.
Gangen er orienteret ØNØ-VSV. Der er bevaret >1 sidesten. - Litt: J.J.A. Worsaae 1845: 194 ff. - P.V.Glob 1969: 300.
1148. Føllenslev, Føllenslev sg (DKC: 030604.6). CN 1892. Langhøj, rektangulær og orienteret NNØ-SSV. Den er 71 m
l. og ca. 8-10 m br. Der er bevaret ca. 60 randsten.
17,5 m fra højens NNØ-lige ende findes en række af 5 sten på tværs af højen. Højen har været ombygget, men det kan
ikke ses, hvilken ende som er tilbygget.
I højens midterakse og ca. 13 m fra den NNØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Kammeret er
orienteret NNØ-SSV eller parallelt med højens længderetning. Det er 1,6 m l., 0,7 m br. og 1,0 m h. Kammeret har været
bygget af tre sidesten. Der er bevaret 1 endesten mod NNØ og to større sten på langsiderne. Dækstenen er fjernet. - Litt:
J.J.A.Worsaae 1845: 194 ff. - K. Ebbesen 2006: nr. 113.
1149. ”Gunderhøj”, Føllenslev, Føllenslev sg (DKC: 030604.7) 1844 og CN 1892.
Langhøj, orienteret Ø-V. I højen fandtes et dyssekammer og en jættestue(?).
a. Dyssekammeret var ca. 2,8 m l.
Fund: Skeletrester.
b.Tomt af en megalitgrav (jættestue?). Den var orienteret Ø-V.

Fund (Udgr. 1839 og 1844 af J.J.A.Worsaae. - NM 5090-5100, 5319-32 og 6443-59): 3 dolke (1 type Ix; 1 type VIB og IA).
- 6 slebne, svære, tyknakkede retøkser (type B, 1 type IA). - 1 svær, sleben, tyknakket huløkse (type B). - 1 ravskive (type
2b). - 7 flækkepile (6 type A 3, 1 tytype A 4). - 50 ravperler (2 type a1; 1 type a1; 14 type b1; 4 type b2; 1 type c1; 24 type
m1-2; 3 type q1 og 1 asymm. ravskive) samt fragm.- 1 skulderkop.- Ubest. lerkar. MN III. - I fundet indgår en hulmejsel,
som mgl. - Litt: J.J.A. Worsaae 1844/45: 194 ff. - C.J.Becker 1950: bil, II,1. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 79. - 2005: fl. 1,67.
1150. Føllenslev , Føllenslev sg (DKC: 030604.8). 1844 og CN 1892. Langhøj, orienteret Ø-V. I højen fandtes ruinen af 2
megalitgrave; den ene er en stordysse(?).
Kammeret var rundt, 1,4 m l., 1,4 m br. og 1,4 m h.
Gangen var orienteret S-N.
Fund (Udgr. 1839 og 1844 af J.J.A.Worsaae - NM 5338-41): 2 flækkepile (1 type A2, 1 type A 3). - Mgl. 1 flintdolk, 1
tyndbladet flintøkse, 3 flækker og ravfragm. - Litt: C.J. Becker 1950: bil.2,1. - J.J.A. Worsaae 1845: 198 f. - K. Ebbesen
2005: fl. 1, 68.
1151. Føllenslev, Føllenslev (DKC: 030604.9). 1844 og CB 1892. Langhøj, orienteret Ø-V. - Litt: J.J.A. Worsaae 1840-41:
147 f.
1152. Føllenslev, Føllenslev sg (DKC: 030604.10). 1844 og CN 1892. Langhøj, orienteret Ø-V. - Litt: J.J.A. Worsaae 184041: 147 f. - P.V. Glob 1969: nr. 302.
1149-52. Føllenslev, Føllenslev. Fund fra 030604.07-10: 1 sleben, buttet retmejsel.- 5 slebne, svære, tyknakkede retøkser.
- 2 dobbeltæggede stridsøkser (type B 3 og C 1). - 2 slebne, spidsnakkede huløkser. - 13 slebne, tyndbladede, tyknakkede
retøkser. - 3 slebne, buttede retmejsler. - 1 flækkemejsel.
1153. Føllenslev, Føllenslev sg (DKC: 030604.22). CN 1892. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den var ca. 29 m l., 8,5 m br.
og 2,5 m h. Der er registreret 8 randsten.
1154. Holstrup, Holmstrup sg (DKC: 030605.1). CN 1892. Dysse.
Kammeret var bygget af >2 sidesten og 1 dæksten.
1155. Holstrup, Holmstrup sg (DKC: 030605.2). CN 1892. Langhøj, orienteret N-S. Den var >ca. 29 m l., 11,0 m br. og
1,5 m h. Der er registreret 9 randsten.
Centralt i højen er registreret dækstenen af et kammer.
1156. Axelholm, Holmstrup sg (DKC: 030605.4). CN 1892 og 1929. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 45 m l., 9,5
m br. og 1,0 m h. Der er registreret 53 randsten. I højen findes 2 dysser.
a. 14 m fra højens SØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I). Det er orienteret NV-SØ eller næsten
parallelt med højens længderetning. Det er 2,0 m l., 0, 9 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 5 lige høje sidesten; nemlig 1
på hver side og 2 på den N-lige langside. Det er dækket af 1 dæksten.
b. 34,0 m fra højens SØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I). Det er orienteret NV-SØ eller parallelt
med højens længderetning. Det er ca. 1,4 m l. og 0,5 m br. Det er bygget af 4 lige høje sidesten. - Litt: A.P. Madsen 1896:
24, t. 24,37.
1157. Holmstrup, Holmstrup sg (DKC: 030605.6). CN 1892. Fritstående dysse.
Kammeret (type I) har rektangulær grundplan og er orienteret Ø-V. Det er ca. 1,5 m l., 0,7 m br. og 1,3 m h. Det er bygget
af 4 sidesten, som skråner indad, samt 1 dæksten.
1158. Holmstrup, Holmstrup sg (DKC: 030605.7). CN 1892. Langhøj, orienteret NØ-SV.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er bygget af >2 sidesten.
1159. Holmstrup, Holmstrup sg (DKC: 030605.9). CN 1892. Fritstående dysse.
Kammeret (type I) har rektangulær grundplan og er orienteret NNV-SSØ. Det er 1,7 m l., 0,7 m br. og 1,2 m h. Det er
bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
1160. Benzonlund, Holmstrup sg (DKC: 030605.11). CN 1891. Rundhøj, ca. 19,0 m i diam. og 2,0 m h. I højen findes
en jættestue.
Kammeret er orienteret NØ-SV. Der ses 3 dæksten. - Litt: S. Hansen 1986a: 220 ff.
1161. Benzonlund, Holmstrup sg (DKC: 030605.12). CN 1891. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 14,5 m l., 9,0 m br.
og 1,5 m h.
Centralt i højen findes et dyssekammer. Det er 0,6-0,8 m br. Det er bygget af 5 sidesten og 1 dæksten.
1162. Benzonlund, Holmstrup sg (DKC: 030605.13). CN 1891.
Rundhøj, ca. 16,0 m i diam. og 1,0 m h. Der er registreret nogle få randsten. I højen findes en jættestue.
Kammeret er orienteret NNØ-SSV. Det er ca. 7,5 m l. og 1,9 m br. Det er bygget af >6 sidesten, som står på den NV-lige
langside, og 4 dæksten.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Der er ca. 5 m l. Der er registreret >1 dæksten. - Litt: S. Hansen 1986a: 222 ff.
1163. Benzonlund, Holmstrup sg (DKC: 030605.14). CN 1891. Rundhøj, ca. 14,5 m i diam. og 2,0 m h. I højen findes
en jættestue.
Kammeret er orienteret NNØ-SSV. Det er ca. 7,4 m l. og 1,9 m br. Det er bygget af >9 sidesten, nemlig 5 på den N-lige
og 4 på den S-lige side. Det er dækket af 4 dæksten.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er ca. 6,0 m l. Der er registreret >4 dæksten. - Litt: S. Hansen 1986a: 216 ff.
1164. Delhoved Skov, Homstrup sg (DKC: 030605.18). CN 1891. Fritstående dyssekammer.

1165. Delhoved Skov, Holmstrup sg (DKC: 030605.19). CN 1891. Højtomt, hvori en dysse.
Dyssekammeret (type I) har rektangulær grundplan og er orienteret N-S. Det er 1,6 m l., 0,7 m br. og 1,3 m h. Kammeret
er bygget af 4 sidesten og 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 152.
1166. Delhoved Skov, Holmstrup sg (DKC: 030605.20). CN 1892. Ruin af dyssekammer.
Kammeret (type I/II) havde rektangulær grundplan og var orienteret Ø-V. Det var ca. 0,9 m l. og ca. 0,6 m br. Det var
bygget af >3 sidesten.
1167. Delhoved Skov, Holmstrup sg (DKC: 030605.21). CN 1891. Ruin af dysse.
Der er registreret 1 endesten af et kammer.
1168. St. Møsten Skov, Holmstrup sg (DKC 030605.22). CN 1891. Rundhøj, ca. 8 m i diam. Der er registreret 23 randsten.
Centralt i højen findes en dysse.
Kammeret (type IV) har 6-sidet grundplan og er orienteret SSØ-NNV. Det er ca. 2,0 m l., 1,7 m br. og 1,3 m h. Det er
bygget af 5 sidesten og 1 dæksten. På kammerets SSØ-lige side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den er 0,9 m br. Den er bygget af >2 sidesten.
1169. Delhoved Skov, Holmstrup sg (DKC: 030605.23). CN 1892. Fritstående dysse.
Kammeret havde 5-sidet grundplan. Det var bygget af 4 sidesten.
1170. Delhoved Skov, Holmstrup sg (DKC: 030605.25/26). CN 1891. Langhøj, orienteret Ø-V. Der er registreret randsten.
I højen findes 2 dysser.
a. Det V-lige kammer (type II/III) har rektangulær grundplan. Det er bygget af >2 sidesten og 1 dæksten. For den ene
ende ligger 1 tærskelsten.
b. Ca. 4 m mod vest fandtes ruinen af et gravkammer. Der er registreret >3 sidesten.
1171. Delhoved, Holmstrup sg (DKC: 030605.90). TM 1941. Ruin af en dysse.
1172. St. Møsten Skov, Holmstrup sg (DKC: 030605.148). 1986. Rundhøj, ca. 6 m i diam. og 0,8 m h.
I højen findes et dyssekammer. Det har 5-sidet grundplan. Det er bygget af 5 sidesten og 1 dæksten.
1173. Jorløse, Jorløse sg (DKC: 030606.4). CN 1891. Dysse.
Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
1174. Trudstrup Skov, Jorløse sg (DKC: 030606.9). CN 1891. Fritstående dysse.
Kammeret (type I/II) havde rektangulær grundplan. Det var ca. 1,9 m l., 1,7 m br. og 0,6 m h. Det var bygget af 4 sidesten
og 1 dæksten.
1175. Sejerby, Sejerø sg (DKC: 030607.22). CN 1891. Rundhøj. Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. - Litt:
D. Liversage 1973: fig. 4.
1176. Mastrup, Sejerø sg (DKC: 030607.47). CN 1891. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 10,0 m l. og 5,0 m br. Der er
registret 25 randsten; stenene på langsiderne var meget små.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret N-S. Det er ca. 0,7 m br. Det er bygget
af >2 sidesten og 1 dæksten.
1177. Lindebjerg, Fauerbo, Særslev sg (DKC: 030608.29). CN 1892. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 50,0 m l.,
8,0-9,5 m br. og 1,5 m h. Der er bevaret 81 randsten; 4 af randstenene i den NØ-lige ende er højest; 1,9 m høje. I højen
findes 2 dysser.
a. 16,5 m fra højens NØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret NV-SØ eller på tværs
af højens længderetning. Det er ca. 1,8 m l., 0,8 m br. og 1,4 m h. Det er bygget af 3 sidesten. For den SØ-lige ende står
en 0,9 m h. indgangssten.
b. 23 m fra højens NØ-lige enden findes et rektangulært dyssekammer (type I). Det er orienteret NV-SØ eller på tværs af
højens længderetning. Det er ca. 2,0 m l., 0,7 m br. og 0,9 m br. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten mod NV, NØ,
SV samt 2 sten mod SØ.
1178. Fauerbo, Særslev sg (DKC: 030608.30). CN 1892. Højtomt, hvori ruinen af en stordysse.
Det stærkt ruinerede kammer har været orienteret SØ-NV. Det har polygonal grundplan. Det er >1,9 m l., 2,0 m br.
og >0,6 m h. Det er oprindelig bygget af 6 sidesten, som danner vinkel med hinanden. Der er bevaret 1 dæksten over
kammerets nordvestlige del. På kammerets SØ-lige side findes en 0,5 m bred åbning. Her findes en lang gang.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er 3,5 m l. og 0,5-0,6 m br. Der er bevaret 3 sidesten; 2 på den vestlige og 1 på den
østlige side. - Litt: Th. Mathiassen 1963:45 (afb.). - K. Ebbesen 2006: nr. 114.
1179. Fauerbo, Særslev sg (DKC: 030608.31). CN 1892 og HK 1917. Dysse.
Kammer (type II) var lidt nedgravet i undergrunden. Det havde rektangulær grundplan og var orienteret NNV-SSØ. Det
var 0,9 m br. og 0,9 m h. Det var bygget af >3 sidesten, nemlig 1 sten mod Ø og 2 mod V. For den SSØ-lige ende stod en
indgangssten.
Fund (Udgr. 1917 af H. Kjær): Ingen.
1180. Stenagergård, Fauerbo, Særslev sg (DKC: 030608.32). CN 1892. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 21,0 m l., 7,0
m br. og 1,5 m h. Der er registreret 7 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret Ø-V. Det var bygget af >2 sidesten.
Fund (Inds. 1959. - NM A 48.062-69 og C 27.610): 2 fragm. af fladehuggede flintredskaber. - 1 flækkebor. - 1 usleben,
atypisk økse. - 1 nakkefragm. af svær flintøkse. - 1 flække. - 1 flækkekniv. - 1 fodskål. (MN I). - Litt: K. Ebbesen 1975:

fl.a. no. 80
1181. Viskinde, Viskinde sg (DKC: 030609.6). CN 1891. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 47,0 m l. Der er registreret
randsten. I højen fandtes 2 kamre.
1182. Viskinde, Viskinde sg (DKC: 030609.7). CN 1891. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 31 m l. og 12,5 m br. Der
er registreret randsten.
I højen fandtes et gravkammer.
Fund: Lerkar og flintøkser.
1183. Løjtved, Viskinge sg (DKC: 030609.14). CN 1891. Dyssekammer. Det har rektangulær grundplan og er orienteret
VNV-ØSØ. Det er 1,5 m l., 0,6 m br. og 0,5 m h. Det er bygget af 4 sidesten, som skråner indad, og 1 dæksten. - Litt: K.
Ebbesen 2006: nr. 115.
1184. Rugtved, Viskinge sg (DKC: 030609.16). CN 1891. Langhøj, orienteret SSV-NNØ. Den var ca. 14,5 m l., 7,5 m br.
og 1,5 m h. Der er registreret 20 randsten.
Der er ikke registreret noget kammer.
1185. Rugtved, Viskinge sg (DKC: 030609.17). CN 1891. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var ca. 47,0 m l. Der er
registreret nogle få randsten.
1186. Rugtved, Viskinge sg (DKC: 030609.20). CN 1892. Rundhøj. Der er registreret randsten. I højen findes en
jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret N-S. Det er 4,9 m l., 2,0 m br. og 1,8 m h. Det er bygget af 13 sidesten, nemlig 2 for hver
ende samt henh. 5 og 4 sten på den V-lige og den Ø-lige langside. Mellem sidestenene findes tørmurskonstruktion eller
pakning af flint. Det er dækket af 3 dæksten. Midt for den Ø-lige langside findes en 0,7 m br. gangåbning. Kammerets
bund er brolagt af flade fliser. Herpå fandtes et lag med skeletrester og gravgaver. Det var nogle steder dækket af et lag
flade fliser.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er ca. >7,9 m l., 0,7 m br. og 1,1-1,2 m h. Den er bygget af >16 sidesten; 8 på hver side.
Der er bevaret >5 dæksten inderst. Mellem 2. og 3. par sidesten ligger en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1885 af L. Zinck. - Z 1305-54): 1 køllehoved (type A2). - 1 ægfragm. af sleben tyknakket huløkse. - 1
flækkepil (type A 2).- 3 slebne, tyndbladede, tyndnakkede retøkser. - 1 tværpil. - 3 flækkesegle. - 15 flækkeknive. - 33
flækker. - 1 flækkeildsten. - 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede økser. - 1 sleben, buttet retmejsel. - 2 ravperler (1 type b1
og 1 type q1). - Keramik: >5 tragtskåle. - >4 skulderskåle. - 3 skulderkopper. - 2 tragtkopper. - 5 hængekar. - 3 skåle med
kegleformet hals. - 1 skål med konvekse sider. - 2 retvæggede skåle. - Litt: P.V. Glob 1940: 83, fig. 11. - 1952: nr. 171. - K.
Ebbesen fl.a no 81. - fig. 34,1; fig. 45,1: fig 80,9. - 2005: fl. 1,69. - C.J.Becker 1950: bil. II, 4. - K. Davidsen 1973: fl.a. 1 no
32. - S. Hansen 1986a: 226 ff. - 1993: nr. 165.
1187. Værslev, Værslev sg (DKC: 030610.3). CN 1892. Rundhøj, ca. 16 m i diam. og 1,5 m h. Der er registreret 18 randsten.
I højen findes en jættestue.
Kammeret er 3,7 m l. Der ses 2 dæksten.
Gangen orienteret Ø-V. - Litt: S. Hansen 1986a: 249 ff.
1188. Aldersro, Værslev, Værslev sg (DKC: 030610.4). CN 1891. Rundhøj. Heri findes en jættestue.
Kammeret er uregelmæssigt aflangt. Det er orienteret Ø-V. Det er 9,5 m l og 2,1 m br. Det er bygget af 20 sidesten (1
mgl.); nemlig 1 for hver ende samt 9 sidesten på hver langside. Der er registreret enkelte mellemliggersten. Midt for den
S-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret S-N. Den er >5 m l. Der er bevaret >7 sidesten, nemlig 4 på den Ø-lige og 3 på den V-lige langside.
Mellem 2. og 3. par sidesten står et sæt karmsten. - Litt: S. Hansen 1986a: 234 ff. - 1993: nr. 166.
1189. Værslev, Værslev sg (DKC: 030610.5). CN 1892. Højrest. Heri findes en jættetue.
Kammeret er orienteret NNØ-SSV. Det er ca. 8,1 m l., 2,0 m br. og 1,6-1,9 m h. Det er bygget af 15 sidesten og 4
dæksten.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er >2,8 m l. Der er bevaret >4 sidesten og 2 dæksten. - Litt: P.V. Glob 1969: no 304.
- S. Hansen 1986a: 239 ff.
1190. Værslev, Værslev sg (DKC. 030610.8). CN 1892. Rundhøj. Der er registreret randsten.
Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 1,3 m h. Det var bygget af >2 sidesten.
1191. Aldersro, Værslev, Værslev sg (DKC: 030610.10). CN 1891. Høj, ca. 19,0 m i diam. og 2 m h. I højen findes en
jættestue og en dobbeltjættestue. Dobbeltjættestuens kamre ligger i hinandens forlængelse og er sammenbyggede med
én fællessten for henh. den Ø-lige og V-lige ende. Jættestuen ligger ca. 18,5 m NV for dobbeltjættestuen.
a. Den V-lige, enkeltliggende jættestues kammer er uregelmæssig ovalt og orienteret Ø-V. Det er 2,7 m l., 1,3 m br. og og
1,3 m h. Det er bygget af 8 sidesten, nemlig 2 på hver side. Der er bevaret >1 dæksten. Midt for den SSØ-lige side findes
en 0,7 m br. gangåbning.
Gangen er orienterer SSØ-NNV. Den er >2,1 m l., 0,7-0,8 m br. og 0,9 m h,. Den er bygget af >5 sidesten og >2 dæksten.
b. Den V-lige jættestue (af dobbeltjættestuen) har ovalt kammer. Det er orienteret ØSØ-VNV. Det er 5,5 m l. og 1,5 m br.
Det er bygget af 13 sidesten, nemlig 2 for den VNV-lige ende og 5 på hver langside. Det er dækket af 4 dæksten. Forskudt
mod den ØSØ-lige ende findes en 0,8 m br. gangåbning.
Gangen er orienteret S-N. Den er >4,4 m l. og 0,8-0,7 m br; bredest ved kammeret. Den er bygget af 8 sidesten. Der er

bevaret >1 dæksten. Mellem det 3. og 4. par sidesten står et sæt karmsten.
c. Den Ø-lige jættestue (af dobbeltjættestuen) har ovalt kammer. Det er orienteret ØSØ-VNV. Det er ca. 3,8 m l., 1,8 m br.
og 1,3 m h. Det er bygget af 10 sidesten, nemlig henh. 1 og 2 for den V-lige og den Ø-lige ende, samt henh. 4 og 3 for den
N-lige og S-lige langside. Det er dækket af 3 dæksten. Forskudt mod den Ø-lige ende findes en 0,7 m br. gangåbning.
Gangen er orienteret S-N. Den er >3,0 m l. og 0,7-0,9 m br. Der er bevaret >4 sidesten. - Litt: A.P. Madsen 1896: 19 t. 17,28
- M. Schou Jørgensen 1973: fig. 22. - S. Hansen 1986a: 242 ff. - 1993: nr. 169. - AUD 1993: 77.
1192. ”Sodysse”. Asmindrup, Værslev sg (DKC: 030610.13). CN 1891. Højtomt. Heri findes en dysse.
Kammeret er orienteret NV-SØ og har 6-sidet grundplan. Det er 1,6 m l., 1,3 m br. og 1,4 m h. Det er bygget af 5 sidesten,
nemlig 1 sten mod NV og to på hver langside. Sidestenene danner vinkel med hinanden. Der er bevaret 1 dæksten over
kammerets vestlige del. Kammeret er åbent i SØ. Her findes en kort gang.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er 2,7 m l. Der er bevaret 2 sidesten; 1 tærskelsten midt i gangen samt en afvæltet
dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 116.
1193. Asmindrup, Værslev sg (DKC: 030610.15). CN 1891. Dysse.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
Fund: Skelet, et par flintøkser, nogle ravperler og et lerkar.
1194. Asmindrup, Værslev sg (DKC: 030610.16). CN 1891. Højtomt. Heri en dysse.
Kammeret er orienteret NV-SØ og har 6-sidet grundplan. Det er 1,5 m l., 1,3 m br. og 0,9 m h. Kammeret er bygget af 5
sidesten, nemlig 1 sten mod NV og 2 sten på hver langside. Sidestenene danner vinkel mod hinanden. Det er dækket af
1 stor dæksten. For kammerets SØ-lige side ligger en tærskelsten. Her findes en kort gang.
Gangen er 0,9 m bred og orienteret NV-SØ. Der er bevaret 2 sidesten; én på hver side. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 117.
1195. Asmindrup, Værslev sg (DKC: 030610.17). CN 1891. Rundhøj. Kammeret var bygget af 3 sidesten og 1 dæksten.
1196. Snevris Skov, Værslev sg (DKC: 0030610.19). CN 1891. Rundhøj, ca. 7,5 m i diam. og 1,0 m h. Der er registreret 3
randsten.
I højen findes et dyssekammer. Det er orienteret Ø-V. Det er ca. 1,6 m l., 0,5 m br. og 0,8 m h. Det er >2 sidesten. Gulvet
var belagt med brændt flint.
1197. Snevris Skov, Værslev sg (DKC: 030610.20). CN 1891. Rundhøj, ca. 15 m i diam. og 1 m h. Der er registreret 15
randsten.
1198. Snevris Skov, Værslev sg (DKC: 030610.21). CN 1891. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 19,0 m l. og 5,5
m br. Der er registreret 15 randsten.
9 m fra højens ØSØ-lige ende findes et kammer. Det er orienteret ØSØ-VNV eller parallelt med højens længderetning.
Der er bevaret >1 sidesten.
1199. ”Kragedysse”, Birkendegård, Særslev sg (DKC: 030610.22). TM 1941. Rundhøj, ca. 19 m i diam. og 2 m h. I højen
findes en jættestue.
Der ses nogle sten. - Litt: S. Hansen 1986a: 252 ff.
1200. Birkendegård, Værslev sg (DKC: 030610.23). TM 1941. Dysse.
Kammeret er bygget af >2 sidesten og 1 dæksten. Der er registreret 1 indgangs/tærskelsten.
1201. Birkendegård, Værslev sg (DKC: 030610.24). CN 1891. Dysse.
Kammeret er bygget af >2 sidesten og 1 dæksten. - Litt: M. S. Jørgensen 1973: fig. 21.
1202. Birkendegård, Værslev sg (DKC: 030610.29). CN 1891. Dysseruin.
Kammeret var bygget af sidesten og dæksten.
030703,a. Audebo, Hagested sg (Inds. 1873. - NM A 1524). 1 flintsegl (mgl.). Fundet ved skeletter i en ødelagt megalitgrav.
Den var kisteformet og havde dæksten.
1203. Stokkebjerg Skov, Hjembæk sg (DKC: 030704.4). VB 1891. Langhøj, rektangulær og orienteret NNV-SSØ. Den er
ca. 32 m l., 13,5 m br. og 1,5-2,0 m h. Der er registreret 1 randsten.
I højen findes 2 dysser.
a. 6,5 m fra højen NNV-ende findes en dysse. Kammeret er orienteret Ø-V eller på tværs af højens længderetning. Det
har rektangulær grundplan. Det er 2,2 m l., 1,2 m br. og 1,5 m h. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smallere
sten mod Ø placeret mellem to større sten mod N og S. Der er bevaret tørmur i hjørnerne mellem sidestenene. For
kammerets V-ende findes en 0,9 m høj indgangssten (dannet af 2 sten). Her findes en kort gang.
Gangen er 0,9 m lang og orienteret V-Ø. Der er bevaret 3 små sidesten, 2 på den ene væg 1 på den anden side.
b. 18 m fra højens NNV-ende findes en dysse. Kammeret er orienteret NNV-SSØ eller parallelt med højens længderetning.
Det har rektangulær grundplan. Det er ca. 2,5 m l. og 1,0 m br. Det er oprindelig bygget af >3 sidesten. Over kammeret
ligger 1 stor dæksten. For kammerets SSØ-lige ende findes en 0,7 m høj indgangssten. Her ses en kort gang.
Gangen er orienteret S-N. Den er ca. 2,0 m l. og 0,5-0,7 m br. Der er bevaret 3 sidesten, nemlig 2 på den østlige og 1 på
den vestlige side.
1204. Hjembæk Frihed, Hjembæk sg (DKC: 030704.5). VB 1891. Dysseruin.
Der er bevaret 1 sidesten af kammerets SØ-lige side.
1205. Stokkebjerg Skov, Hjembæk sg (DKC: 030704.99). 1950. Langhøj.
Der er registreret 1 sten.

030704,a. Hjembæk, Hjembæk sg (HOM u. nr. - mgl.): 2 dolke og 1 flække. Fundet i en forstyrret dysse.
1206. Uglerup, Hørby sg (DKC: 030705.7). VB 1891. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den var ca. 19,5 m l. og 7,0 m br. Der
er registreret 15 randsten.
6,0 m fra højens NØ-lige ende fandtes et dyssekammer. Det var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
I højen fandtes en sekundærgrav fra ældre bronzealder (NM B 12-602-5) med bronzesværd, fibel, ragekniv og ildsten.
1207. Uglerup, Hørby sg (DKC: 030705.9). VB 1891 og HK 1932. Langhøj, orienteret N-S. Der er registreret randsten.
10,5 m fra højens S-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type I). Det var orienteret N-S eller parallelt med
højens længderetning. Det var 1,8 m l., 1,3 m br. og 1,2 m h. Det var bygget af 4 sidesten; én på hver side. Dækstenen var
fjernet. Gulvet bestod af en brolægning og et lag brændt flint. Herpå fandtes skeletrester og enkelte gravgaver. Derover
bestod fylden af jord og småsten.
2-3 m syd for dyssekammeret fandtes en sekundær bronzealdergrav i højen.
Fund (Udgr. 1932 af H. Kjær - NM A 35.743-5 og B 12.602-5): 2 flækkeknive. - Lerkarskår. - Bronzealdergrav. - Litt: H.C.
Broholm 1943: 51 f, no 304.
1208. Uglerup, Hørby sg (DKC: 030705.12). VB 1891. Dysse.
Kammeret var orienteret NV-SØ. Det var bygget af 5 sidesten og 1 dæksten.
Gangen var bygget af to sidesten.
Fund: Mange stensager.
1209. Uglerup, Hørby sg (DKC: 030705.13). VB 1891 og KT 1950. Dysseruin.
Kammeret (ubest.) er orienteret NV-SØ. Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. Det er åbent mod N. Gulvet består af
en brolægning.
Fund (Udgr. 1950 af K. Thorvildsen - NM A 44.723-28): 1 flintdolk (type VA). - 1 fragm. fladehugget redskab. - 2 slebne,
tyndbladede, tyknakkede flintøkser. - 1 skulderskål - Ubest. skår. MN II). - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr 83.
1210. Uglerup, Hørby sg (DKC: 030705.14). VB 1891. Dysse.
Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
1211. Uglerup, Hørby sg (DKC: 030705.15). VB 1891. Dysse.
Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret N-S. Det er 2,0 m l., 1,4 m br. og 1,2 m h. Det er bygget af 4
sidesten og 1 dæksten. På kammerets SSV-lige side findes en 0,7 m br. gangåbning.
Fund (Inds. 1949 - NM A 44.114-19): 4 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 sleben, bredægget retøkse, sek.
tildannet af MN-økse. - 1 ægfragm. af flintmejsel. - 2 fragm. af tyndnakkede, svære retøkser. - 1 flække. - 4 fragm. af
fladehuggede redskaber. Fundoplysningerne er tvivlsomme.
1212. Hørby, Hørby sg (DKC: 030705.36). VB 1891. Dysse.
Kammeret var orienteret NNV-SSØ. Det havde 5-sidet grundplan. Det var ca. 1,9 m l., 1,7 m br. og 1,6 m h. Det var
bygget af >4 sidesten.
Fund: Stenredskaber.
1213. Hørby, Hørby sg (DKC: 030705.37). VB 1891. Stordysse, hvis kammer var omgivet af en stenpakning.
Kammeret har 6-sidet grundplan og er orienteret NNV-SSØ. Det er ca. 2,3 m l., 1,8 m br. og 1,5 m h. Det er bygget
af 5 sidesten, som vender en flad side indad. Der er tørmurskonstruktion af flade fliser mellem sidestenene. Det er
dækket af 1 stor dæksten. For kammerets SSØ-lige side findes en 0,7 m br. gangåbning. På gulvet ligger 3 rullesten som
tærskelsten. Kammerets gulv er brolagt. Herpå fandtes skeletrester og gravgaver. Det var dækket af et lag flade fliser og
derover bestod fylden af jord og sten. Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den er >0,9 m l. og 0,6-0,7 m br. Der er bevaret
>2 sidesten.
Fund (Udgr. 1891 af V. Boye - NM A 10.868-78): 2 dolke (type VIB og IVD). - 5 flækkeknive. - 2 fragm. fladehuggede
flintredskaber. - 3 ravperler (1 type o; 1 type m; og 1 type a1). - 2-3 ubest. lerkar (MN III/IVA). - Litt: S. Müller 1900: 154,
fig. 46. - K. Ebbesen 1975, fl.a. 82.
1214. Markslev, Hørby sg (030705.39). 1809 og VB 1891. Dysseruin.
Kammeret var bygget af >4 sidesten.
030705,a. Uglerup, Hørby sg (Købt 1892. - NM A 11.391-402. Mgl.): 1 stridsøkse. - 1 tyknakket huløkse. - 1 tyndbladet
flintøkse. - 1 flintdolk. - 1 flækkekniv. - 1 SN-pil. - 1 flække og 5 afslag med brugsspor. - 4 fragm. flintredskaber. Fundet
ved rydningen af en tidligere sløjfet gravhøj.
1215. Lindebjerg Fredskov, Jyderup sg (DKC: 030706.3). VB 1891. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Den var ca. 12,0 m l.
og 10,0 m br. Der er registreret 24 randsten.
7,0 m fra højens ØNØ-lige ende fandtes et dyssekammer. Det var orienteret VNV-ØSØ eller på tværs af højens
længderetning. Der var bevaret >1 sidesten.
1216. Lindebjerg Fredskov, Jyderup sg (DKC: 030706.4). VB 1891. Dysse.
Kammeret har rektangulær grundplan. Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
1217. Tornved, Jyderup sg (DKC: 030706.5). VB 1891 og 1923. Rundhøj, ca. 13 m i diam. og 1 m h. Der er registreret 19
randsten.
I højen findes et dyssekammer. Det har 6-sidet grundplan. Det er 2,4 m l., 1,9 m br. og 1,3 m h. Kammeret er bygget af 5
sidesten og 2 dæksten. Kammeret er åbent mod ØNØ.

Gangen er orienteret ØNØ-VSV. Den er 0,7 m l. og 0,3 m br. Den er bygget af >2 sidesten.
1218. Torslunde, Kyndby sg (DKC: 030707.20, identisk med sb. 38). VB 1891. Megalitgrav.
Fund (antagelig 14.323-27 og A 15.996. Mgl.): 2 slebne, tyknakkede flintøkser. - 1 tyndbladet flintøkse. - 1 huløkse. - 1
flintdolk. - 1 skafthulsøkse.
1219. Bennebo, Skamstrup sg (DKC: 030710.2). VB 1891. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 14,0 m l. og 6,0 m br. Der
er registreret 18 randsten.
5,5 m fra højens N-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I). Det er orienteret N-S eller parallelt med
højens længderetning. Det er ca. 1,8 m l., 1,0-0,8 m br. og 1,4 m h. Det er bygget af 4 lige høje sidesten, idet endestenene
er placeret mellem sidestenene. Hjørnerne i kammeret er tætnet med mindre sten. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
1220. ”Kragedysse”, Sørninge, Skamstrup sg (DKC: 030710.3). VB 1891. Langhøj, ca. 28 m l., 9 m br. og 2 m h. Der er
bevaret 32 randsten. I højen findes 2 dyssekamre.
a. Det ene kammer (type I) er bygget af 4 lige høje sidesten og 1 dæksten.
b. Det andet kammer (type I) er bygget af 4 lige høje sidesten og 1 dæksten.
1221. Sørninge, Skamstrup sg (DKC: 030710.4). VB 1891. Rundhøj, hvori fandtes en dysse.
Kammeret var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
1222. Sørninge, Skamstrup sg (DKC: 030710.9). VB 1891. Høj, hvori fandtes et dyssekammer.
Kammeret (type I/II) havde rektangulær grundplan og var orienteret VNV-ØSØ. Det var 1,2 m l. og 0,5 m br. Det
var bygget af >3 sidesten, nemlig 1 sten mod VNV, ØNØ og VSV. Kammeret var åbent mod ØSØ. Det er dækket af 1
dæksten.
1223. Skamstrup, Skamstrup sg (DKC: 030710.10). VB 1891. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 16,0 m l. og 10
m br. I højen findes 2 dyssekamre.
a. I højens ØSØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret VNV-ØSØ eller parallelt med
højens længderetning. Det er bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
b. I højens VNV-lige ende findes et dyssekammer. Det var bygget af >3 sidesten.
1224. Skamstrup, Skamstrup sg (DKC: 030710.13). VB 1891. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 15,0 m l. og 1,0 m
h.
I højens NV-lige ende og ved dets V-lige side findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret VSV-ØNØ eller på
tværs af højens længderetning. Det er 1,5 m l. Det er dækket af 1 dæksten.
1225. Vinskoven, Skamstrup sg (DKC: 030710.15). VB 1891. Langhøj, orienteret N-S. Der er registreret nogle få
randsten.
1226. Vinskoven, Skamstrup sg (DKC: 030710.16). VB 1891. Langhøj, trapezformet og orienteret NØ-SV. Den er ca. 39,0
m l. og 8,5-8,0 m br.; bredest mod SV. Der er registreret 65 randsten. I højen findes 2 dyssekamre.
a. 14,0 m fra højens NØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret NNV-SSØ eller på
tværs af højens længderetning. Det er 1,8 m l., 1,1-1,2 m br. og 1,5 m h. Det er bygget af 3 sidesten og 1 dæksten. For den
ene ende ligger 1 tærskelsten. Ende- og tærskelstenen er placeret mellem sidestenene.
b. Ca. 19 m fra højens NØ-lige ende er registreret 1 sten af et kammer.
1227. Vinskoven, Skamstrup sg (DKC: 030710.18). VB 1891. Fritstående dysse.
Kammeret (type II) har rektangulær grundplan og er orienteret SØ-NV. Det er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten mod
NV og SV samt 2 sten mod NØ. For kammerets SØ-lige ende ligger en tærskelsten. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
030710,a. Harpebjerg, Skamstrup sg (HOM 19.283-4): 1 tragtkop. - 1 åben skål med konvekse sider. (MN III og uorn.).
Fundet i en dysse. - Litt: Museet for Holbæk og Omegn 1974: 10, Fig.1.
1228. Gudmanstrup, Svinninge sg (DKC: 030712.3). VB 1891. Rundhøj, heri fandtes et dyssekammer.
Fund: Flintøkser.
1229. Allerup, Allerup sg (DKC: 030713.19). VB 1891. Megalitgrav.
Fund (NM 10.730): Flintredskaber, bl.a. mejsel og 2 spydspidser samt terning fra vikingetiden.
1230. Løserup, Udby sg (DKC: 030714.17). VB 1891. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var ca. 10,5 m l. Der er registreret
12 randsten.
Centralt i højen ses 1 dæksten af et kammer.
1231. ”Svinestenshøj”, Løserup, Udby sg (DKC: 030714.22). VB 1891. Rundhøj, ca. 15 m i diam. og 2,5 m h. Der er
bevaret 12 randsten. Centralt i højen findes en dysse.
Kammeret (type IV) har 5-sidet grundplan og er orienteret VNV-ØSØ. Det er 1,7 m l. og 1,5 m br. Det er bygget af 4
sidesten. Hullerne mellem sidestenene er udfyldt med mindre sten. For kammerets ØSØ-lige side findes en gangåbning.
Gulvet består af en brolægning.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er 0,8 m l. Den er bygget af 2 sidesten. Yderst findes 1 lukkesten. Det er dækket af
1 dæksten. Gulvet dannes af en bundbrolægning.
1232. Bognæs, Udby sg (DKC: 030714.46). VB 1891 og JR 1937. Langhøj, rektangulær og orienteret SSØ-NNV. Den er
21 m l. og 9,0 m br. Der er bevaret 22 randsten. I højen findes 2 dysser.
a. 5,0 m fra højens SSØ-ende findes en dysse. Kammeret er orienteret VSV-ØNØ og har 5-sidet grundplan. Det er 1,3
m l., 1,2 m br. og 0,8 m h. Kammeret er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten mod Ø, V, N og S. Kammeret er åbent mod

ØNØ. Det er dækket af 1 dæksten.
b. 6,0 m fra højens NNV-ende findes en dysse. Kammeret er orienteret ØNØ-VSV og har 6-sidet grundplan. Det er 1,8
l., 1,9 m br. og 1,2 m h. Kammeret er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod VSV og to sten på hver langside. Stenene
danner vinkel mod hinanden. For kammerets ØNØ-lige side ligger en tærskelsten. Her findes en kort gang.
Gangen er 0,8 m bredt og orienteret ØNØ-VSV. Der er bevaret 2 sidesten, én på hver side.

SORØ AMT.
1233. Alsted, Alsted sg (DKC: 040101.2). SM 1877 og HP 1882/83. Højtomt. I højtomten fandtes en dysse.
Kammeret (type II) havde rektangulær grundplan og var orienteret Ø-V. Det var 1,7 m m l. og 0,6 m br. Det var bygget af
5 sidesten, nemlig 1 endesten mod Ø og 2 sidesten mod N og S. For den V-lige ende stod en indgangssten.
1234. Alsted, Alsted sg (DKC: 040101.3). SM 1877 og HP 1882/83. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var halv så bred, som
den var lang. I højen er registreret ruinen af en megalitgrav.
1235. ”Haltenstenen”, Alsted , Alsted sg (DKC: 040101.4). SM 1877 og HP 1882/83. Langhøj, rektangulær og orienteret
NØ-SV. Den er 30,0 m l., 12,5 m br. 2,0 m h. Der er bevaret 37 randsten. Randstenene er 1,3-1,9 m høje. I højens østlige
ende findes 3 dysser, alle med rektangulære dyssekamre.
a. Det NØ-lige dyssekammer (type I/II) findes i højens midterakse. Det har rektangulær grundplan. Det er orienteret
NØ-SV eller parallelt med højens længderetning. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smallere sten mod NØ og
to større sten på langsiderne mod NV og SØ. Kammeret er åbent i SV. Det er dækket af 1 dæksten.
b. Det midterste kammer (type Ia) ligger forskudt mod den nordvestlige langside. Det er orienteret NØ-SV eller parallelt
med højens længderetning. Det har rektangulær grundplan. Det er bygget af 4 lige høje sidesten og 1 dæksten, som
ligger afvæltet.
Fund (mgl.): En stridsøkse.
c. Det sydvestlige kammer (type I/II) har rektangulær grundplan. Det er orienteret NØ-SV eller nogenlunde parallelt
med højens længderetning. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smal endesten mod SV og to større sten mod SØ og NV.
Det er åbent i NØ. Det er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 118.
1236. ”Ringdysse”, Knudstrup, Alsted sg (DKC: 040101.5). SM 1877 og HP 1882/83. Langhøj, rektangulær og orienteret
N-S. Den er ca. 32 m l., ca. 9,5 m br. og 1,6 m h. Der er bevaret 38 randsten.
I højen findes lidt NNØ for midten et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret N-S eller parallelt med
højen. Der er bevaret >3 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod N og to større sten på langsiderne mod Ø og V.
Kammeret er åbent mod syd. En stor dæksten er afvæltet.
1237. Alsted Skov, Alsted sg (DKC: 040101.8). SM 1877 og HP 1882/83. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 25 m l., 10,5
m br. og 2 m h. Der er bevaret ca. 18 randsten.
Der er ikke registeret noget gravkammer.
1238. Hylstrup, Alsted sg (DKC: 040101.27). SM 1877 og HP 1882/83. Langhøj, orienteret NØ-SV. Der var ca. 35 m l.
I højens NØ-lige ende fandtes et dyssekammer. Det var orienteret NØ-SV.
Fund: Sort lerkar med hul.
1239. Engelsborg, Alsted sg (DKC: 040101.28). SM 1877 og HP 1882/83. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den var ca. 12,5 m
l., 8,0 m br. og 1,0 m h. Der er registreret nogle få randsten.
1240. Alsted Skov, Alsted sg (DKC: 040101.31). HCN 1941. Rundhøj, ca. 7 m i diam. og ca. 0,5 m h. Der er registreret 7
randsten.
Centralt i højen findes ruinen af et gravkammer. Der er registreret 2 sten.
1241. Alsted Skov, Alsted sg (DKC: 040101.32). HCN 1941. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 25 m l., 11 m br. og
1 m h. Der er registreret 36 randsten.
Der ses intet kammer.
1242. Alsted Skov, Alsted sg (DKC: 040101.33). SM 1877, HP 1882/83 og JR 1939. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er
ca. >12 m l. og 8,5 m br. Der er bevaret 14 randsten.
I højen er registreret 1 sten af et gravkammer.
1243. Alsted Skov, Alsted sg (DKC: 040101.41). 1981. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 9,0 m l., 6,0 m br. og 0,3 m h.
Der er registreret 4 randsten.
Centralt i højen findes ruinerne af et gravkammer. Det er orienteret Ø-V. Der er bevaret >2 sidesten.
040101,a. Alsted, Alsted sg (Inds. 1888 - NM A 8405) : 1 ravperle (type q3). - Bronzealderskår (mgl.). Fundet i ruinerne
af en langdysse. Den var orienteret Ø-V; den var ca. 40 m l. og 10 m br. Den var omsat med randsten.
1244. ”Blankedysse”, St. Ebberup, Bjernede sg (DKC: 040102.1).
SM 1877 og HP 1882/83. Rundhøj, ca. 14 m i diam. og 1,0 m h. Heri findes en dysse.
Kammeret (type III) er orienteret SØ-NV og har rektangulær grundplan. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 smallere
sten mod NV og to sten på langsiderne mod NØ og SV. Det er dækket af 1 stor dæksten. For kammerets SØ-lige ende
står en 0,3-0,6 m lavere indgangssten. Her findes en kort gang.

Gangen er orienteret SØ-NV. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 119.
1245. ”Bregnedysse”, St.Ebberup, Bjernede sg (DKC: 040102.2). SM 1877 og HP 1882/83. Rundhøj, ca. 9 m i diam. og
1,0 m h. Heri findes en dysse.
Kammeret (type III) er orienteret NNV-SSØ og har rektangulær grundplan. Det er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 smallere
endesten mod V, 1 stor sten mod S og 2 sten mod N. Det er dækket af 1 stor dæksten. Kammeret er åbent i Ø. Her findes
en gang.
Gangen er orienteret NNV-SSØ. Den er bevaret 6 sidesten og 1 dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 120.
1246. St. Ebberup, Bjernede sg (DKC: 040102.3). SM 1877 og HP 1882/83. Langhøj, rektangulær og orienteret NNØSSV. Den er 16,0 m l., 7,0 m br. og 1,0 m h. Der er bevaret 33 randsten.
I højens midterakse findes mod den NNØ-lige ende et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NNØSSV eller parallelt med højens længderetning. Kammeret er bygget af >3 sidesten nemlig en smallere endesten mod
NNØ og to større sten på langsiderne. Kammeret er åbent mod SSV. - Litt: K: Ebbesen 2006: nr. 121.
1247. St. Ebberup, Bjernede sg (DKC: 040102.4). SM 1877 og HP 1882/83. Langhøj, rektangulær og orienteret NNØSSV. Den er 29 m l., 17 m br. og 1,5 m h. Der er bevaret 28 randsten.
I højens midterakse findes ruinerne af 2 dysser.
a. Den sydlige dysse har haft rektangulært kammer. Det er orienteret NNØ-SSV eller parallelt med højens længderetning.
Der er bevaret 2 sidesten og 1 dæksten.
b. Den nordlige dysse har haft rektangulært kammer. Det er orienteret NNØ-SSV eller parallelt med højens længderetning.
Der er bevaret 2 sidesten og 1 dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 122.
1248. St. Ebberup, Bjernede sg (DKC: 040102.5). SM 1877 og HP 1882/83. Langhøj, rektangulær og orienteret N-S. Den
er ca. 11 m l., 11 m br. og ca. 2 m h. Der er bevaret 20 randsten. Randstenene er indtil 1,3 m høje.
Centralt i højen findes en kammer (type Ia). Det er orienteret N-S og har rektangulær grundplan. Det er 1,5 m l. og 0,8
m br. Det er bygget af 4 lige høje sidesten og 1 dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 123.
1249. St. Ebberup, Bjernede sg (DKC: 040102.7). SM 1877. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den var ca. 9,5 m l., 6,0 m br.
og 1,0 m h. Der er registreret 13 randsten.
Ca. 3 m fra langhøjens ender fandtes ruinerne af 2 kamre. Der er registreret 2 sidesten og 1 dæksten.
1250. Fulby, Bjernede sg (DKC: 040102.10). SM 1877. Rundhøj, ca. 17 m i diam. og ca. 1 m h.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type II) er orienteret NV-SØ og har rektangulær grundplan. Det er 1,7 m
l., 0,8 m br. og 1,1 m h. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod NV og 2 større sten på langsiderne
mod NØ og SV. For kammerets SØ-lige side står en 0,3 m lavere indgangssten.
Fund (her eller i 1244): 1 ravperle. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 124.
1251. Fulby, Bjernede sg (DKC: 040102.11). Rundhøj, ca. 7,5 m i diam. og 1,5 m h. Der er bevaret 12 randsten, som er
0,9-1,3 m høje.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type Ib) er orienteret NNØ-SSV og har rektangulær grundplan. Det er 1,4
m l. og 0,6 m br. Kammeret har været bygget af 6 lige høje sidesten, nemlig 1 sten mod NNØ og SSV, samt 2 sten på
langsiderne mod VNV og SSØ. Det er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 125.
1252. St. Ebberup, Bjernede sg (DKC: 040102.24). HP 1882/83. Rundhøj. Den var ca. 8,0 m i diam. Der er registreret
randsten. Centralt i højen fandtes et gravkammer. Det havde rektangulær grundplan og var orienteret N-S.
1253. Krøjerup, Bromme sg (DKC: 040103.1). HP 1882/83. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 28 m l., 12 m br.
og 2,0 m h. Der er bevaret 19 randsten.
I højens ØNØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret ØNØ-VSV eller parallelt med
højens længderetning. Det er bygget af >3 sidesten og 1 dæksten. Kammeret er åbent mod ØNØ.
1254. ”Mørkhøj”, Krøjerup Mark, Bromme sg (DKC: 040103.2). HP 1882/83. Rundhøj, ca. 12 m i diam. og 1,5 m h. Der
er registreret 10 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NØ-SV. Det er bygget af >3 sidesten
og 1 dæksten. Kammeret er åbent mod SV.
1255. Bromme, Bromme sg (DKC: 040103.3). HP 1882/83 og 1992. Rundhøj. Den var ca. 25 m i diam. I højen fandtes
en jættestue. Kammeret var omgivet af en pakning af flint.
Kammeret var rektangulært og orienteret SV-NØ. Det var 6,5 m l., 1,7 m br. og 1,7 m h. Det var bygget af 20 sidesten,
nemlig 8 sidesten på hver langside og 2 for hver ende. Der var tørmurskonstruktion af flade sten mellem sidestenene.
Der var bevaret >2 dæksten. Gulvet bestod af en brolægning af flade sten. Herpå fandtes skeletrester og gravgaver.
Derover bestod fylden af sand. Midt for den SØ-lige langside fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var ca. 5,0 m l. og 0,9 m br. Den var bygget af >11 sidesten, henh. 6 på den V-lige, og
5 på den Ø-lige langside. Der er tørmurskonstruktion af flade fliser. Gulvet består af en bundbrolægning.
Fund (Udgr. 1871 - Sorø Akademi, i.s. og i 1992 af H. Nielsen): 2 dobbeltæggede stridsøkse (type B). - 1 flintmejsel. - 1
tyndbladet flintøkse. - Mgl.: Mange fund.- Litt: P. Lorenzen 1872: 3 ff. - AUD 1993: 84.
1256. Bromme, Bromme sg (DKC: 040103.4). HP 1882/83. Ruinen af en megalitgrav.
1257. Ødemarkgård, Bromme sg (DKC: 040103.19). HCN 1941. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 60 m l., 12 m br.
og 2,0 m h. Der er registreret randsten. I højen findes 2 dysser.

a. 27 m fra højens SV-lige ende findes et kammer. Der er bevaret >2 sidesten og 1 dæksten.
b. 20 m fra højens NØ-lige ende findes et gravkammer (type I). Det er orienteret NØ-SV eller parallelt med højens
længderetning. Det er ca. 1,8 m l. og 0,7 m br. Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. - Litt: P.V. Glob 1969: no 321.
1258. ”Barnehøj”, Fjenneslev , Fjenneslev sg (DKC: 040104.1). SM 1877 og HP 1882/83. Rundhøj, ca. 12 m i diam. I
højen findes en jættestue.
Kammeret er orienteret N-S. Det er opr. ca. 8,1 m l. og 2,1 m br. Der er bevaret >11 sidesten. Midt for kammerets Ø-lige
langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er ca. 2 m l. Der er registreret >3 sidesten. - Litt: S. Hansen 1987a: 10 ff. - 1993: nr. 102.
1259. Gyrstinge, Gyrstinge sg (DKC: 040105.1). SM 1877 og HP 1881. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 17,0 m l., 7,0
m br. og 1,0 m h. Der er registreret 18 randsten. Randstenene på siderne er 0,9-1,3 m h.; randstenene for enderne 1,9 m
h.
Centralt i højen findes ruinen af et gravkammer. Der er registreret >2 sidesten.
1260. Gyrstinge, Gyrstinge sg (DKC: 040105.2). HP 1881. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 12,0 l., 8,0 m br. og
1 m h. Der er registreret 11 randsten.
I højens ØNØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Den er orienteret ØNØ-VSV eller parallelt med
højens længderetning. Der er bevaret >3 sidesten.
1261. ”Kyllingedysse”, St. Bøgeskov, Gyrstinge sg (DKC: 040105.4). SM 1877 og JR 1941. Langhøj, rektangulær og
orienteret N-S. Den er 15,0 m l., 10,0 m br. og 2,0 m h. Der er bevaret 23 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret ØNØ-VSV. Der er
bevaret 4 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod S, 2 sten på den østlige langside samt 1 af sidestenene på den vestlige
langside. Det er åbent mod N. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 126.
1262. ”Skyttedysse”, St. Bøgeskov, Gyrstinge sg (DKC: 040105.5). SM 1877, HP 1881 og JR 1941. Langhøj, rektangulær
og orienteret NØ-SV. Den er 14,0 m l., og 6,0 m br. Der er bevaret 19 randsten.
7,5 m fra højens NØ-lige ende findes en række af 3 sten på tværs af dyssen, som tegn på, at denne er ombygget.
Der er ikke registret dyssekamre i anlægget.- Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 127.
1263. St. Bøgeskov, Gyrstinge sg (DKC: 040105.6). SM 1877, HP 1881 og JR 1941. Langhøj, rektangulær og orienteret
ØSØ-VNV. Den er ca. 43 m l., 10 m br. og 0,5 m h. Der er bevaret 59 randsten. Ved den vestlige ende og et par meter fra
denne står en randstensrække af 5 lavere sten på tværs af højen.
I højen findes 3 dysseruiner, de 2 i højens østlige del og i dens midterakse.
a. Det vestlige kammer er repræsenteret ved én sten, hvorpå ses skålformet fordybning.
b. Det østligste kammer er orienteret ØSØ-VNV eller parallelt med højens længderetning. Det har rektangulær
grundplan. Det er 1,3 m l. og 1,0 m br. Det har været bygget af 4 sidesten, hvoraf kun den østlige endesten og den sydlige
sidesten er bevaret. Ved disse henligger en tredje sten.
c. Et par meter vest herfor findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret ØSØ-VNV eller parallelt med højens
længderetning. Det er 1,9 m l. og 1,1 m br. Kammeret har været bygget af 4 sidesten. Heraf er endesten mod øst og 2
større sten på langsiderne bevaret.- Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 128.
1264. St. Bøgeskov, Gyrstinge sg (DKC: 040105.7). SM 1877. Rundhøj, ca. 8 m i diam. og 0,5 m h. Der er bevaret 4
randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret NNV-SSØ. Det er
bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod NNV og 2 sten på hver side mod ØNØ og VSV. Den ene af disse er sprængt.
Kammeret er åbent mod SSØ og dækstenen er fjernet. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 129.
1265. St. Bøgeskov, Gyrstinge sg (DKC: 040105.8). SM 1877. Rundhøj, ca. 9,5 m i diam. og ca. 1,0 m h. Der er registreret
4 randsten.
Centralt i højen findes en dysse.
Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret N-S. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten
mod N, og 2 sten på hver langside mod Ø og V. Kammeret er åbent mod S. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 130.
1266. St. Bøgeskov, Gyrstinge sg (DKC: 040105.9). SM 1877 og HP 1881. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den er ca. 23,5
m l. og 9,5 m br. Der er registreret 1 randsten.
1267. Lille Bøgeskov, Gyrstinge sg (DKC: 040105.10). SM 1877, HP 1881 og JR 1939. Rundhøj, ca. 8 m i diam. og 0,5 m
h.
I højen findes et dyssekammer (type I/II). Det har rektangulær grundplan og er orienteret NV-SØ. Det er 1,9 m l. og 0,9
m br. Kammeret er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod NV og 2 på langsiderne mod NØ og SV. Kammeret er åbent
mod SØ. Det er dækket af 1 dæksten.- Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 131.
1268. Ll. Bøgeskov, Gyrstinge sg (DKC: 040105.11). SM 1877. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 12,5 m l., 6,0 m br. og
1,0 m h. Der er registreret randsten, som var 1,0-1,3 m h.
1269. Ll. Bøgeskov, Gyrstinge sg (DKC: 040105.12). SM 1877. Rundhøj. Den var ca. 9,0 m i diam. Der er registreret ca.
10 randsten.
Der er ikke iagttaget noget gravkammer.
1270. Ll. Bøgeskov, Gyrstinge sg (DKC: 040105.13). SM 1877. Ruin af en dysse.

Kammeret var orienteret Ø-V. Der er registreret >1 sidesten og 1 dæksten.
1271. Gyrsinge, Gyrstinge sg (DKC: 040105.15). HP 1881. Langhøj, orienteret Ø-V. Der er registreret randsten.
I højen fandtes et rektangulært dyssekammer. Det var orienteret Ø-V.
1272. Gyrstinge, Gyrstinge sg (DKC: 040105.18). HP 1881. Langhøj, orienteret Ø-V.
I højen fandtes et gravkammer. Det var orienteret Ø-V.
Fund: Sølvpenge.
1273. Gyrstinge, Gyrstinge sg (DKC: 040105.32). HP 1881. Langhøj, orienteret Ø-V.
I højen fandtes et gravkammer. Det var orienteret Ø-V.
1274. St. Bøgeskov, Gyrstinge sg (DKC: 040105.38). SM 1877. Langhøj, orienteret SSV-NNØ. Den var bygget af store
sten. Den var 40,5 m l. og 9,5 m br.
I højens SSV-lige ende fandtes et dyssekammer. Der er registreret >1 sidesten.
1275. Store Bøgeskov, Gyrstinge sg (DKC: 040105.64). 1981. Højtomt, orienteret Ø-V. Der er registreret enkelte
randsten.
Centralt i højen er registreret >2 sidesten af en megalitgrav.
1276. Kirke-Flinterup, Kirke-Flinterup sg (DKC: 040106.1). SM 1877. Langhøj, rektangulær og orienteret VNV-ØSØ.
Den er ca. >10 m l., ca. >8,0 m br. og 0,9 m h. Der er registreret 16 randsten.
I højens midterakse findes en dysse. Kammeret (type II) har rektangulær grundplan og er orienteret VNV-ØSØ. Det er
1,6 m l. og 0,8 m br. Kammeret er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod VNV og 2 sten på langsiderne mod ØNØ
og VSV. I kammerets ØSØ-lige ende findes en 0,3-0,6 m lavere indgangsten. Dækstenen ligger afvæltet. - Litt: K. Ebbesen
2006: nr. 132.
1277. Kirke-Flinterup, Kirke-Flinterup sg (DKC: 040106.2). SM 1877. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den var ca. 22,0 m
l. og 7,5 m br. Der er registreret 5 randsten.
1278. Flinterup, Kirke-Flinterup sg (DKC: 040106.2a). SM 1877. Rundhøj. Den var 11 m i diam. og 1,5 m h.
I højen fandtes et rektangulært dyssekammer. Det var orienteret NV-SØ. Der var bevaret flere sidesten og 1 dæksten.
1279. Flinterup, Kirkerup sg (DKC: 040106.3). HP 1882/83. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 13,0 m l. Der er
bevaret mange randsten. Stenene for enderne er ca. 0,9 m h.
Centralt i højen er registreret dækstenen af et gravkammer.
1280. Vilsted, Kirke-Flinterup sg (DKC: 040106.4). SM 1877. Rundhøj, ca. 12,5 m i diam. og 1,5 m h. Der er registreret
19 randsten; 1,6-2,2 m høje.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type III) er orienteret NNØ-SSV. Det er 1,3 m l. og 0,9 m br. Det er bygget af
5 sidesten, nemlig 1 sten mod NNØ og ØSØ samt 2 sten mod VNV. For kammerets SSV-lige side står en indgangssten.
Den står midt for sidestenene. Både kammer og gang er dækket af samme, store dæksten.
Gangen er orienteret SSV-NNØ. Den er 1,4 m l. og 0,9 m br. Den er bygget af 2 gangsten. - Litt: H. Petersen 1881: fig.
4. - A.P. Madsen 1896: 29, t. 29, 47 og 30. - J. Brøndsted 1957: 278 (afb.).
1281. Vilsted, Kirke-Flinterup sg (DKC: 040106.5). SM 1877. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 30,0 m l., 9,0 m br. og
1,5 m h. Der er registreret 49 randsten; den midterste i højens N-lige ende er 2,2 m h.
5,0 m fra højens N-lige ende fandtes et rektangulært kammer (type I/II). Det er orienteret N-S eller parallelt med højens
længderetning. Det var bygget af >3 sidesten, nemlig 1 sten mod N, Ø og V. Kammeret var åbent mod S.
1282. Vilsted, Kirke-Flinterup sg (DKC: 040106.6). SM 1877. Rundhøj, ca. 12,5 m i diam. og 1,0 m h. Der er registreret
14 randsten.
Centralt i højen findes en dysse (type IV). Kammeret har 6-sidet grundplan og er orienteret SØ-NV. Det er ca. 1,6 m
l. og 1,4 m br. Det er bygget af 5 lige høje sidesten. For kammerets SØ-lige side findes en gangåbning. Her står en
indgangssten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side. - Litt: A.P.Madsen 1896: 29, t. 29,46.
1283. Vilsted, Kirke-Flinterup sg (DKC: 040106.7). SM 1877. Rundhøj, ca. 7,0 m i diam. og 2,0 m h.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I). Det er orienteret NNØ-SSV. Det er bygget af 5 lige høje
sidesten, nemlig 1 sten mod NNØ, SSV, VNV samt 2 sten på den ØSØ-lige langside. Det er dækket af 1 dæksten. - Litt:
H. Petersen 1881: fig. 10.
1284. Hellestrup, Kirke-Flinterup sg (DKC: 040106.8). SM 1877. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 27 m l., 18 m br. og
2,0 m h. Der er registreret 17 randsten.
Der er ikke iagttaget noget kammer.
1285. Vilsted, Kirke-Flinterup sg (DKC: 040106.9). SM 1877 og HP 1882/83. Langhøj, rektangulær og orienteret NNØSSV. Den er 16,5 m l., 11,0 m br. og 1,0 m h. Der er bevaret få og små randsten.
Ved højens midterakse findes 2 dysser.
a. Den NØ-lige dysse har rektangulært kammer. Det er orienteret ØNØ-VSV eller på tværs af højens længderetning. Der
er bevaret 4 sidesten, nemlig 3 sten på den SSV-lige langside og 1 på den modsatte. Der er bevaret 1 dæksten.
b. Det SV-lige dyssekammer (type III) har rektangulær grundplan. Det er orienteret NNØ-SSV eller parallelt med højens
længderetning. Det er 1,2 m l. og 0,8 m br. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod SSV og 1
større sten på langsiderne mod ØNØ og VSV. For kammerets NNØ-lige ende findes en 0,3 m lavere indgangssten. Her

findes en kort gang.
Gangen er orienteret NNØ-SSV. Der er bevaret 3 sidesten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 133.
1286. Nordskov, Kirke-Flinterup sg, (DKC: 040106.10). SM 1877, HP 1882/83 og JR 1939. Rundhøj, 12,5 m i diam. og
1 m h.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type II) har rektangulær grundplan og er orienteret N-S. Det er 1,7 m l., 1,2
m br. og 1,4 m h. Kammeret er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 endesten mod N, 1 stor sten på den vestlige og to mindre
sten på den østlige langside. For kammeret sydside findes mellem sidestenene en 0,7 m høj indgangssten. 1 dæksten
ligger afvæltet. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 134.
1287. Nordskov, Kirke-Flinterup sg (DKC: 040106.11) SM 1877. Megalitgrav.
Der er registreret et aflangt gravkammer med dæksten.
1288. Hellestrup, Kirke-Flinterup sg (DKC: 040106.12). HP 1882/83. Rundhøj, ca. 24 m i diam. og 1,5 m h.
Centralt i højen findes et rektangulært gravkammer (type I). Det er orienteret NNV-SSØ. Det er ca. 1,8 m l. og 0,8 m br.
Det er bygget af 4 sidesten; én på hver side.
1289. Kirke-Flinterup, Kirke-Flinterup sg (DKC: 040106.17). SM 1877. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den var ca. 12,0
m l., 9,0 m br. og 1,0 m h. Der er registreret 10 randsten.
6,0 m fra højens ØSØ-ende fandtes ruinen af et gravkammer.
1290. Ødemarkshusene, Kirke-Flinterup, Kirke-Flinterup sg (DKC: 040106.20). HP 1882/83. Langhøj (?). Den var
orienteret NV-SØ. Den var ca. >12 m l. Der er registreret nogle få randsten.
1291. Nordskov, Kirke-Flinterup sg (DKC: 040106.29). TM 1941. Megalitgrav.
Der er registreret enkelte større sten og brændt flint.
1292. Lynge, Lynge sg (DKC: 040107.1). HP 1882/83. Ruinen af en megalitgrav.
1293. ”Barndysse”, Lynge Mark, Lynge sg (DKC: 040107.2). SM 1877. Høj, hvori en dysse.
Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret NNØ-SSV. Det er 1,9 m l. og 0,9 m br. Kammeret er
bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod NNØ og to længere sidesten mod ØSØ og VNV. Kammeret er
åbent i SSV. Det er dækket af 1 dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 135.
1294. ”Kong Suders Høj”, Topshøj Mark, Lynge sg (DKC: 040107.4). JK 1857 og SM 1877. Langhøj, rektangulær og
orienteret Ø-V. Den er 10,0 m l. og 7,0 m br. Der er registreret ca. 75 randsten.
Centralt i højen findes en dysse (type III). Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 1,4 m l., 0,9
m br. og 1,0 m h. Det er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 endesten mod V, 1 stor sidesten mod N og 2 mindre sten mod S.
I kammeret østende ligger en tærskelsten mellem sidestenene. Her findes en kort gang.
Gangen er 1,3 m lang og orienteret Ø-V. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 136.
1295. Vesterskov, Lynge sg (DKC: 040107.5). SM 1877 og HP 1882/83. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den var ca. 31 m l.
og 6,5 m br. Der er registreret mange randsten.
19,5 m fra højens SV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type IV). Det er orienteret NV-SØ eller på tværs
af højens længderetning. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod NV, og 2 på langsiderne mod NØ og SV.
Kammeret er åbent mod SØ. Det er dækket af 1 dæksten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er bygget af 2 sidesten.
1296. Frederikslyst, Lynge sg (DKC: 040107.6). HP 1882/83. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den er 26,5 m l. og 6,5 m br.
Der er bevaret en del randsten. I højen findes 2 dysser.
a. 9,0 m fra højens NØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret SV-NØ eller parallelt
med højens længderetning. Det er ca. 1,8 m l. og 0,9 m br. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod SV, NV og SØ
. For kammerets NØ-lige ende ligger en indgangs/tærskelsten. Det er dækket af 1 dæksten.
b. Næsten midt i langhøjen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret SV-NØ eller parallelt med
højens længderetning. Det er bygget af > 4 sidesten, nemlig 1 sten mod NØ og SØ samt 2 sidesten mod NV. Kammeret
er åbent mod SV.
1297. Eskildstrup, Lynge sg (DKC: 040107.7). HP 1882/83. Rundhøj. Der er bevaret randsten.
I højen findes et rektangulært kammer (type II). Det er orienteret NV-SØ. Det er ca. 1,6 m l. og 0,7 m br. Det er bygget
af 3 sidesten og 1 dæksten. For kammerets NV-lige ende ligger en indgangs/tærskelsten.
1298. ”Asedysse”, Lynge-Eskildstrup, Lynge sg (DKC: 040107.8). HP 1882/83 og 1935. Fritstående jættestue, bygget på
det højeste sted i terræn’et.
Kammeret er orienteret N-S. Det er 2,8 m br. Det er bygget af >4 sidesten. Der iagttoges en sekundær bålplet, ca. 25 cm
over gulvet.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er >6,8 m l. og 1,0 m br. Der er bevaret >6 sidesten, alle på den S-lige langside. Mellem 1.
og 2. samt 3. og 4. sidesten stod 2 karmsten. Ved begge lå en tærskelsten.
Fund (Udgr. i 1935 af af N.P.Larsen - privateje, i.s.): Skeletrester, 1 flintdolk (type IV), 3 flintmejsler, 4 tyknakkede
flintøkser, den ene tykbladet samt et fuldstændigt bevaret svineskelet. - Litt: S. Hansen 1987a: 13 ff.
1299. Topshøj Skov, Lynge sg (DKC: 040107.10). HP 1882/82 og JR 1939. Rundhøj, ca. 12 m i diam. og 1,0 m h. Der er
bevaret 3 randsten.
I højen findes en dysse (type II). Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret NV-SØ. Det er 1,8 m l. og 1,0-0,8

m br. Kammeret er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 endesten mod NV, 1 stor sten på den NØ-lige langside og 2 sten mod
SV. For kammerets SØ-lige ende findes en 0,5 m høj tærskelsten. Det er dækket af 1 dæksten.
1300. Vindelbro Skov, Lynge sg (DKC: 040107.11). HP 1882/83 og JR 1939. Rundhøj, 12 m i diam. og 1,0 m h.
Centralt i højen findes en dysse (type III). Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret NV-SØ. Det er 1,9 m l.,
1,0 m br. og 1,0 m h. Kammeret er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod NV og 2 sten på hver langside mod NØ
og SV. Kammeret er dækket af 2 dæksten. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene på langsiderne.
For kammerets SØ-lige ende ligger en 0,3 m høj tærskelsten mellem sidestenene. Her findes en kort gang.
Gangen er orienteret SØ. Der er bevaret 1 sidesten på den sydlige langside.
1301. Topshøj, Lynge sg (DKC: 040107.25). 1877 og HP 1882/83. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den var 15,0 m l. og
10,0 m br. Der er registreret nogle få randsten. I højen fandtes to dysser.
a. Det ene kammer (type I) havde rektangulært grundplan. Det var omgivet af en pakning af flintskærver. Det var
orienteret NNØ-SSV eller parallelt med højens længderetning. Det var ca. 1,9 m l. og 0,6 m br. Det var bygget af 4
sidesten, som vendte en flad side indad, samt 1 dæksten. Gulvet bestod af en brolægning af større sten og flintskærver.
Herpå lå skeletrester samt i det NØ-lige hjørne et lerkar. Derover sås et lag småsten og fyld af fint sand.
Fund (Udgr. 1878 af ejeren - NM A 3490-90a): 1 øskenflaske (type c, TN 3).
b. Ca. 1 m S-ligere fandtes ruinen af et gravkammer. Der er registreret >1 sidesten og 1 dæksten. - Litt: A.P.Madsen 1868:
11, t. II. - K. Thorvildsen 1941: no 133. - N. Åberg 1937: no 54. - H. Knöll 1976; no 110.
1302. Eskildstrup, Lynge sg (DKC: 040107.28). HP 1882/83. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 36,0 m l.
I højen fandtes et gravkammer.
Fund: Et skelet.
1303. Eskildstrup, Lynge sg (DKC: 040107.30). HP 1882/83. Høj. I højen er registreret 2 gravkamre.
1304. Topshøj Skov, Lynge sg (DKC: 040107.34). SM 1877 og JR 1936. Rundhøj. Den var ca. 2,0 m h., næsten fuldstændig
bygget af sten.
I højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret NV-SØ. Det var ca. 1,4 m l. og 0,8 m br. Det
var bygget af >2 sidesten og 1 dæksten. Kammeret var åbent mod SØ.
1305. Nyrupgård, Lynge sg (DKC: 040107.37). HCN 1937. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 15,0 m l. og 6,0 m br.
Der er bevaret randsten. I højen findes 2 dysser.
a. Det SØ-lige kammer havde rektangulær grundplan. Det var orienteret NV-SØ eller parallelt med højens længderetning.
Det var bygget af >3 sidesten.
b. Det NV-lige kammer havde rektangulær grundplan. Det var orienteret NV-SØ eller parallelt med højens længderetning.
Det var bygget af >3 sidesten.
1306. Vindelbro Skovpart, Lynge sg (DKC: 040107.38). HCN 1940. Langhøj. Den var ca. 27, 0 m l., 10,0 m br. og 0,5 h.
Der er ikke registreret noget kammer.
040107,a. Eskildstrup, Lunge sg. (Inds. 1851 - NM 11.606). Fundet i en stensat grav: 1 TN-håndledsbeskyter af ben. Mgl: 1 flække og kranier. - Litt: C.J.Becker 1960: 33, fig. 4 - 1963: 98 f, fig. 2c.
1307. ”Ballehøj”, Døjringe Mark, Munke-Bjergby sg (DKC: 040108.1). HP 1881. Langhøj, rektangulær og orienteret N-S.
Den er 16,0 m l., 7,0 m br. og 1,5 m h. Der er bevaret 8 randsten.
Centralt i højen findes en dysse (type I/II). Kammeret er orienteret Ø-V eller på tværs af højens længderetning. Det har
rektangulær grundplan. Kammeret er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod V og 2 sten på langsiderne
mod N og S. Kammeret er åbent mod Ø. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 137.
1308. ”Bleskedys”, Døjringe, Munke-Bjergby sg (DKC: 040108.2). HCN 1940. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er
20,0 m l., 11,0 m br. og 2,0 m h. Der er registreret randsten.
1309. Døjringe Mark, Munke-Bjergby sg (DKC: 040108.3). HP 1881. Langhøj, rektangulær og orienteret NNØ-SSV. Den
er 44 m l., 14 m br. og 2,0 m h. Der er bevaret ca. 40 randsten.
Centralt i højen ses et plyndringshul, hvori står én sten som rest af kammeret. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 138.
1310. Døjringe, Munke-Bjergby sg (DKC: 040108.4). HP 1881. Langhøj, rektangulær og orienteret NØ-SV. Den er 39 m
l., 11 m br. og 2,0 m h. Der er bevaret ca. 31 randsten.
I højen midterakse er registreret 2 dysser, placeret lige langt fra hver sin ende.
a. Kammeret (type Ia) er orienteret NØ-SV eller parallelt med højens længderetning. Det har rektangulær grundplan.
Kammeret er bygget af 4 lige høje sidesten og 1 dæksten.
b. Spredte sten af et gravkammer. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 139.
1311. Døjringe Mark, Munke-Bjergby sg (DKC: 040108.5). HP 1881. Rundhøj, ca. 11 m i diam. Der er bevaret 8
randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type III) har rektangulær grundplan og er orienteret NV-SØ. Det er ca 1,8 m
l. og 1,0 m br. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod NV, NØ og SV. For den SØ-lige ende findes en gangåbning.
Her ligger en tærskelsten mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er ca. 0,8 m br. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side. - Litt: A.P.Madsen 1896:
28 t. XXVI,42.
1312. Døjringe, Munke-Bjergby sg (DKC: 040108.6). HP 1881. Langhøj, rektangulær og orienteret NØ-SV. Den er 24,5

m l., 6,0 m br. og 2,0 m h. Der er bevaret ca. 40 randsten.
Centralt i højen findes en dysse(type I/II). Kammeret er orienteret NØ-SV eller parallelt med højen. Det er 1,4 m l. og 0,7
m br. Det har været bygget af 6 sidesten, nemlig 1 smallere sten for enderne i NØ og SV og 2 sten på langsiderne i NV og
SØ. Den ene er fjernet. Kammeret er dækket af 1 dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 140.
1313. Døjringe, Munke Bjergby sg (DKC: 040108.79). 1985. Rundhøj, ca. 10 m i diam. Der er registreret ca. 21
randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NV-SØ. Det er bygget af >3 sidesten;
1 sten mod SV og 2 mod NØ.
1314. Pederstrup, Pederstrup sg (DKC: 040109.6). HP 1882/83. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var ca. 16,5 m l. og
7,5 m br. Der er registreret randsten.
Der er ikke registreret noget gravkammer.
040109,a. Niels Nielsens Mark, Pedersborg sg (Inds. 1876. - NM A 2762-65). Fundet i tomten af en megalitgrav: 1 TNkølle. - Mgl: 1 tyndnakket flintøkse, 1 flække og 1 slibesten.
1315. Slaglille, Slaglille sg (DKC: 040110.1). SM 1877. Rundhøj. Den var ca. 13,0 m i diam. og 1,0 m h. I højens Ø-lige
del fandtes en jættestue.
Kammeret var rektangulært og orienteret N-S. Det var 7,5 m l. og ca. 2,5 m br. Det var bygget af >13 sidesten. Der er
registreret sprængte dæksten.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var bygget af >6 sidesten og >1 dæksten. - Litt: S. Hansen 1987a: 22 ff. - 1993: nr.
103.
1316. Slaglille, Slaglille sg (DKC: 040110.2). HP 1882/83. Rundhøj, ca. 18 m i diam. og 1 m h. Der er registreret 6
randsten. I højen er registreret 2 sten af en megalitgrav.
1317. Sorø Sønderskov, Slaglille sg (DKC: 040110.3). SM 1877 og 1935. Rundhøj, ca. 32 m i diam. og 1,5 m h. I højen
fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret NØ-SV. Den var 7,4 m l. og 3,5-4,0 m br.(?). Der var bevaret >2 sidesten. Gangen udgik fra
midten af den ØSØ-lige langside.
Gangen var orienteret ØSØ-VNV. Den var ca. 6,8 m l. og 1,1-0,5 m br. Der var bevaret > 10 sidesten; 5 på hver side. I
gangen stod mellem 3. og 4 par sidesten et sæt af 2 karmsten og derved lå en tærskelsten. Ved hjørnestenene til kammeret
lå en tærskelsten. Fylden i gangen bestod af rulle- og flintesten. I gangen fandtes også en 75 x 62 x 5 cm stor dørsten.
Fund (Udgr. 1935 af Niels P. Larsen - privateje, i.s.): 1 grønstensøkse, nogle flækker og lerkarskår, mange med ornamenter.Litt: S. Hansen 1987a: 26 ff.
1318. Vindelbro Skov, Slaglille sg (DKC: 040110.5). SM 1877 og JR 1938. Langhøj, rektangulær og orienteret SØ-NV.
Den er 16,0 m l., 7,0 m br. og 1,0 m h. Der er bevaret ca. 25 randsten. Randstenene er ca. 1,5 m høje.
I højens midterakse og forskudt mod den NV-lige ende findes en dysseruin.
Kammeret (type II) er orienteret SØ-NV eller parallelt med højens længderetning. Det har rektangulær grundplan. Det
er 1,0 m l. og 0,4 m br. Kammeret er bygget af 4 sten, hvoraf de 2 er bevaret, nemlig 1 smallere endesten mod NV og
en længere sidesten mod NØ. Der har været endnu en sidesten mod SV og en 0,3 m lavere indgangssten på kammerets
SØ-lige side.
Muligvis har der været endnu en dysse i højen. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 141.
1319. Stenmagle, Stenmagle sg (DKC: 040112.1). SM 1877. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er ca. 34,5 m l., 9,0 m br.
og 2,0 m h. Der er registreret 44 randsten; 0,9-1,3 m høje.
Der er registreret spor efter et gravkammer.
1320. Stenmagle, Stenmagle sg (DKC: 040112.2). SM 1877. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er 19,0 m l., 5,5 m br. og 1,0
m h. Der er registreret 32 randsten; ca. 1,0 m høje.
I højen findes ruinen af en megalitgrav. Der er registreret >2 sidesten.
1321. Stenmagle, Stenmagle sg (DKC: 040112.3). HP 1882/83. Rundhøj, ca. 12,5 m i diam. Der er bevaret randsten.
I højen findes ruinen af et gravkammer. Der er registreret >4 sidesten.
1322. Stenmagle, Stenmagle sg (DKC: 040112.4). SM 1877. Langhøj, rektangulær og orienteret NNØ-SSV. Den er >14
m l., 6,0 m br. og 1 m h. Der er bevaret 19 randsten. I højen findes to dysser.
a. Det S-lige kammer (type II) er orienteret NNV-SSØ eller på tværs af højens længderetning. Det har rektangulær
grundplan. Det er 1,9 m l. og 0,7 m br. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod NNV og 2
større sten mod ØNØ og VSV. For kammerets SSV-lige ende findes en indgangssten. Dækstenen henligger afvæltet.
b. Det N-lige kammer (type I/II) har rektangulær grundplan. Det er orienteret Ø-V eller på tværs af højens længderetning.
Det var bygget af 6 sidesten, nemlig 2 sten på langsiderne mod N og S, samt 1 sten for enderne mod Ø og V. - Litt: K.
Ebbesen 2006: nr. 142.
1323. ”Sortedys”, Nyrup, Stenlille sg (DKC: 040112.6). SM 1877.
Langhøj (?), rektangulær(?) og orienteret NNØ-SSV. Den er ca. 24 m l. og 1,0 m h. Der er bevaret ca. 24 randsten.
I højen findes 2 dysser.
a. Den sydlige dysse (type III) har rektangulært kammer. Det er orienteret ØSØ-VNV eller på tværs af højens længderetning.
Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod VNV og 2 sten på langsiderne mod ØNØ og VSV. Kammeret er dækket af

1 stor dæksten. For kammerets ØSØ-lige ende findes en indgangssten. Her findes en kort gang.
Gangen er orienteret ØNØ-VSV. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side.
b. Den sydlige dysse (type III) har rektangulært kammer. Det er orienteret ØSØ-VNV eller på tværs af højens længderetning.
Det er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod VNV, 1 større sten på den nordlige og 2 mindre sten på den
sydlige langside. For den ØSØ-ende findes en lavere indgangssten. Her er registeret en kort gang.
Gangen er orienteret ØNØ-VSV. Den er bygget af 2 sidesten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 143.
1324. Nyrup, Stenmagle sg (DKC: 040112.7). SM 1877. Rundhøj, ca. 12,5 m i diam. og 1,3 m h. Der er ikke bevaret
randsten. Centralt i højen findes en dysse.
Kammeret (opr. type I/II) er orienteret NV-SØ og har rektangulær grundplan. Det er bygget af 6 sidesten, nemlig 1 sten
for hver ende og 2 sten på langsiderne. Sandsynligvis er kammeret ombygget, idet de 2 sidesten i kammerets østlige
hjørne er lavere end de andre; den ene er en indgangssten. - Litt: H. Petersen 1881: fig. 9. - K. Ebbesen 2006: nr. 144.
1325. Odstrup, Stenmagle sg (DKC: 040112.10). SM 1877. Høj.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret N-S. Det er ca. 1,6 m l. Kammeret er bygget af
>4 sidesten; nemlig 2 sidesten mod Ø og 1 mod V og S. Kammeret er åbent mod N. Det er dækket af 1 dæksten.
1326. Odstrup, Stenmagle sg (DKC: 040112.11). SM 1877 og JR 1913. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 21,5 m l., 13,5
m br. og 1,0 m h. Der er registreret ca. 16 randsten.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det
er bygget af >3 lige høje sidesten, nemlig 2 sidesten mod Ø og 1 mod V. For kammerets N-lige ende står en indgangs/
tærskelsten.
1327. Odstrup, Stenmagle sg (DKC: 040112.12). SM 1877. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den er 27 m l., 11,5
m br. og 1,0 m h. Der er bevaret 3 randsten. I højens midterakse findes 2 dysser.
a. Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Det er 1,6 m l. og 0,6 m br. Kammeret er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod V, 1 større
sten på den nordlige langside og 2 mindre på den sydlige. Kammeret er åbent mod øst. Den store dæksten henligger
afvæltet.
b. Ca. 3,5 m vest herfor findes et rektangulært dyssekammer (type IIc). Det er orienteret ØNØ-VSV eller næsten parallelt
med højens længderetning. Det er 2,0 m l. og 0,8 m br. Kammeret er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 smallere endesten
mod VSV, og to sten på hver langside mod NNV og SSØ. For kammerets ØNØ-lige ende findes en 0,6-0,9 m lavere
tærskelsten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 145.
1328. Nyrup, Stenmagle sg (DKC: 040112.13). SM 1877. Langhøj, rektangulær og orienteret N-S. Den er ca. 17,0 m l. og
9,0 m br. Der er bevaret ca. 30 randsten.
Centralt i højen findes en dysse (type Ib). Kammeret er orienteret N-S eller parallelt med højens længderetning. Det har
rektangulær grundplan. Det er 1,9 m l. og 0,6 m br. Kammeret er bygget af 6 lige høje sidesten, nemlig 1 sten for hver
ende mod nord og syd samt 2 sten på hver langside. Kammerets dæksten er afvæltet. - Litt: K. Ebbesen 2006 nr. 146.
1329. Kyringe Mark, Stenmagle sg (DKC: 040112.15). HP 1882/83. Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ. Den er
>12 m l. og ca. 1,8 m h. Der er bevaret 15 randsten.
Centralt i højen findes en dysse (type IIb). Kammeret har rektangulær grundplan. Det er orienteret NØ-SV. Kammeret er
bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod NØ og 2 sten på hver langside mod NV og SØ. For kammerets SV-lige ende
ligger en tærskelsten mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 2 dæksten. - Litt: P.V.Glob 1969: nr. 323. - K. Ebbesen
2006: nr. 147.
1330. Stenmagle, Stenmagle sg (DKC: 040112.17). HP 1882/83. Dysseruin.
Der er registreret >3 sten af et kammer.
1331. Nyrup, Stenmagle sg (DKC: 040112.27). SM 1877. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den var 12,5 m l., 7,5
m br. og 1,0 m h. Der er registreret 15 randsten.
I højens midterakse er registreret ruinerne af 2 dysser, begge orienteret parallelt med højens længderetning.
a. Det østlige dyssekammer var orienteret Ø-V. Det havde rektangulær grundplan. Der var bevaret 2 sidesten, nemlig 1
endesten mod vest og en sidesten mod nord.
b. Tæt vest herfor fandtes et rektangulært dyssekammer. Det var orienteret Ø-V. Der var bevaret 2 sidesten, nemlig 1
endesten mod øst og 1 sidesten mod syd. Dækstenen henlå afvæltet. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 148.
1332. ”Mølsødyssen ” Broby Mark, V. Broby sg (DKC: 040113.1). SM 1877 og JR 1939. Rundhøj, ca. 9,5 m i diam. og 0,5
m h. Der er bevaret 21 randsten. Randstenene er 1,5 m høje og på nogle ses skålgruber. Centralt i højen findes en dysse
(type II). Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 1,8 m l., 1,2-0,8 m br. og 0,9 m h. Kammeret
er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 endesten mod V, 1 større sidesten mod S og 2 sidesten på den nordlige langside. For
kammerets østlige ende findes en indgangsten. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: P.V.Glob 1969: nr. 317. - K.
Ebbesen 2006: nr. 149.
1333. ”Kærlingedysse”, V. Broby sg (DKC: 040113.2). SM 1877 og HP 1882/83. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 31,5
m l.
I højen fandtes et rektangulært gravkammer. Det var ca. 2,7 m l.
1334. ”Bærendys”, V. Broby, V. Broby sg (DKC: 040113.4). SM 1877. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den var

41,0 m l., 9,5 m br. og 2,0 m h.
I højens midterakse fandtes 3 dysser, de to stærkt ruinerede.
a. Af det østlige kammer sås kun én sten.
b. Af det midterste kammer var kun bevaret 2 sidesten.
c. Det vestlige kammer var orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning. Det havde rektangulær grundplan.
Det var 1,6 m l. og 0,5 m br. Der var bevaret 4 sidesten, nemlig 1 endesten mod Ø og V samt 2 sten på den nordlige
langside. Dækstenen henlå afvæltet.- Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 150.
1335. Broby, V. Broby sg (DKC: 040113.5). SM 1877. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den er ca. >30,0 m l. Der er registreret
5 randsten.
1336. Broby Vesterskov, V. Broby sg (DKC: 040113.7). SM 1877 og JR 1937. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 88 m l.,
8,0 m br. og 1,5 m h. Der er registreret ca. 108 randsten.
I højens Ø-lige ende og i dens midterakse findes et rektangulært dyssekammer.
Kammeret (type II) er orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning. Det er bygget af 4 lige høje sidesten,
nemlig 2 sten mod N og 1 sten mod S og V. For kammerets Ø-lige ende findes en tærskelsten. Det er dækket af 1
dæksten.
Fund (Udgr. 1937 af J. Raklev - NM A 38.308-10): Ved en af de Ø-lige randsten fandtes 1 usleben, tyndnakket flintøkse,
ægfragmentet af en tyndnakket flintøkse samt 1 fragm. tyndnakket grønstensøkse med nakkehul. - Litt: K. Ebbesen
2009: kap. 11.
1337. Broby Vesterskov, V. Broby sg (DKC: 040113.14). HP 1882/83 og JR 1937. Rundhøj, ca. 10 m i diam. Der er bevaret
ca. 20 randsten.
Centralt i højen findes en ombygget dysse. Kammeret er orienteret NV-SØ. Det er bygget af >2 sidesten; én på hver
langside.
For kammerets NØ-lige ende er tilbygget en kort gang.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er bygget af 4 flade, kantstillede fliser; 2 på hver side. Mod Ø står som afslutning en lille,
kantstillet tærskelsten. - Litt: K. Ebbesen 2009: kap. 11.
1338. Broby, V. Broby sg (DKC: 040113.36). HP 1882/83. Megalitgrav.
1339. Broby Vesterskov, Broby sg (DKC: 040113.43). SM 1877 og JR 1938. Rundhøj, ca. 9 m i diam. og 0,5 m h.
I højen findes en dysse. Kammeret (type III) har rektangulær grundplan og er orienteret NV-SØ. Det er 1,7 m l., 1,0 m
br. og 1,1 m h. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod NV, NØ og SV. For kammerets SØ-lige ende findes en
gangåbning. Her ligger en tærskelsten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er 0,6 m l. Den er bygget af 2 sidesten.; én på hver side.
Fund (Udgr. 1938 af J. Raklev. - NM A 38.320-21): 1 A-flække. - Uorn. skår. - Litt: K. Ebbesen 2009: kap. 11.
1340. Broby Vesterskov, V., Broby sg (DKC: 040113.44). SM 1877 og JR 1937. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 9,0 m l. og
7,0 m br. Der er registreret 24 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V eller nogenlunde parallelt med
højens længderetning. Det er 1,2 m l., 0,5-0,7 m br., 0,7 m h. Det er bygget af >3 sidesten, nemlig 1 sten mod N, S og V.
Kammeret er åbent mod Ø. Det er dækket af 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1937 af J. Raklev - NM A 38.315-17): 1 flintmejsel. - 1 tyndnakket flintøkse. - 1 flække. - Litt: K. Ebbesen
2009: kap. 11.
1341. Broby Vesterskov, V. Broby sg (DKC: 040113.45). SM 1877 og JR 1937. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 12,0 m
l. og 6-7 m br. Der er registreret 19 randsten. Randstenene i den V-lige ende er de største. I højens midterakse findes 2
dysser.
a. Den V-lige dysse har rektangulært kammer. Kammeret (type I/II) er orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Det er 0,7 m br. og 1,0 m h. Der er bevaret > 3 sidesten, nemlig 1 sten mod N og 2 mod S.
b. Den Ø-lige dysse har rektangulært kammer. Kammeret (type III) er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning.
Den er 1,7 m l., 0,9 m br. og 1,1 m h. Det er bygget af >4 sidesten; nemlig 2 sten mod Ø og V. Kammeret er åbent mod N.
På kammerets S-lige ende ligger en tærskel/indgangssten. Kammeret er dækket af 1 dæksten med skåltegn.
Gangen er orienteret S-N. Der er bevaret >1 sidesten. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 318. - K. Ebbesen 2009: kap. 11.
1342. Broby Vesterskov, V. Broby sg (DKC: 040113.46). SM 1877 og JR 1939. Rundhøj, ca. 14-15 m i diam. og 1,0 m h.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type III) har rektangulær grundplan og er orienteret N-S. Det er 1,6 m l., 1,0
m br. og 0,9 m h. Det er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten mod V og N samt 2 sten mod Ø. For kammerets S-lige ende
findes en gangåbning. Her står en indgangssten. Kammeret er dækket af 2 dæksten, som er flækket af samme sten.
Gangen er orienteret S-N. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side.
Fund (Udgr. 1939 af J. Raklev. - NM A 38.318-19): 2 slebne, tyndbladede flintøkser. - Litt: K. Ebbesen 2009: kap. 11.
1343. Broby Vesterskov, V. Broby sg (DKC: 040113.48). SM 1877 og JR 1939. Rundhøj, 10,5 m i diam. og 1,5 m h. Der
er bevaret 20 randsten; 1,3 m høje.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type III) har rektangulær grundplan og er orienteret NV-SØ. Den er 1,9 m
l., 0,7 m br og 0,7-1,2 m h. Kammeret er bygget af 3 sidesten; én sten mod NV, NØ og SV. 1 dæksten. For kammerets
SØ-lige ende findes en gangmunding. Her står en indgangssten. Kammerets gulv består af en brolægning af fliser og

brændt flint.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er bygget af 3 sidesten; 1 sten på den S-lige og to på den N-lige side.
Fund (Udgr. 1939 af J. Raklev. - NM A 38.311-14): 1 sleben, svær tyknakket retøkse. - 1 flække. - 2 ubest. lerkar (MN). Litt: A.P. Madsen 1896: t. XXIX,43. - K. Ebbesen 1975; fl.a nr 84. - 2009: kap. 11.
1344. Broby Vesterskov. Broby sg (DKC: 040113.49). SM 1877 og JR 1939. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er 18,5 m
l. og 8,0-9,0 m br; bredest mod ØSØ. Der er registreret 33 randsten.
I højens midterakse findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret VNV-ØSØ eller parallelt med
højens længderetning. Det er bygget af >3 sidesten; 1 sten mod ØSØ, NNØ og SSV. Kammeret er åbent mod VNV. - Litt:
K. Ebbesen 2009: kap. 11
1345. Broby Vesterskov, V. Broby sg (DKC: 040113.50). SM 1877 og JR 1938. Rundhøj, ca. 8,0 m i diam. Der er bevaret
23 randsten; 1 m høje.
I højen er registreret dækstenen af et kammer. - Litt: K. Ebbesen 2009: kap. 11.
1346. Alsted Skov, V. Broby sg (DKC: 040113.51). SM 1877 og JR 1939. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 16,0 m l. og
6,5 m br. Der er registreret 25 randsten.
I højen er registreret >1 sidesten og 1 dæksten af et kammer.
1347. Allindemaglegård, Allindemagle sg (DKC: 040201.1). HP 1883/84. Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ.
Den er 19,5 m l., og 8,0 m br. Der er bevaret ca. 20 randsten. I højen findes 2 dysser.
a. Det SV-lige kammer (type II) er orienteret NØ-SV eller på tværs af højens længderetning. Det har rektangulær
grundplan. Det er 2,2 m l. og 0,8 m br. Kammeret er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod SV og 2 sten på hver
langside mod NV og SØ. For kammerets NØ-lige ende ligger en indgangssten.
b. Det NØ-lige kammer har været orienteret NØ-SV eller på tværs af højens længderetning. Det har haft rektangulær
grundplan. Kun den nordøstlige sidesten er bevaret. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 151.
1348. Allindemagle Skov, Allindemagle sg (DKC: 040201.2). HP 1882/83. Rundhøj, ca. 15 m i diam. og 2,0 m h. Der er
registreret >1 randsten.
I højen er registreret >1 sidesten af et kammer.
1349. Allindemagle Skov, Allindemagle sg (DKC: 040201.3). HP 1882/83. Høj.
I højen fandtes ruinen af en megalitgrav. Der er registreret >1 sidesten.
1350. ”Tinghøj”, Estrup, Allindemagle sg (DKC: 040201.6). HP 1882/83. Langhøj, rektangulær og orienteret NNV-SSØ.
Den er 24,0 m l., 8,0 m br. og 1,5 m h. Der er bevaret ca. 30 randsten.
I højens midterakse findes ruinerne af et rektangulært kammer. Det er orienteret NNV-SSØ eller parallelt med højens
længderetning. Det er 2,1 m l. og 0,7 m br. Der er bevaret 2 sidesten, nemlig 1 endesten mod NNV og en større sidesten
mod ØNØ. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 152.
1351. Estrup, Allindemagle sg (DKC: 040201.7). HP 1882/83. Rundhøj, ca. 7-11 m i diam. og 1,0 m h.
I højen findes en dysseruin. Kammeret havde 5-sidet grundplan. Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
1352. Allindemagle Skov, Allindemagle sg (DKC: 040201.52). 1982. Rundhøj, ca. 13-15 m i diam. Der er registreret 1
randsten. Centralt i højen findes en dysseruin. Der er registreret >3 sten.
1353. Farendløse, Farendløse sg (DKC: 040204.1). HP 1882/83. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 63,0 m l. og 6,0
m br. Der er registreret randsten.
Ca. 22 m fra højens NØ-lige ende er registreret spor efter et gravkammer.
1354. ”Kulåsbanken”, Frerslev, Frerslev sg (DKC: 040205.1). 1938. Tomt af en jættestue.
Kammeret var orienteret Ø-V. Der var tørmurskonstruktion mellem sidestenene samt et lag br. flint på gulvet.
Fund (Udgr. 1938 af E. Albrectsen. - NM A 38.042): 1 sleben, buttet retmejsel. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse.
- 2 flækkeknive. - > 15 skulderskåle. - 1 skulderkop. (MN II-III). - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a nr. 85, fig. 45,6.
1355. Holtegården, Frerslev sg (DKC: 040205.3). HP 1882/83. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 26,0 m l. og 9,0 m br.
Der er registreret 15 randsten.
Centralt i højen er registreret et gravkammer.
1356. Kastrupgård, Haraldsted sg (DKC: 040206.7). HP 1883/84. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den er 16,0
m l. og 8,5 m br. Der er bevaret 23 randsten. I højens midterakse findes 2 dysser.
a. Den østlige dysse er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Kammeret (type I/II) har rektangulær
grundplan. Det er 1,5 m l. og 0,7 m br. Der er bevaret 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod N og 1 større sten på langsiderne
mod Ø og V. Den ene er sprængt. Kammeret er åbent mod syd. Dækstenen henligger afvæltet.
b. Den vestlige dysse (type IV) er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Kammeret har 5-sidet grundplan.
Det er 1,7 m l. og 1,1 m br. Der er bevaret 4 sidesten, nemlig 2 sten mod N og 1 sten mod henholdsvis S og SØ. For
kammerets vestlige side findes en 0,8 m bred gangåbning. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 153.
1357. Ske-Tostrup, Haraldsted sg (DKC: 040206.8). HP 1882/83. Rundhøj, ca. 14 m i diam. og 1,5 m h.
I højen findes en dysseruin. Kammeret havde opr. 5-sidet grundplan. Der er registreret ca. 4 sidesten, 1 dæksten og
muligvis 1 gangsten.
1358. ”Enghøj”, Troelstrup, Haslev sg (DKC: 040207.1). HP 1882/83. Fritstående dysse.
Kammeret havde rektangulær grundplan. Det var ca. 2,0 m l., 0,9 m br. og 0,8-0,9 m h. Det var bygget af 5 sidesten;

nemlig 1 endesten og 2 sten på hver langside. Det var åbent i den ene ende og dækket af 1 dæksten. - Litt: Arne Majvang
1967: 23 (afb.).
1359. Høm, Høm sg (DKC: 040208.3). HP 1882/83. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 34,5 m l. og 5,5 m br.
Der er ikke registreret noget kammer.
040208,a. Høm, Høm sg (Inds. - NM 27.523). Megalitgrav: 1 sleben pilespids. - 1 lerkar ( MN III ). - Litt: K. Ebbesen 1975:
fl.a. nr. 86. - 2005: fl.1,70.
1360. Fjælebro, Kværkeby sg (DKC: 040210.7). HP 1882/83. Langhøj, orienteret Ø-V. Der er registreret randsten.
Nær højens V-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Den var orienteret N-S eller på tværs af højens
længderetning. Det var ca. 1,4 m l. Det var bygget af >2 sidesten. For kammerets S-lige ende stod en indgangsten.
1361. Nordrup, Nordrupøster sg (DKC: 040211.1). HP 1882/83. Ruin af en jættestue.
Kammeret var ovalt og orienteret Ø-V. Der er registreret 12 sidesten.
1362. Mulstrup, Nordrupøster sg (DKC: 040211.5). HP 1883/84. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 12,5 m l. Der er
registreret nogle få randsten.
Centralt i højen fandtes et dyssekammer. Det var orienteret Ø-V eller på tværs af højens længderetning.
1363. Mulstrup, Nordrupøster sg (DKC: 040211.6). HP 1883/84. Langhøj, orienteret N-S. Der er registreret randsten. I
højen fandtes 2 gravkamre.
a. Det ene kammer var orienteret N-S. Det var ca. 1,9 m l.
b. Det andet kammer var orienteret N-S. Det var ca. 1,9 m l.
1364. Mulstrup, Nordrupøster sg (DKC: 040211.7). HP 1883/84. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 12,5 m l.
Der er ikke registreret noget kammer.
1365. Ringsted Købstad, Ringsted by (DKC: 040212/13.5). HP 1883/84. Rundhøj, ca. 27,5 m i diam. Der er registreret
randsten. Centralt i højen fandtes en megalitgrav (ubest.). Kammeret var omgivet af en pakning af sten og br. flint. Det
havde 5-sidet grundplan og var bygget af > 4 sidesten. Det var ca. 2,0 m l. og 1,9 m br. Gulvet bestod af et lag flint. Derpå
lå skeletrester og gravgaver.
Der fandtes sekundærgrave fra bronzealderen i højen.
Fund (Udgr. 1883. - NM 5838-46): 1 sleben, svær, tyknakket huløkse (type A). - 1 dolkspids, sekundært omdannet til
ildsten. - 1 flækkepil (type C). - 1 tværpil. - 2 fragm. flækker - 1 flækkeildsten. - Ubest. lerkarskår. - 2 ravperler (mgl.). - Litt:
C.J. Becker 1950: bilag II, 37. - K. Ebbesen 2005: fl. 1,71.
1366. Ringsted Købstadsjorder, Ringsted By (DKC: 040212/13.24). HP 1883/84. Høj. I højen er registreret en stor
megalitgrav.
1367. Torped, Ringsted By (DKC: 040212/13.42). HP 1883/84. Dysse.
Der er registreret 4-5 sten af et gravkammer.
040212/13,a. Stakhavegård, Ringsted sg (Udgr. 1783/85, inds. 1921 - NM A 31.246-50). Gravhøj: 2 slebne, tyknakkede
tyndbladede huløkser. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Valby-type). - 1 sleben, bredægget retøkse. - 1 sleben, tyndbladet,
tyknakket retøkse. - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.1, 72.
1368. Sigersted, Sigersted sg (DKC: 040214.5). HP 1882/83. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 15 m l., 10 m br. og 1,0
m h. Centralt i højen findes et gravkammer. Der er registreret 2 sten.
1369. Sigersted, Sigersted sg (DKC: 040214.6). HP 1882/83. Rundhøj, ca. 9 m i diam. og 0,5 m h.
Der er registreret 2 sten.
1370. Sigersted, Sigersted sg (DKC: 040214.8). HP 1882/83. Dysseruin.
1371. Sigersted, Sigersted sg (DKC: 040214.28). HP 1882/83. Rundhøj. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes et gravkammer. Der er registreret 1 dæksten.
1372. ”Lodneshøj”, Fredsgårde, Sneslev sg (DKC: 040215.1). HP 1882/83 og JR 1913. Rundhøj, ca. 20,0 m i diam. I
højen findes en dobbeltjættestue. Jættestuekamrene er sammenbyggede og ligger i hinandens forlængelse. De er adskilt
med 2 fælles, tværstillede sten.
a. Den NØ-lige jættestues kammer er rektangulært og orienteret NØ-SV. Det er 9,5 m l. og 1,9 m br. De er bygget af 18
sidesten, nemlig 2 sten for den N-lige ende og 8 sten på hver side, samt endestenene mod SV. Der er tørmurskonstruktion
mellem sidestenene. Der er registreret mellemliggersten mellem side- og dækstenene. Der er bevaret >4 dæksten. Midt
for den SØ-lige langside findes en gangåbning. Ved kammerets SØ-lige side findes et 1,8 x 0,6 m stor, rektangulært rum,
adskildt ved kantstillede fliser.
Fylden var sandbladet ler. På gulvet lå svedne skeletdele, lidt brændt flint og gravgaver.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er 8,3 m l. og 1,2-0,8 m br. Den er bygget af 12 sidesten; 6 på hver side. Der er bevaret
>3 dæksten over gangens inderste del. Mellem 2. og 3. sæt sidesten står 2 karmsten og derved ligger 1 tærskelsten.
Fund (Udgr. 1884 af H. Petersen. - NM A 5955-67): 2 dobbeltæggede stridsøkser (type A2 og O). - 2 flækkeildsten. 1 flækkebor. - 4 flækkeknive, den ene lavet af en flække fra en cylinderformet blok. - 1 flækkeskraber. - 3 flækker. - 3
ravperler (type m1). - Ubest. lerkar. (MN III-IVA).
b. Den SV-lige jættestues kammer er orienteret NØ-SV. Det har timeglasformet grundplan. Det er ca. 6,6 m l., 1,7-1,9
m br. og 1,6 m h. Det er bygget af 14 sidesten, nemlig 2 for den SV-lige ende og 6 på hver side. Hertil kommer de i 2
sten mellem de to kamre. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammerets gulv består af en

bundbrolægning. Herpå lå et lag brændt flint og svedne skeletrester og gravgaver. Fylden bestod af sandblandet ler,
hvori sten og trækulstrriber. Midt for kammerets SØ-lige side findes en 0,9 m br. gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er 8,1 m l. og 0,9-0,7 m br. Den er bygget af >14 sidesten; 7 på hver side. Mellem 2. og
3. sidesten står et sæt karmsten. Her ligger en tærskelsten. Der er bevaret >6 dæksten.
Fund (Udgr. 1884 af H. Petersen - NM A 5946-54): 3 flækkeildsten. - 3 flækkeknive. - 2 flækker. - Ravfragm. - 2 tragtbægre
(MN I/II). - Ubest. lerkar. - Mgl: 1 tværpil. - 1 ildsten. - Litt: A.P. Madsen 1896: 25 f., t. 25. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 87.
- S. Hansen 1987a: 31 ff. - 1993: nr. 104.
1373. Eskildstrup, Sneslev sg (DKC: 040215.3). HP 1883/84 og JR 1935. Høj, hvori stærkt restaureret dysse.
Kammeret har 6-sidet grundplan og er orienteret NØ-SV. Det er 2,8 m l., 1,7 m br. og 1,3 m h. Kammeret er bygget
af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod NØ og 2 sten på hver af langsiderne mod SØ og NV. Sidestenene danner vinkel med
hinanden. For kammerets SV-lige ende findes en 1,0 m bred åbning. Det er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: P.V. Glob
1969: nr. 328. - C. Jensen 1974: 7, fig. 8-9. - K. Ebbesen 2006: nr. 154.
1374. Hjelmsømagle, Sneslev sg (DKC: 040215.5). HP 1883/84. Fritstående dysse.
Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret Ø-V. Det er bygget af 5 sidesten og 1 dæksten. - Litt:
P.V.Glob 1969: nr. 329.
1375. Hjelmsømagle, Sneslev sg (040215.6). HP 1883/84. Rundhøj, ca. 8 m i diam. I højen findes en jættestueruin.
Kammeret er orienteret NNV-SSØ. Den er ca. 6,3 m l. og 2,5 m br. Der er bevaret >10 sidesten og >3 dæksten. - Litt: S.
Hansen 1987a: 39 ff.
1376. Fredsgårde, Sneslev sg (DKC: 040215.9). HP 1883/84. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var >19,0 m l. og 6,0 m br. Der
er registreret randsten.
Centralt i højen er registreret en dæksten af et kammer.
1377. Amstofte, Sneslev sg (DKC: 040215.16). HP 1883/84. Dysseruin.
Der er registreret 5 sidesten af et gravkammer.
040215,a. Hjelmsømagle, Sneslev sg (Inds. 1836 - NM 3786). Fundet under en større sten i en gravhøj: 1 sleben svær,
tyknakket retøkse.
1378. Testrup, Testrup sg (040216.2). HP 1882/83 og GR 1922. Fritstående dysse.
Kammeret har uregelmæssig, 6-sidet grundplan og er orienteret NØ-SV. Det er ca. 2,7 m l., 1,2 m br. og 1,1 m h. Det er
bygget af 5 sidesten og 1 dæksten (som vejer ca. 10 t). Kammeret er åbent mod SV. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 330.
1379. Henriettelund, Testrup sg (DKC: 040216.4). HP 1882/83. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er 31,5 m l., 16,5 m br.
og ca. 1 m h. Der er bevaret ca. 30 randsten. I højen findes 1, evt. 2 dysser.
a. 9,5 m fra højens SØ-lige ende findes et gravkammer. Kammeret er orienteret NV-SØ eller parallelt med højens
længderetning. Der er registreret >2 sidesten.
b. Centralt i højen findes ruinen af et gravkammer.
1380. Ulstrup, Terslev sg (DKC: 040217.2). HP 1882/83. Langhøj (?), orienteret NØ-SV.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NØ-SV. Det er ca. 1,7 m l. Det er bygget af >2
sidesten; nemlig 1 sten mod SV og NV.
1381. Kværede, Terslev sg (DKC: 040217.4). HP 1882/83. Dysse.
Kammeret var bygget af 4 flade sidesten og 1 dæksten.
1382. Tolrød, Terslev sg (DKC: 040217.6). HP 1883/84. Rundhøj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes et gravkammer. Det var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
1383. Tolrød, Terslev sg (DKC: 040217.6a). HP 1883/84. Rundhøj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes et gravkammer. Det var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
1384. Hastrup, Terslev sg (DKC: 040217.10). HP 1883/84. Langhøj, orienteret NØ-SV.
Centralt i højen er registreret 1 dæksten af et kammer.
1385. Årløse, Terslev sg (DKC: 040217.16). 1976. Højtomt.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret VNV-ØSØ. Det er 1,8 m l. og 0,4-0,6 m br.
Kammeret er bygget af 3 sidesten. For kammerets ØSØ-lige side står en 0,6 m h. indgangssten.
1386. Oldhuse, Valsølille sg (DKC: 040218.1). HP 1883/84. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den er 15,0 m l. og
9,0 m br. Der er bevaret ca. 15 randsten. Endestenene i V-enden er de højeste. I højen findes 2 dysser.
a. Den østlige dysse (type IV) er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Kammeret har 5-sidet grundplan.
Det er 2,1 m l., 1,5 m br. og 0,9 m h. Kammeret er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten mod N, V, Ø og SØ. Den sydøstlige sten
står skråt. Ved siden af den ligger mod SV en tærskelsten. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
b. Den vestlige dysse (type III) er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Kammeret har rektangulær
grundplan. Det er 1,7 m l. og 1,3 m br. Der er bevaret 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod N og 2 sten på den vestlige
langside. For kammerets sydende ligger en tærskelsten oprindeligt mellem sidestenene. Her findes en kort gang.
Gangen er orienteret S-N. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side. - Litt: K. Ebbesen 2005: nr. 155.
1387. Vigersted, Vigersted sg (DKC: 040220.1). HP 1883/84. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 19,5 m l., 5,5 m br. og
1,0 m h. Der er registreret randsten.
12,5 m fra højens S-lige ende findes ruinen af et kammer.

1388. Førslev, Øde-Førslev sg (DKC: 040221.1). HP 1883/84. Rundhøj, ca. 12 m i diam. Der er registreret 5 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært kammer (type I/II). Det er orienteret NNV-SSØ. Der er bevaret >2 sidesten,
nemlig den ene side- og endesten.
1389. ”Manglehøj”, Førslev, Øde-Førslev sg (DKC: 040221.3). HP 1883/84. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 42,0
m l., 9,5 m br. og 2,0 m h. Der er registreret 30 randsten. Højen er tilsyneladende ombygget med to rundhøje indenfor
randstenskæden.
1390. Førslev, Øde-Førslev sg (DKC: 040221.4). HP 1883/84. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 12,5 m l. og 6,0 m br.
Der er registreret 3 randsten.
Der er ikke registreret noget gravkammer.
1391. ”Klokkehøj”, Førslev, Øde-Førslev sg (DKC: 040221.5). HP 1883/84. Langhøj, orienteret VSV-ØSØ. Den er ca. 19,0
m l. og 7,0 m br. Der er bevaret randsten.
Der er ikke registreret noget kammer.
1392. Førslev, Øde-Førslev sg (DKC: 040221.6). HP 1883/84. Rundhøj, ca. 11,5 m i diam. Der er bevaret 13 randsten. I
højens SSV-lige del findes en stordysse.
Kammeret er orienteret NNØ-SSV og har trapezformet grundplan. Det er 2,9 m l. og 0,9-1,3 m br; bredest mod NNØ.
Det er bygget af 6 sidesten; nemlig 1 endesten mod NNØ, samt 3 sten på den VNV-lige og 2 sten på den ØSØ-lige
langside. For kammerets SSV-lige ende findes en 0,9 m br. gangåbning.
Gangen er orienteret SSV-NNØ. Den er 2,2 m l. Den er bygget af >2 sidesten; én på hver side. - Litt: A.P.Madsen 1896: t.
29,45.
1393. Levtofte, Øde-Førslev sg (DKC: 040221.10). HP 1883/84. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 11,0 m l. Der er
registreret 1 randsten.
1394. ”Kagshøj”, Kagstrup, Ørslev sg (DKC: 040222.5). 1979. Højtomt, ca. 15 m l., 5 m br. og 1,5 m h.
I højen er registreret ruinen af en megalitgrav.
1395. Hæsede. Ø-Broby sg (DKC: 040223.10). HP 1883/84. Rundhøj.
I højen fandtes et dyssekammer. Det var orienteret Ø-V. Det var bygget af >2 sidesten og 1 dæksten.
1396. Bråby, Ø. Broby sg (DKC: 040223.15). HP 1883/84. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. >34,0 m l. og 10,0 m br.
Der er registreret 22 randsten. I højen fandtes 3(?) kamre.
a. I højens N-lige ende fandtes ruinen af et dyssekammer. Det var orienteret Ø-V eller på tværs af højens
længderetning.
b og c. I højens midte og Ø-lige ende er registreret sten.
1397. Egerup, Boeslunde sg (DKC: 040301.7). CB 1892. Langhøj, rektangulær og orienteret NØ-SV. Den er > 16,5 m l.,
ca. 8,0 m br. og 1,0 m h. Der er bevaret ca. 20 randsten.
12,5 m fra højens SV-lige ende og ved midteraksen findes en dysse (type I/II). Kammeret er orienteret NØ-SV eller
parallelt med højens længderetning. Der er bevaret 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod NØ og 2 større sten på langsiderne.
Kammeret er åbent mod SV. Dets dæksten er sprængt. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 156.
1398. Ø. Bøgebjerg, Boeslunde sg (DKC: 040301.9). CB 1892. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 51,0 m l., 9,5 m
br. og 1,5 m h. Der er registreret 45 randsten.
17,5 m fra højens ØSØ-lige ende findes et rektangulært kammer (type I/II). Det er ca. 1,5 m l., 0,6 m br. og 0,7 m h. Det
er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
1399. Sønderup, Boeslunde sg (DKC: 040301.15). CB 1892 og 1895. Rundhøj. Den var ca. 14,0 m i diam. og 2,0 m h. I
højen fandtes en jættestue.
Kammeret var rektangulært og orienteret SSV-NNØ. Det var 4,6 m l., 1,3 m br. og >1,5 m h. Det var bygget af >8
sidesten,
I højen er sekundært indbygget en hellekiste samt anlagt 2 sekundære urnegrave med brændte ben.
Fund (Udgr. 1895 af C. Blinkenberg - NM A 14.723-25 og B 6188): 2 dolke (type Ix og IIA/VI). - 1 bronzering. - 1 stykke
flintaffald.
1400. Apager Skov, Sønderup, Boeslunde sg (DKC: 040301.18). CB 1892. Rundhøj, ca. 12,5 m i diam. og 1,5 m h. Der er
registreret 4 randsten. Centralt i højen findes en jættestue.
Kammeret er orienteret NNØ-SSV. Det var ca. 3,9 m l. og 1,5 m br. Det var bygget af >8 sidesten og opr. 3 dæksten. Der
er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Midt for den SØ-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SSV-ØNØ. Der er bevaret >2 sidesten og >3 dæksten. - Litt: S. Hansen 1987a: 45 ff.
1401. Apager Skov, Sønderup, Boeslunde sg (DKC: 040301.19). CB 1892. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 19,0 m
l., 6,0 m br. og 0,5 m h. Der er registreret 25 randsten.
9,0 m fra højens NØ-lige ende ses dækstenen af et dyssekammer.
1402. Sønderup, Boeslunde sg (DKC: 040301.20). CB 1892. Langhøj, orienteret SSV-NNØ. Den er ca. 12,5 m l. og 6,0
m br. Der er registreret 18 randsten.
Centralt i højen er registreret spor af et kammer.
1403. Espe, Boeslunde sg (DKC: 040301.24). CB 1892. Rest af en langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er 7,0 m br. Der er
registreret 7 randsten.

1404. Neble, Boeslunde sg (DKC: 040301.44). CB 1892. Høj, hvori findes en dysse.
Kammeret (type IIIb) er orienteret VNV-ØSØ og har trapezformet grundplan. Det er 2,9 m l., 1,5-1,2 m br. og 1,3 m h.
Det er bredest mod VNV. Kammeret er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod VNV, og 2 sten på hver langside mod
NNØ og SSV. Kammeret er dækket af én stor dæksten. Ved kammerets ØSØ-lige ende står op til den NNØ-lige side en
0,7 m bred sten, som halvt lukker for kammeret. Ved siden af den er kammeret åbent. Her findes en kort gang.
Gangen er orienteret VNV-ØSØ. Den 1,2 m l. og 1,0 m h. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side.
Fund i kammeret: 2 skeletter, nogle slebne økser og ravperler. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 157.
1405. V. Bøgebjerg, Boeslunde (DKC: 040301.64). CB 1892. Høj. Der er registreret randsten.
I højen er registreret en megalitgrav.
I højen fandtes sekundære urnegrave med brændte ben.
040301,a. Boeslunde, Boeslunde sg (Inds. 1866 - NM A 38). Rundhøj. I denne fandtes en jættestue.
Kammeret var rektangulært og orienteret N-S. Det var ca. >10,5 m l. (opr. ca. 12,5 m l.), 2,2 m br. og 1,6 m h. Det var
bygget af 20 sidesten; 9 på hver side og 1 for hver ende. Sidestenene vendte en flad side indad. Midt for kammerets Ø-lige
langside fandtes en gang.
Fund: Skeletrester. - 1 fragm. flække. - 1 afslag. - 1 tragtskål. - 1 skulderkop - Ubest. lerkar (MN III). - Mgl: Flintøkser og
-mejsler. - Litt: K. Ebbesen 1975: nr. 94.
040301,b. Nyregård, Boeslunde sg (Udgr. 1986 af H. Nielsen). Tomten af en dobbeltjættestue. Kamrene lå i hinandens
forlængelse, men længdeakserne dannede en stump vinkel. Kamrene var ovale og var orienteret ca. N-S. De var ca. 5 m l.
og 2,5 m br. Der registreredes tørmurskonstruktion. Gangene var orienteret ca. Ø-V og var ca. 5 m l.
I højsiden var sekundært placeret en hellekiste; en jernaldergrav samt endnu en grav.
Fund (i.s.): I den N-lige jættestue fandtes 3 flækker og et skulderkar. MN II. I den S-lige fandtes en tyndnakket flintøkse.
- Litt: AUD 1987: 59.
1406. Gerlev, Gerlev sg (DKC: 040302.1). CB 1893. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 55,5 m l., 8,0 m br. og 2,0
m h. Der er registreret 44 randsten.
17,5 m fra højens ØNØ-lige ende findes ruinen af et dyssekammer.
Der er bevaret >2 sidesten og 1 dæksten.
1407. ”Gjelshøjdyssen”, Gerlev, Gerlev sg (DKC: 040302.5). CB 1893. Høj.
I højen fandtes tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1934 af K. Thorvildsen - NM A 36.422-54): 1 dolk (type IA/B). - 1 dobbeltægget stridsøkse (type C 1). - 1
sleben, svær, tyknakket retøkse (Valby-type). - 2 slebne, buttede retmejsler. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 4
tværpile. - 1 flækkepil (type A 3). - 1 flækkebor. - 1 flækkesegl. - 5 flækkeknive. - 13 flækker. - 2 flækkeildsten. - 1 ravperle
(type b1). - 1 trekantet bensmykkeplade. - 3 tragtskåle. - 2 skulderskåle. - 1 skulderkop. - 1 skulderhængekar. - 2 skåle
med kegleformet hals. - 2 skåle med konvekse sider. (MN II-V). - Litt: C.J. Becker 1950: bil II, 41. - K. Ebbesen 1974: fig.
4,3. - 1975: fl.a. nr. 88, fig. 45,34 og fig. 59,2. - 2005: fl. 1,73.
1408. Serdrup, Gerlev sg (DKC: 040302.7). Dysseruin.
1409. Hejninge, Hejninge sg (DKC: 040304.3). CB 1893. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er ca. 16,5 m l., 7,5 m br. og
1,0 m h. Der er registreret 17 randsten.
Centralt i højen ses dækstenen af et kammer.
1410. Stude, Hemmeshøj sg (DKC: 040305.8). CB 1893. Rundhøj. Den var ca. 22,0 m i diam. og 2,0 m h. I højen fandtes
en jættestue.
Kammeret var orienteret NNØ-SSV . Det var ca. 9,0 m l., 1,3 m br. og 1,3 m h. Midt for kammeret ØSØ-lige langside
fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret ØSØ-VNV.
Fund (Købt 1892. - NM A 11.353-67 og A 12.590-91): 1 tyndnakket grønstensøkse. - 3 slebne, svære, tyknakkede retøkser
(alle Lindø/Valby-type), de to fragm. - 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 dobbeltægget stridsøkse (type C
1). - 2 slebne, buttede retmejsler. - 1 fragm. fladehugget redskab. - 1 flækkekniv. - 5 ravperler (mgl.). - 1 ubest. lerkar. Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 88a.
1411. Erdrup, Hemmeshøj sg (DKC: 040305.13). CB 1893 og HK 1919. Fritstående dysse.
Kammeret (type I) havde rektangulær grundplan og var orienteret Ø-V. Det var 1,6 m l., 1,1 m br. og 1,2 m h. Det var
bygget af 4 lige høje sidesten. De skrånede indad og to viste en kløvet flade. Der var stenpakning i mellemrummene
mellem sidestenene. Gulvet bestod af en brolægning og et lag brændt flint.
Fund (Udgr. 1919 af H. Kjær - NM A 30.813.): 1 flækkekniv. Tidligere er fundet et bronzesværd og lerkar i højen.
1412. Erdrup, Hemmeshøj sg (DKC: 040305.14). CB 1893. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den var ca. 10,0 m l. og 9,5 m br.
Der var bevaret 20 randsten.
Centralt i højen er registreret spor af et kammer.
1413. Stude, Hemmeshøj sg (DKC: 040305.20). CJB 1940. Rest af en langhøj.
1414. Grøfte, Kindertofte sg (DKC: 040306.1). CB 1893. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 27,0 m l., 8,0 m br. og
1,5 m l. Der er bevaret 47 randsten. De højeste, som er 1,3 m h., er placeret i enderne.
16,5 m fra højens SØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det var orienteret NV-SØ eller parallelt

med højens længderetning. Det er 1,6 m l., 0,9 m br. og 1,3 m h.
Det er bygget af 4 lige høje sidesten. - Litt: K. Ebbesen 1988: fig. 29.
1415. Grøfte, Kindertofte sg (DKC: 040306.2). CB 1893. Langhøj, orienteret NNV-SØ. Den er 31,5 m l. og 8,0 m br. Der
er bevaret 27 randsten. I højens midterakse findes 2 dysser.
a. 9,5 m fra højens NNV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det er orienteret NNV-SSØ eller
parallelt med højens længderetning. Det er 1,6 m l., 1,0 m br. og 1,0 m h. Det er opr. bygget af 4 lige høje sidesten og 1
dæksten.
b. 18,0 m fra højens NNV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det er orienteret NNV-SSØ eller
parallelt med højens længderetning. Det er 1,9 m l., 1,0 m br. og 1,1 m h. Det er opr. bygget af 4 lige høje sidesten og 1
dæksten. - Litt: K. Ebbesen 1988: fig. 28.
1416. Grøfte, Kindertofte sg (DKC: 040306.3). CB 1892 og HA 1946-47. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. >80 m
l. og 9 m br. Der er registreret randsten. I højens ØSØ-lige ende findes 2 dysser, bygget ca. 5 m fra hinanden. De er begge
omgivet af en stendynge, hvor der bl.a. er iagttaget en vandnæse.
a. Det VNV-lige kammer (A - type Ib) har rektangulær grundplan. Det er orienteret VNV-ØSØ eller parallelt med højens
længderetning. Det er 1,7 m l., 0,8 m br. og 0,9 m h. Det er bygget af 6 lige høje sidesten; nemlig 2 på hver side og 1 for
hver ende. Der er registreret tørmurskonstruktion. Det var dækket af 1 stor dæksten. Gulvet dannedes af undergrunden.
Herpå fandtes skeletrester af 2 personer, 2 øskenflasker og en fragm. dolkstav.
Fund (Udgr. 1946/47. af H. Andersen - NM A 45.030-34): 2 øskenflasker (type c, TN 3). - 1 fragm. dolkstav.
b. Det ØNØ-lige kammer (B - type Ib) havde rektangulær grundplan. Det var orienteret ØNØ-VNV eller parallel med
højens længderetning. Det var 1,7 m l., 0,8 m br. og 0,8 m h. Det er bygget af 6 sidesten, 2 for hver side og 1 for enderne.
Der er registreret tørmur. Det var dækket af 1 dæksten. Gulvet bestod af undergrunden. Herpå lå skeletrester af 1 person
samt 1 øskenflaske.
Fund (Udgr. 1946/47 af H. Andersen - NM A 45.035): 1 øskenflaske (type c, TN 3).
I højen iagttoges tillige et ubestemmelig, træbygget anlæg. - Litt: E. Thorvildsen og M. Rud 1974:115 (afb.). - P.V. Glob
1952: 53. - H. Knöll 1976: nr. 105.- K. Ebbesen 1988: 53 ff. - P. Bennike 1988: 70 ff.
1417. Grøfte, Kindertofte sg (DKC: 040306.4). CJB 1940. Fritstående dysse.
Kammeret er orienteret NØ-SV. Den er bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
1418. Bildsø, Kirke-Stilling sg (DKC: 040307.1). CB 1893. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 23,5 m l. og 7,5 m br. Der
er registreret 20 randsten.
6,0 m fra højens Ø-lige ende findes et dyssekammer. Det er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det er
0,6 m br. Der er bevaret >2 sidesten, nemlig 1 sten mod Ø og V, samt 1 dæksten.
1419. Bildsø, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.2). CB 1893. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 11,5 m l. og 6,5 m
br. Der er registreret 30 randsten.
4,0 m fra højens VSV-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret VNV-ØSØ eller
parallelt med højens længderetning. Der er registreret et par sten.
1420. Bildsø, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.4). CB 1893. Langhøj, rektangulær og orienteret ØSØ-VNV. Der er bevaret
19 randsten.
I højen vestlige ende findes en dysse (type II). Kammeret er orienteret ØSØ-VNV eller parallelt med højens længderetning.
Det har rektangulær grundplan. Det er 1,6 m l., 0,7-0,5 m br. og 0,6 m h. Kammeret er bygget af 4 sidesten, nemlig 1
endesten mod ØSØ, samt henholdsvis 1 og 2 større sten på langsiderne mod SSV og NNØ. For kammerets VNV-lige
ende findes en indgangssten. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 158.
1421. Bildsø, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.6). CB 1893. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den var ca. 12,5 m l. og 6,0
m br. Der er registreret randsten.
Tæt ved højens VNV-lige ende fandtes et gravkammer. Der er registreret >3 sidesten.
1422. ”Pugedysse”, Bildsø, Kirke-Stilllinge sg (DKC: 040307.7). JK 1857 og CB 1893. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca.
16,0 m l. og 9,5 m br. Der er registreret 35 randsten. Randstenene i enderne er højest; én i den S-lige ende 1,3 m h.
Næsten centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret Ø-V eller på tværs af højens
længderetning. Det er 2,1 m l. og 0,8-0,9 m br. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 1 endesten mod V og 2 sten på
langsiderne mod N og S. For kammerets Ø-lige ende findes en indgangssten. Kammeret er dækket af 1 dæksten. - Litt: J.
Lange 1815: 75. - A.P. Madsen 1868: 11 t. 8.
1423. ”Humblebjergdysse”, Bildsø, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.8). CB 1893. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca.
29,0 m l. og 8,0 m br. Der er registreret 30 randsten. Ud for langhøjens Ø-lige ende er registreret en tilbygning mod nord.
Den var ca. 10,0 m l. Der sås 5 randsten ved tilbygningens højfod.
17,5 m fra højens Ø-lige ende og ved dens S-side findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret Ø-V. Det er 2,2 m l. og 2,0 m br. Det er bygget af 7 sidesten. Midt for kammerets S-lige
side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret S-N og når til randstenskæden. Den er 2,2 m l. og 0,8 m br. Den er bygget af 4 sidesten; 2 på hver
side. - Litt: J. Lange 1815: 75.
1424. ”Lammedysse”, Bildsø, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.9). CB 1893. Langhøj, rektangulær og orienteret NNV-

SSØ. Den er 24,0 m l. og 5,5 m br. Der er bevaret 38 randsten. Langhøjen har tagformede ender og den højeste randsten
i midten af SSØ-enden er 1,3 m høj.
I højens midterakse og 10,5 m fra højens SSØ-ende findes resterne af et rektangulært dyssekammer. Kammeret har
været orienteret NNV-SSØ eller parallelt med højens længderetning. Det var 1,6 m l. og 0,7 m br. Der er registreret 3
sidesten, nemlig 1 sten mod henholdsvis NNV, SSØ og VNV. - Litt: J. Lange 1815: 75. - K. Ebbesen 2006: nr. 159.
1425. Bildsø, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.10). CB 1893. Dysseruin.
Der er registreret 5 sten af en megalitgrav.
1426. ”Åsedisdyssen”, Bildsø, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.12). CB 1893. Langhøj, rektangulær og orienteret N-S.
Den er 19,0 m l. og 8,0-9,0 m br. Der er bevaret 23 randsten.
I højens midterakse og ca. 11,0 m fra den nordlige ende findes et dyssekammer (type II). Det er orienteret N-S eller
parallelt med højens længderetning. Det har skæv, rektangulær grundplan. Det er 1,5 m l., 1,0-0,8 m br. og 0,8 m h.
Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smal endesten mod syd og 2 større sten på langsiderne mod Ø og V. Ved
kammerets N-lige ende står en 0,5 m lavere indgangssten. Over kammeret ligger 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006:
nr. 160.
1427. ”Horsedyssen”, Bildsø, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.14). CB 1893. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca.
26,5 m l. og 8,0 m br. Der er registreret 52 randsten.
Højen er ombygget, idet det østlige kammer opr. har været omgivet med en rundhøj. Der er registreret 7 randsten
omkring foden af denne. I højens midterakse findes 3 dyssekamre.
a. Ca. 4,0 m fra højens ØSØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det er orienteret VNV-ØSØ eller
parallelt med højens længderetning. Det er 2,2 m l., 1,6 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 4 lige høje sidesten samt 1
dæksten.
b. Ca. 9,0 m fra højens ØSØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det er orienteret VNV-ØSØ eller
parallelt med højens længderetning. Det er 1,4 m l. og 0,8 m br. Det er bygget af 4 lige høje sidesten og 1 dæksten.
c. Ca. 19 m fra højens ØSØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret VNV-ØSØ eller parallelt
med højens længderetning. Det er 1,3 m l. og 0,6 m br. Det er bygget af 4 lige høje sidesten og 1 dæksten.- Litt: A.P.
Madsen 1896: 29, t. 31. - J. Lange 1815: 74 f.
1428. ”Hylledysse”, Bildsø, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.18). CB 1893. Langhøj, orienteret SSØ-NNV. Den er ca. 30,0
m l. og 9,5 m br. Der er registreret 36 randsten. Højen er ombygget og ca. 23,5 m fra den SSØ-lige ende er registreret 2
sten i række på tværs af højen.
Der er ikke registreret noget kammer. - Litt: J. Lange 1815: 75 f.
1429. Bildsø, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.19). CB 1893. Rundhøj, ca. 11 m i diam. Der er bevaret 2 randsten.
Centralt i højen findes en dysse.
Kammeret (type II) har rektangulær grundplan og er orienteret ØSØ-VNV. Det er 1,4 m l. og 0,9 m br. Kammeret er
bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod ØSØ og 2 større sten på langsiderne mod NNØ og SSV. For
kammerets VNV-lige ende står en 0,4 m lavere indgangssten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 161.
1430. Bildsø, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.22). HP og CB 1893. Rundhøj, ca. 10,0 m i diam. Der er bevaret 24
randsten. Den ene i vestsiden er meget større end de andre; 1,2 m høj.
Centralt i højen findes en dysse (type IIb). Kammeret er orienteret NV-SØ og har trapezformet grundplan. Det er 2,0 m
l., 1,0 m h. og 0,6-1,0 m br.; bredest i NV. Kammeret er bygget af 5 lige høje sidesten, nemlig 1 endesten mod NV og 2 sten
på langsiderne mod NØ og SV. Det er åbent i SØ. Her har stået en indgangssten. Kammerets bund er brolagt.
Fund (Udgr. af H. Petersen - NM A 8576-77): 1 dolk (type VA). - 1 skiveøkse. - 1 lerkarskår (mgl.). - Litt: K. Ebbesen 2006:
nr. 162.
1431. Bildsø, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.23). CB 1893. Rundhøj, ca. 11,5 m i diam.
Der er registreret ca. 12 sten af en megalitgrav.
1432. Bildsø, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.24). CB 1893. Rundhøj, ca. 12-12,5 m i diam. Der er registreret 5
randsten.
Centralt i højen fandtes et rektangulært dyssekammer. Det var orienteret ØSØ-VNV. Det var 0,7 m br. Det var bygget af
4 sidesten, nemlig 1 sten mod V og S samt 2 på den V-lige langside. Kammeret var åbent mod ØSØ.
1433. Bildsø, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.25). CB 1895. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 19,0 m l. og 11,5-10,0
m br. Der er registreret 10 sten.
1434. Bildsø, Kirke-Stillinge sg, (DKC: 040307.27). CB 1893. Langhøj, rektangulær og orienteret NØ-SV. Den er 14,5 m
l. og 7,5 m br. Der er bevaret 29 randsten.
I højens midterakse og 7,0 m fra dens NØ-lige ende findes en dysse (type Ib). Kammeret er orienteret NØ-SV eller
parallelt med højens længderetning. Det har rektangulær grundplan. Det er 1,6 m l. og 0,6 m br. Kammeret er bygget af
6 lige høje sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod NØ og SV og 2 sten på hver langside mod NV og SØ. Dækstenen
er fjernet. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 163.
1435. Kirke-Stillinge, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.34). CB 1893. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var ca. 52,0 m
l. og 9,0 m br. Der er registreret 62 randsten.
Der er ikke iagttaget noget kammer.

1436. Kirke-Stillinge, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.35). CB 1893. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den var ca. 15,0 m
l. og 6,0 m br. Der er registreret 19 randsten.
Ca. 9 m fra højens ØSØ-lige ende fandtes et gravkammer. Det var sandsynligvis orienteret NNØ-SSV eller på tværs af
højens længderetning. Der er registreret >1 sidesten.
1437. Kirke-Stillinge, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.36). CB 1893. Høj, hvori en dysse.
Dyssekammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret NNØ-SSV. Det er 2,0 m l., 0,8 m br. og 0,9 m h.
Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smallere sten mod NNØ og 1 større sten på hver langside. Det er dækket af
en stor dæksten. Kammeret er åbent mod SSV. Her har muligvis stået en indgangssten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 164.
1438. ”Grimskærdysse”, Kirke-Stillinge, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.38). CB 1893. Rundhøj, ca. 9 m i diameter. Der
er bevaret 24 randsten.
Centralt i højen findes en dysse (type II). Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret VNV-ØSØ. Det er 1,6
m l., 0,9 m br. og 1,3 m h. Kammeret er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod VNV og henholdsvis 1 og
2 større sten på langsiderne mod SSV og NNØ. For kammerets ØSØ-ende findes en 0,5 m lavere indgangsten. Det er
dækket af 1 stor dæksten. - Litt: J. Lange, 1815: 73 f. - P.V.Glob 1969: 333. - K. Ebbesen 2006: nr. 165.
1439. Kirke-Stillinge, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.39). CB 1893. Rundhøj. Den var ca. 11,0 m i diam. og 2,0 m h.
I højen fandtes et dyssekammer. Det var orienteret Ø-V. Der var bevaret >2 sidesten.
Fund: 2 kranier og 1 lerkar.
1440. Kirke-Stillinge, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.41). CB 1893. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 48,5 m l. og
8,5 m br. Der er registreret 22 randsten.
I højen sås spor af et kammer.
1441. ”Breddysse”. Kirke-Stillinge Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.43). CB 1893. Langhøj. I højtomten findes 2 dysser,
beliggende godt 5 m fra hinanden og begge orienteret på tværs af højningens længderetning.
a. Det SV-lige kammer (type II) er orienteret NØ-SV og har rektangulær grundplan. Det er 2,0 m l., 1,2 m br. og 1,0 m h.
Kammeret er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod NV og 2 sten på hver langside mod NØ og SV. Ved
kammerets SØ-lige ende ligger en tærskelsten mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
b. Det nordøstlige kammer (type II) har rektangulær grundplan og er orienteret SØ-NV. Det er 1,7 m l., 1,3 m br. og 0,8
m h. Kammeret er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod NV og 2 sten på langsiderne mod NØ og SV.
Ved kammerets SØ-lige ende ligger en tærskelsten mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 1 dæksten, hvorpå ses
skålformede fordybninger. - Litt: P.V. Glob 1969: 220, nr. 42.- K. Ebbesen 2006: nr. 166.
1442. ”Svinerodsdysse”, Kirke-Stillinge, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.45). CB 1893. Langhøj, rektangulær og
orienteret NØ-SV. Den er 32,0 m l., 8,5 m br. og ca. 1,0 m h. Der er bevaret 50 randsten.
I højen findes 3 dysser. Det nordøstlige kammer (a) er placeret i højens midterakse ca. 21 m fra den sydvestlige ende. De
to andre (b og c) er placeret ca. 13 m fra den sydvestlige ende; ca. 1 m fra hinanden og på begge sider af midterakse. De
er parallelle og sandsynligvis bygget samtidig.
a. Den nordøstlige dysse (type Ia) er orienteret NØ-SV eller parallelt med højens længderetning. Den har rektangulær
grundplan. Kammeret er 1,6 m l., 0,6 m br. og 0,7 m h. Det er bygget af 4 lige høje sidesten, nemlig 2 smallere endesten
og 2 større sten på langsiderne.
b. Den sydlige midterdysse (type Ia) er orienteret SØ-NV eller parallelt med højens længderetning. Det har rektangulært
kammer. Det er 2,0 m l., 0,7 m br. og 0,9 m h. Det er bygget af 4 lige høje sidesten, nemlig 2 smallere sten i enderne og
2 større sten på langsiderne.
c. Den nordlige midterdysse (type Ia) er orienteret SØ-NV eller parallelt med højens længderetning. Den har rektangulært
kammer. Det er 1,9 m l., 0,7 m br. og 0,8 m h. Det er bygget af 4 lige høje sidesten, nemlig 2 smallere sten for enderne og
2 større sten på langsiderne.
Fund (Udgr. - NM A 11.034): 1 øskenflaske (type c, TN, fase 3). - Litt: J. Lange 1815: 83. - K. Thorvildsen 1941: no 134. - H.
Knöll 1976: nr. 107. - K. Ebbesen 2006: nr. 167.
1443. ”Rørdysse”, Kirke-Stillinge, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.46). CB 1893. Langhøj, rektangulær og orienteret
SSØ-NNV. Den er >21,0 m l. og 7,0 m br. Der er bevaret 40 randsten.
I højens midterakse findes ruinerne af 3 dysser.
a. 5,0 m fra højens NNØ-lige ende findes ruinerne af et rektangulært kammer. Det er orienteret NØ-SV eller på tværs
af højens længderetning. Det har været ca. 1,5 m l. Der er bevaret 1 dæksten og mindst 1 sidesten. Kammeret har haft
indgangssten for den NØ-lige ende.
b. 12,0 m fra den NNØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret SSØ-NNV eller parallelt med
højens længderetning. Det er 1,4 m l. Der er bevaret 3 sidesten, nemlig 1 smal endesten mod SSØ, én større sidesten mod
NNØ og en mindre sidesten mod VSV, som har udgjort halvdelen af langsiden.
c. 15,0 m fra den NNØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret NNØ-SSV eller parallelt med
højens længderetning. Det er 1,5 m l. Der er bevaret 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod NNØ og to sidesten på den
NNØ-lige langside. - Litt: P. Lange 1815: 83. - K. Ebbesen 2006: nr. 168.
1444. Ø. Stillinge, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.56). CB 1893. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 54,0 m l. og 8,0 m
br. Der er bevaret ca. 89 randsten. I højen findes 2 dyssekamre.

a. 11,5 m fra højens S-lige ende findes ruinen af en megalitgrav. Kammeret var orienteret N-S. Der er registreret >6
sidesten.
b. 21 m fra højens S-lige ende findes ruinen af et gravkammer. Der er registreret >2 sidesten.
1445. ”Othøj”, Kelstrup, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.57). CB 1893 og CLV 1969. Høj, anlagt på en naturlig højning.
I højen fandtes et dyssekammer. Der registreredes pakning af flint og sten omkring kammeret.
Kammeret var rektangulært. Det var opr. bygget af 4 sidesten, hvoraf 3 var bevaret.
Fund (Udgr. 1969 af C.L. Vebæk): Ingen.
1446. Keldstrup, Kirke-Stillinge sg, (DKC: 040307.58). CB 1893. Rundhøj. Der er registreret 11 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse (type I/II). Kammeret var orienteret ØSØ-VNV og havde svagt trapezformet grundplan.
Det var 1,9 m l., 0,9-0,7 m br. og 0,7 m h. Der var bevaret 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod VNV og to større sten på
langsiderne. Kammeret var åbent i ØSØ. - Litt: K. Ebbesen 2005: nr. 169.
1447. Keldstrup, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.61). CB 1893 og TT 1917. Langhøj, rektangulær og orienteret SSVNNØ. Den er >30,0 m l. og ca. 7,5 m bred. Der er bevaret 35 randsten.
I højens midterakse findes 3 dysser.
a. 15,0 m fra højens NNØ-lige ende findes et rektangulært kammer (type Ic). Det er orienteret NNØ-SSV eller parallelt
med højens længderetning. Det er 1,7 m l., 0,7 m br. og 0,8 m h. Kammeret er bygget af 5 lige høje sidesten, nemlig 1
smallere sten for de SSV-lige og NNØ-lige ender; én større sten på den VNV-lige langside og 2 mindre sten på den SSØlige. Over kammeret ligger 1 stor dæksten med skålformede fordybninger. Kammerets gulv er brolagt med fliser.
Fund i kammeret (Udgr. 1917 af Th. Thomsen - NM A 29.745-46): 1 fragm. flintsegl (SN). - 1 ildsten, sek. tildannet af
fragm. flintsegl.
b. 19,0 m fra højens NNØ-lige ende findes ruinen af en dysse. Kammeret er orienteret NNØ-SSV eller parallelt med
højens længderetning. Det har haft rektangulær grundplan. Der er bevaret 1 sidesten på den SSØ-lige langside.
c. Ca. 26,5 m fra højens NNØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type Ic). Det er orienteret NNØ-SSV eller
parallelt med højens længderetning. Det er 1,7 m l. og 0,8 m br. Kammeret er bygget af 5 lige høje sidesten, nemlig 1
endesten mod NNØ og SSV, 1 større sidesten mod VNV og 2 mindre sten på langsiden mod ØSØ. - Litt: P.V.Glob 1969:
nr. 334. - K. Ebbesen 2006: nr. 170.
1448. ”Ugledysse”. Keldstrup, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.62). CB 1893. Høj, hvori findes et rektangulært
dyssekammer.
Kammeret (type IIb) er orienteret NNØ-SSV og har rektangulær grundplan. Det er 1,6 m l. og 0,6-0,7 m br. Kammeret er
bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod NNØ og 2 sten på hver af langsiderne mod VNV og ØSØ. For den SSV-lige
ende findes en 0,2-3 m lavere indgangssten. Der er bevaret 1 af kammerets to dæksten. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 335. - K.
Ebbesen 2006: nr. 171.
1449. Keldstrup, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.63). CB 1893 og TT 1917. Langhøj, >31 m l., 9,0-10,5 m br. og 1,0 m h.
Der er registreret 36 randsten; den største, som er 2,0 m h, er placeret midt for Ø-enden. Højens vestlige ende med det
deri centralt placerede gravkammer er tilbygget. Ca. 29 m fra højens V-lige ende findes en stenrække af 4 sten på tværs
af højen. I højen findes 2 dysser. Kamrene er ompakket med sten og ler.
a. 14,5 m fra højens Ø-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det er orienteret Ø-V eller parallel med
højens længderetning. Det er 1,8 m l.,0,8 m br. og 1,2 m h. Det er bygget af 4 lige høje sidesten og 1 dæksten. Endestenene
er placeret mellem sidestenene. Endestenen står lodret; de øvrige hælder indad.
På gulvet, som dannedes af undergrunden, lå skeletrester og gravgaver. Derover fremkom et fliselag samt jord indtil
dækstenens underkant.
Fund (Udgr. 1917 af T. Thomsen - NM A 29.738-44): 1 dobbeltægget stridsøkse (type B 2). - 1 tværpil. - 1 flækkeildsten.
- 1 flække - 1 benspids, muligvis en pren. - 1 ravperle (type m).
b. 24,5 m fra højens Ø-lige ende og centralt i tilbygningen findes et rektangulært dyssekammer (type I). Det er orienteret
Ø-V eller parallelt med højens længderetning. Det er 1,6 m l., 1,0 m br. og 0,8 m h. Det er bygget af 5 lige høje sidesten;
nemlig 1 sten mod Ø, V og N samt 2 sten mod S. Sidestenene skråner indad. Det er dækket af 1 dæksten. - Litt: K.
Ebbesen 1975: fl.a. nr. 180,. fig. 144,7. - 1976: 61 ff.
1450. Keldstrup, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.64). CB 1893. Rundhøj, ca. 18 m i diam. og 1,0 m h. I højens S-lige del
findes en jættestue.
Kammeret er orienteret N-S. Det er >3,5 m l. og 1,8 m br. Det er bygget af >8 sidesten og >2 dæksten. På kammerets
Ø-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret Ø-V. Der er registreret >1 dæksten.
1451. Keldstrup, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.65). CB 1893. Høj, hvori findes en dysse.
Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 1,9 m l., 0,6-0,9 m br. og 1,1 m h. Det er
bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod V og 2 sten på langsiderne mod N og S. Kammeret er åbent mod øst. Det er
dækket af 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 172.
1452. Keldstrup, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.66). CB 1893. Langhøj, rektangulær og orienteret SSØ-NNV. Den
er 24,5 m l. og 9,5 m br. Der er bevaret 30 randsten. Den største randsten står midt for nordenden. I højens sydlige
ende ses 2 rækker af ca. 15 små randsten, som primær randstenskæde omkring det SSØ-lige kammer. Højen er således

ombygget.
I højen findes 2 dysser.
a. 5,5 m fra højens NNV-lige ende findes et dyssekammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V eller skråt på højens
længderetning. Det har trapezformet grundplan. Det er 1,9 m l., 1,0 m h. og 1,2-0,7 m br.; bredest mod V. Kammeret
er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod V og 1 større sten på langsiderne mod N og S. Det er åbent mod Ø.
Kammeret er dækket af 1 dæksten.
b. 17,0 m fra højens NNV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det er orienteret NNV-SSØ eller
parallelt med højens længderetning. Det er 1,7 m l., 0,7 m br. og 0,6 m h. Kammeret er bygget af 4 lige høje sidesten,
nemlig 2 smallere sten i enderne og 2 større sten på langsiderne. Det har været dækket af 1 stor dæksten. - Litt: K.
Ebbesen 2006: nr. 173.
1453. Keldstrup, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.67). CB 1893. Rundhøj, ca. 16 m i diam. og 2,0 m h. Der er registreret
12 randsten. I højens SØ-lige del findes en jættestue.
Kammeret er orienteret NØ-SV. Det er ca. 5,5 m l. og 1,7 m br. Der er registreret >3 sidesten og >4 dæksten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den var opr. 4,9 m l. Der er registreret >4 sidesten, nemlig 3 sten mod NØ og 1 mod SV.
Den var dækket af >4 dæksten. - Litt: S. Hansen 1987a: 49 ff.
1454. Næsby, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.71). CB 1893. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den var >30,5 m l. Der er
registreret 12 randsten.
Der er ikke iagttaget kamre.
1455. Næsby, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.75). CB 1893. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var ca. 47,0 m l. Der er
registreret 2 kamre.
1456. Bildsø, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.78). CJB 1940. Langhøj. Den er 26 m l., 7 m br. og 1 m h. Der er registreret
randsten.
I højen findes et dyssekammer. Det er bygget af 4 sidesten.
1457. Kirke-Stillinge, Kirke-Stillinge sg (DKC: 040307.91). 1968. Tomt af megalitgrav.
Fund (Udgr. 1968 af U. Lund Hansen - NM A 50.566: kk 1-67): 13 flækker/-fragmenter. - 1 tværpil. - 1 buttet, sleben
retmejsel og 2 fragm. af lignende. - 4 ildsten, den ene SN. - 2 flækkeknive.- - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse. - 1 fragm.
tyndbladet, tyknakket retøkse. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - >7 tragtskåle. - 1 skulderskål. - 1 skål med
konkav hals. - 3 hængekar. - 3 skåle med kegleformet hals. - 1 vinkelskål. - 1 fodskål. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 90.
040307,a. Bildsø, Kirke-Stillinge sg (Udgr. 1841 af J.J.A. Worsaae - NM 6326-6347). Rundhøj. Der registreredes randsten.
I højningen fandtes en jættestueruin.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var ca. 5,5 m l., og 1,6 m h. Det var bygget af >5 sidesten. Der er registreret
mellemliggersten. Gulvet bestod af en flisebrolægning.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var ca. 6,1 m l., 0,8 m br. og 1,6 m h. Den var bygget af 14 sidesten; 7 på hver side.
Fund: 2 flækkeildsten. - 2 flækkeknive. - 8 flækker. - 6 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 10 slebne, buttede
retmejsler. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse. - 1 sleben retmejsel - 1 flækkepil (type B 2). - 1 albuebensdolk. - 8 komejsler.
- 4 rørformede benperler. - 1 hængekar (MN IVA). - Litt: J.J.A. Worsaae 1841: 138 ff. - C.J. Becker 1950: nr. 38. - K. Ebbesen
1975: fl.a. nr. 89. fig. 66,4. - 2005: fl. 1,74.
1458. Halskov Overdrev, Korsør By (DKC: 040308.1). CB 1893. Rundhøj, ca. 12 m i diam. og 2 m h. Der er registreret
14 randsten.
I højen fandtes et gravkammer. Der er registreret 4 sidesten.
1459. Halskov, Korsør sg (DKC: 040308.2). CB 1893. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den er >23,5 m l. og ca.
7,5 m br. I højen findes 2 dysser. Muligvis har der været flere gravanlæg i højen.
a. 18,0 m fra højens V-lige ende og ved dens midterakse findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret Ø-V eller
parallelt med højens længderetning. Det er 1,3 m l., 0,6 m br. og 0,6 m h. Kammerets sider er bygget af 2 lag sten.
b. 12,0 m fra højens V-lige ende og forskudt fra midteraksen indtil 3,0 m fra S-siden findes et rektangulært dyssekammer
(type Ia). Det er orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning. Det er 1,4 m l., 0,5 m br. og 0,6 m h. Kammeret
er bygget af 4 lige høje sidesten, nemlig smallere endesten mod Ø og V og større sten på langsiderne mod N og S. - Litt:
K. Ebbesen 2006: nr. 174.
1460. Korsør Skov, Korsør By, (DKC: 040308.6). CB 1893. Rundhøj, ca. 15 m i diam. Der er registreret randsten.
Centralt i højen findes et dyssekammer (type III). Det er orienteret NØ-SV og har trapezformet grundplan. Det er
2,0 m l. og 0,7-1,3 m br.; bredest mod NØ. Kammeret er bygget af 3 sidesten, én endesten mod SV og 2 større sten på
langsiderne. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. Kammeret er åbent mod NØ. Her er registreret en tærskelsten og
mindst 1 sidesten af en gang. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 175.
1461. Korsør Skov, Korsør by (DKC: 040308.7). CB 1893. Rundhøj, ca. 12 m i diam. og ca. 1,0 m h. Der er bevaret enkelte
randsten.
I højen findes en dysse (type I/II). Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 1,8 m l. og 0,8 m
br. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod V og 2 større sten på langsiderne mod N og S.
Kammeret er åbent mod Ø. Det er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 176.
1462. Korsør Skov, Korsør By, (DKC: 040308.8). CB 1893. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den er 40,0 m l. og

7,0 m br. Der er bevaret 61 randsten.
I højens midterakse findes ruinerne af et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Sidestene på den nordlige og sydlige langside er bevaret. Dækstenen ligger afvæltet. - Litt: K. Ebbesen
2006: nr. 177.
1463. Lundforlund, Lundforlund sg (DKC: 040309.4). CB 1893. Langhøj, orienteret N-S. Der er registreret 4 randsten.
1464. ”Præstedysse”, Lundforlund, Lundforlund sg (DKC: 040309.5). 1809 og CB 1893. Fritstående dysse.
Kammeret var bygget af 3 sidesten og 1 dæksten. Det var åbent mod Ø.
1465. Lundforlund, Lundforlund sg (DKC: 040309.6). CB 1893. Rundhøj.
Centralt i højen fandtes et dyssekammer. Det var bygget af 3 sidesten og 1 dæksten. Det var åbent mod Ø.
1466. ”Jordhøj”, Lundforlund, Lundforlund sg (DKC: 040309.7). CB 1893. Rundhøj. Den var ca. 19,0 m i diam. og ca.
3,5 m h. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var ca. 3,8 m l. og 1,3 m br. Det var bygget af >6 sidesten; 3 på hver langside samt >3
dæksten.
Fund (mgl.): Skeletrester. - 1 flintøkse. - 1 skafthulsøkse.
1467. ”Hvilshøj”, Lundforlund, Lundforlund sg (DKC: 040309.14, identisk med 20). 1862, CB 1893 og 1987. Højtomt.
Den var ca. 11,0 m i diam. Centralt i højen fandtes en dobbeltjættestue. Kamrene er sammenbyggede og ligger i
hinandens forlængelse. De er tilsammen ca. 12,5 m l., 3,0 m br. og 1,5 m h. Kamrene har muligvis opr. været adskilt af
tværstående sten.
a. Den SSV-lige jættestues kammer var orienteret NNØ-SSV. Det var bygget af >12 sidesten og 5 dæksten. Der er
registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Midt for den Ø-lige langside fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret ØSØ-VNV. Den var ca. 6,0 m l. Den var bygget af 12 sidesten; 6 på hver side. Der er registreret 3
dæksten og 3 tærskelsten.
b. Den NNØ-lige jættestues kammer er orienteret NNØ-SSV. Det var bygget af >12 sidesten og 5 dæksten. Der er
registreret tørmurskonstruktion. Midt for den Ø-lige langside findes en gangåbning.
Gangen var orienteret ØSØ-VNV. Den var ca. 6,0 m l. Den var bygget af 12 sidesten; 6 på hver side. Der er registreret 3
dæksten og 3 tærskelsten.
Fylden i kamrene bestod af leragtig jord. Der var meget brændt flint på gulvet. Herpå lå talrige skeletrester, bl.a. ca. 20
kranier, samt gravgaver.
Fund (Udgr. 1862 af C.F. Herbst. - NM 20.305-48 og A 26-27):
1 sleben, svær tyknakket retøkse (type B). - 1 flækkepil (type C). - 7 dolke (1 type ID; 3 type Ix; 3 type IIA). - 1
skifferhængesmykke. - 2 flækkesegle. - 26 flækker. - 9 flækkeknive. - 3 flækkeildsten. - 3 slebne, tyndbladede, tyknakkede
retøkser. - 3 slebne, buttede retmejsler. - 1 komejsel. - 6 ravperler (2 type b1; 2 type c2; 1 type c2 og 1 type m2). - 1
tragtskål. - 1 vinkelskål. 2-3 ubest. lerkar (MN III-IVA). - Litt: N.S. Fuglsang 1815: 303 ff. - C.J.Becker 1950: bil. II,40, fig.
19 f. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 91. - K. Ebbesen 2005: fl.1,75. - S. Hansen 1987a: 53 ff. - 1993: nr. 105.
1468. Lundforlund, Lundforlund sg (DKC: 040309.16). CB 1893. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den var >30,0 m l. og 9,0
m br. I højen fandtes 2 gravkamre.
a. 11,0 m fra højens NV-lige ende fandtes et gravkammer. Det var bygget af >3 sten.
b. 22,5 m fra højens NV-lige ende fandtes et gravkammer. Det var bygget af >2 sten.
1469. Lundforlund Præstegård, Lundforlund sg (DKC: 040309.19). 1983. Ruin af megalitgrav.
Der er registreret 2 sten af en megalitgrav.
1470. ”Hulehøj”, Herrestrup, Nordrupvester sg (DKC: 0040310.1). CB 1893. Rundhøj, ca. 19,0 m i diam. og 2,5 m h. I
højen findes en jættestue.
Kammeret er orienteret NØ-SV. Det er ca. 7,2 m l. Der er bevaret 5 dæksten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Der er bevaret 1 dæksten. - Litt: S. Hansen 1987a: 58 ff.
1471. Herrestrup, Nordrupvester sg (DKC: 040310.4). CB 1893. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 44,0 m l. og
8,5 m br.
a. Ca. 17,0 m fra højens VSV-lige ende er registreret ruinen af et gravkammer.
Fund: Der er fundet et bronzesværd i højens S-side.
1472. Herrestrup, Nordrupvester sg (DKC: 040310.5). CB 1893. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den er ca. 39,0 m l., 8,0 m
br. og 1,5 m h.
Ca. 22,5 m fra højens SV-lige ende er registreret spor af et gravkammer.
1473. Nordrup, Nordrupvester sg (DKC: 040310.7). Fritstående dysseruin.
Kammeret er orienteret ØSØ-VNV. Der er registreret 3 sidesten og 1 dæksten.
1474. Djævelsrød, Ottestrup sg (DKC: 040311.2). CB 1893. Dysseruin.
Kammeret er orienteret NØ-SV. Det er ca. 1,6 m l. Det var bygget af >2 sidesten og 1 dæksten.
1475. Frederikslund, Ottestrup sg (DKC: 040311.3). Fritstående dysseruin.
Kammeret var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten. Det var åbent mod S.
1476. Valdbygård, Slagelse Sct. Michels sg (DKC: 040312.1). CB 1893. Langhøj, ca. 20 m l. og 10 m br. Der er registreret
sten.

1477. Valdbygård, Slagelse Sct. Michels sg (DKC: 040312.2). CB 1893. Rundhøj, ca. 7,0-8,5 m i diam. Der er bevaret ca.
23 randsten.
I højen findes et dyssekammer. Det er orienteret ØNØ-VSV. Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
1478. Valdbygård, Slagelse Sct. Michels sg (DKC: 040312.3). CB 1893. Rundhøj, ca. 6,0 m i diam. Der er registreret 19
randsten. Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type I/II) er orienteret VSV-ØNØ. Det er ca. 1,3 m l. og 0,6 m br.
Det er bygget af >3 sidesten og 1 dæksten. Kammeret er åbent i ØNØ.
1479. ”Maglehøj”, Valdbygård, Slagelse Sct. Michels sg (DKC: 040312.16). CB 1893. Ruin af megalitgrav.
Der er registreret > 3 sidesten og 1 dæksten; sandsynligvis af et gravkammer.
1480. Gundemose Mark, Valdbygård, Slagelse Sct. Michels sg (DKC: 040312.17). CB 1893. Langhøj, orienteret VNVØSØ. Den er ca. 41,0 m l. og 9,0 m br. Der er registreret 47 randsten.
21 m fra højens VNV-lige ende findes rektangulært dyssekammer (type Ia). Det er orienteret NV-SØ. Det er ca. 1,7 m l.,
1,0 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af 4 lige høje sidesten. - Litt: N.S. Fuglsang 1815: 43 f.
1481. Valdbygård, Slagelse Sct. Michels sg (DKC: 040312.17a). TM 1940. Fritstående dyssekammer.
Kammeret er bygget af 4 sidesten.
1482. Valdbygård, Slagelse Sct. Michels sg (DKC: 040312.18). CB 1893. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 25,0 m
l. og 6,0 m br. Der er registreret 24 randsten. Højens vestlige del er overbygget med en rundhøj.
I højens VSV-lige ende er registreret sten af et gravkammer.
1483. Bromark, Valdbygård, Slagelse, Sct. Michels sg (DKC: 040312.24). 1880 og CB 1893. Ruin af megalitgrav.
Kammeret var orienteret VNV-ØSØ. Det var 0,8 m br. Der er registreret >2 dæksten.
1484. Ahornbakken, Valbygård Skov, Slagelse Sct. Mikkels sg (DKC: 040312.31). 1982. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er
ca. 10,5 m l. og 9,0 m br. Der er registreret mange randsten.
Centralt i højen ses en stor sten af et kammer.
1485. Svineskov, Valbygård Skov, Slagelse Sct. Mikkels sg (DKC: 040312.32). 1985. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 13
m l. og 6 m br. Der er registreret 26 randsten.
Der er ikke set noget spor af et gravkammer.
1486. Holmstrup, Slagelse Sct. Peders sg (DKC: 040313.1). CB 1893. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 15,0 m l. og 5,5
m br. En del af højen er bygget af sten.
a. Ca. 3,0 m fra højens N-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det er ca. 1,8 m l., 0,8 m br. og 1,3 m
h. Det er bygget af 4 sidesten, som vender en kløvet, flad side indad.
1487. Landgrav, Slagelse Sct. Peder sg (DKC: 040313.3). CB 1893. Høj.
I højen er registreret dækstenen af et gravkammer.
1488. ”Kong Slags Dysse”, Landgrav, Slagelse Sct. Peder sg (DKC: 040313.11). CB 1893. Langhøj, rektangulær og
orienteret SSV-NNØ. Den er 57 m l. og 8,5 m br. Der er bevaret ca. 75 randsten.
Den midterste randsten i SSV-enden er den højeste; ca. 1,6 m høj.
I højens midterakse og ca. 33 m fra SSV-enden findes en dysse. Kammeret er orienteret NNV-SSØ eller på tværs af højens
længderetning. Det har haft rektangulær grundplan. Der er bevaret 2 store sidesten, henholdsvis mod SSØ og NNV.
Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: B. Thorlacius 1809: 61 f, fig. 5.
1489. Antvorskov Skov, Slagelse Sct. Peder sg (DKC: 040313.30). CB 1893. Langhøj, rektangulær og orienteret NNVSSØ. Den er 48,0 m l., 8,5 m br. og 1,5 m h. Der er bevaret 67 randsten. Randstenene for enderne er de højeste.
I højens midterakse findes 2 dysser. Muligvis har der været flere dysser i højen.
a. 13 m fra højens SSØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret ØNØ-VSV eller på tværs
af højens længderetning. Det er 1,6 m l. og 0,8 m br. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig en smallere endesten mod ØNØ
og to større sten på langsiderne. På den sydlige ligger en flækket mellemliggersten. For kammerets VSV-lige ende findes
en 0,5 m lavere indgangssten. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten.
b. 16,5 m fra højens SSØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret ØNØ-VSV eller på tværs af
højens længderetning. Der er bevaret 1 endesten mod ØNØ og en større sidesten mod SSØ. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr.
178.
1490. Antvorskov Skov, Slagelse Sct. Peder sg (DKC: 040313.31). CB 1893. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 14,0
m l. og 6,5 m br. Der er registreret 16 randsten.
Ca. 6,5 m fra højens NV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NV-SØ eller parallelt
med højens længderetning. Det er ca. 1,4 m l., 0,8 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af >3 sidesten og 1 dæksten. Kammeret
er åbent mod NØ.
1491. ”Holger Danskes Begravelse”, Antvorskov Skov, Slagelse Sct. Peder (DKC: 040313.32). CB 1893. Langhøj, orienteret
NNV-SSØ. Den er ca. 37,5 m l., 8,0 m br. og ca. 2,0 m h. Der er bevaret 22 randsten. I højen findes 2 dysser.
a. 9,5 m fra højens NNV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NNV-SSØ eller
parallelt med højens længderetning. Det er ca. 1,6 m l. og 0,5-0,6 m br. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod
SSØ, ØNØ og VSV. Kammeret er åbent mod NNV.
b. 19,0 m fra højens NNV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NNV-SSØ eller
parallelt med højens længderetning. Det er ca. 1,6 m l. og 0,6 m br. Det er bygget af >3 sidesten.

1492. Charlottendal Skov, Slagelse Sct. Peder sg (DKC: 040313.32a). CB 1893. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 37 m
l. og 8 m br. Der er bevaret ca. 60 randsten. Højen er ombygget med stenrække på tværs af højen.
I højen er registreret >1 sidesten af en gravkammer.
1493. Antvorskov, Slagelse Sct. Peder sg (DKC: 040313.33). CB 1893. Dysseruin.
Kammeret var bygget af >2 sidesten og 1 dæksten.
1494. ”Nye Kobbel”, Antvorskov, Slagelse Sct. Peder sg (DKC: 040313.34). CB 1893. Langhøj.
Der er registreret >5 sten.
1495. ”Det grå får”, Antvorskov Skov, Slagelse Sct. Peder sg (040313.35). CB 1893. Høj, hvori en dysse.
Kammeret (type IIb) er orienteret ØSØ-VNV og har rektangulær grundplan. Det er 2,0 m l., 1,1-0,8 m br. og 1,1 m h.
Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod VNV og 2 sten på hver langside mod SSV og NNØ. Ved kammerets
ØSØ-ende ligger en 0,3 m høj tærskelsten midt mellem de østlige sidesten. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. - Litt:
K. Ebbesen 2006: nr. 179.
1496. Slotsbjergby, Slotsbjerby sg (DKC: 040315.1). CB 1893. Langhøj, orienteret N-S. I højen skal have været 2-3
kamre.
Fund (mgl.): Skeletdele og 2 tyndnakkede grønstensøkser.
1497. ”Rævehøj”, Slotsbjergby sg (DKC: 040315.6). CB 1893, GR 1914 og EL. Rundhøj. Den er ca. 35-40 m i diam. og 5
m h. I højen findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret N-S. Det er ca. 7,5 m l., 1,4-2,0 m br. og 1,0-1,7 m h. Det er opr. bygget af 16 sidesten og
5 dæksten. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er ca. 5,0 m l., 0,6-0,9 m br. og 1,3-1,0 m h. Den er bygget af 8 sidesten. I gangen findes 2
par karmsten med 2 tærskelsten. Den er dækket af 5 dæksten.
Der har været indbrud i højen i senneolitisk tid. Den Ø-lige del af jættestuen er brugt i SN og dækket med stendynge.
Fund (Udgr. 1914 af G. Rosenberg - NM A 27.226 og A 27.579-28.037 og af E. Lomborg 1962-3): 1 rullehovednål af
bronze. - 1 benrør. - 6 bennåle (1 type 3; 1 type 4 ; 1 type 5; 2 type 7 og 1 ubest.). - 6 dolke (1 type IA; 1 type IB; 2 type
VIB; 1 type IIB/VIA; 1 ubest.). - 3 tværpile. - 1 flækkesegl. - 2 flækkeknive. - 3 flækker. - ægfragm. af svær flintøkse. - fragm.
af flintmejsel.- 2 tandperler. - 3 ravperler (1 type q, 2 halvkugleformede, den ene sekundært tildannet). - Keramik: 2
tragtskåle. - 2 skulderskåle. - 1 skål med konkav hals. - 1 skulderkop. - 1 hængekar. - 3 SN-lerkar.
Ved højfoden er undersøgt et offer- og udrømningslag.- Litt: G. Rosenberg 1923: 3 ff. - C.A.Nordman 1917: 80 ff. - K.
Ebbesen 1975: 164 f, fundlise A nr 92. - 1995a: fig. 1-2. - H.C. Broholm 1943: 21 nr. 11. - S. Hansen 1987a: 61 ff. - 1993:
nr. 106
1498. Harrested, Sludstrup sg ( DKC: 040316.1 ). CB 1893. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var 27,0 m l., 6,0 m br.
og 1,0 m h. Der er registreret 28 randsten.
15,0 m fra højens SSØ-lige ende er registreret spor af kammer.
1499. Harrested, Sludstrup sg (DKC: 040316.3). CB 1893. Dysseruin.
Kammeret var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
1500. Årslev, Sønderup sg (DKC: 040318.6). CB 1893. Rundhøj, ca. 9 m i diam. og 1,0 m h. I højen findes en stordysse.
Kammeret er orienteret NV-SØ. Det er ca. 2,5 m l. og 1,4 m br. Der er registreret >6 kløvede sidesten og >1 dæksten. Der
er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Gangen er orienteret NV-SØ.
1501. Årslev, Sønderup sg (DKC: 040318.8). CB 1893. Høj.
I højen fandtes en megalitgrav.
Fund (mgl.): Skeletrester, lerkar, mange økser, flintdolke og benredskaber.
1502. Tårnborg, Tårnborg sg (DKC: 040319.4). CB 1893. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 6,0 m br. Der er registreret
få randsten.
I højen fandtes et gravkammer.
1503. Tårnborg, Tårnborg sg (DKC: 040319.5). CB 1893. Langhøj, rektangulær og orienteret ØSØ-VNV. Den er 37,5 m
l. og 7,0 m br. Der er bevaret ca. 46 randsten. Randstenene i den ene ende er tilspidsede.
I højen findes 1 muligvis 2 dysser.
a. I højens midterakse og 13,0 m fra den VNV-lige ende findes en dysse (type Ia). Kammeret er orienteret ØSØ-VNV eller
på tværs af højens længderetning. Det har rektangulær grundplan. Det er 2,2 m l., 0,9 m br. og 0,9 m h. Kammeret er
bygget af 4 lige høje sidesten, nemlig 2 smallere sten for enderne og 2 større sten på langsiderne. Dækstenen er fjernet.
b. I højens østende står en sten, som muligvis stammer fra endnu en dysse. - Litt K. Ebbesen 2006: nr. 180.
1504. Tårnborg, Tårnborg sg (DKC: 040319.7). CB 1893. Megalitgrav bestående af en langdysse overbygget af en
jættestue. Langhøjen er rektangulær og orienteret ØNØ-VSV. Den er 34,5 m l., 9,5 m br. og 1,0 m h. Der er bevaret 26
randsten.
a. Omtrent midtpå er langdyssen overbygget med en jættestue. Jættestuehøjen er rund, ca. 14,5 m i diam. og ca 2,5 m
h.
Centralt i den sekundære høj findes en jættestue. Kammeret er orienteret Ø-V eller lidt på skrå af højens længderetning.
Dets 3 store dæksten ses på højen.

b. I langhøjens midterakse og ca. 6,0 m fra den østlige ende findes en dysse (type II). Kammeret er orienteret ØNØ-VSV
eller parallelt med højens længderetning. Det har rektangulær grundplan. Det er 1,6 m l., 0,6-0,8 m br. og 0,8 m h.
Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod ØNØ og 2 større sten på langsiderne. For kammerets
VNV-lige ende findes en 0,3 m lavere indgangssten. Kammerets dæksten er fjernet. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 181. - S.
Hansen 1987a: 83 ff.
1505. Tårnborg, Tårnborg sg (DKC: 040319.8). CB 1893. Fritstående dysse.
Kammeret (type I) har rektangulært grundplan og er orienteret SSØ-NNV. Det er ca. 1,8 m l., 0,7 m br. og 0,9 m h. Det
er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
Fund: 4-5 skeletter.
1506. Tårnborg, Tårnborg sg (DKC: 040319.9). Rundhøj. Den var ca. 10,0 m i diam. og 1,0 m h. Der er registreret 10
randsten. Centralt i højen er registreret ruinen af en dysse.
1507. Svenstrup, Tårnborg sg (DKC: 040319.17). CB 1893 og TT 1917. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den er
ca. 43 m l., 8 m br. og 1,5-2,0 m h. Der er bevaret 6 randsten. Randstenene er 1,5-1,8 m høje.
23,0 m fra Ø-enden findes en dysse. Kammeret er orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning. Kammeret
har rektangulær grundplan. Det er 1,5 m l. og 0,8 m br. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 stor sten på langsiderne
mod N og S, én tykkere endesten mod Ø og flere sten som afgrænsning i V. Sidestenene vender en flad side indad.
Kammerets bund var brolagt med fliser.
I kammeret er fundet skeletdele af et udvokset, kvindeligt individ og muligvis yderligere en person. - Litt: K. Ebbesen
2006: nr. 227.
1508. Frølunde Mark, Tårnborg sg (DKC: 040319.22). 1868 og CB 1893. Megalitgrav.
Fund (Inds. 1868 - NM A 691-96): Skeletrester. - 2 slebne, svære, tyknakkede huløkse (type A og SN). - 1 sleben,
tyndbladet, tyndnakket flintøkse. - Mgl: 1 flintmejsel, 3 tyndbladede flintøkser, 4 flækker/-fragmenter, lerkarskår og
andre flintredskaber.
1509. ”Rolandsdysse”, Halseby, Tårnborg sg (DKC: 040319.23). CB 1893. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 35 m l., 8
m br. og 1 m h. Der er bevaret nogle få randsten.
Der er ikke registreret noget kammer.
1510. Brandsbjerg, Tjæreby, Tårnborg sg (DKC: 040319.27, identisk med 28). CB 1893, VB 1891 og JR 1941. Rundhøj,
ca. 12,5-15,5 m i diam. og 2,5 m h. I højen findes en jættestue.
Kammer er ovalt og orienteret VNV-ØSØ. Det er ca. 4,7 m l, 2,0 m br. og 1,7-1,9 m h. Det er bygget af >11 sidesten,
nemlig 4 på den N-lige side, 5 på den S-lige og 2 for den Ø-lige ende. Den V-lige ende er fjernet. Kammeret var opr.
dækket af 3 dæksten. Der er tørmurskonstruktion af flade fliser mellem sidestenene og mellemliggersten mellem sideog dækstenene. Bunden er belagt med ildskørnet flint. Midt for kammerets S-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret NNØ-SSV. Den er >2,0 m l., 0,8-0,6 m br. og 1,3 m h. Den var bygget af >3 sidesten. Inderst ved
kammeret står et sæt karmsten, hvorimellem ligger en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1891 af V. Boye - NM A 10.887-962): 4 dolke (1 type Ix; 3 type IIA). - 1 flækkepil (type A3). - 2 bennåle (1 type
4 og type 7). - 5 ravperler (1 type b1; 4 type m1-2). - keramik: >11 tragtskåle. - 4 skulderskåle. - 2 skåle med konkav hals.
- 1 skulderkop. - 3 hængekar. - 2 bægre med konkav hals. - 2 skåle med konvekse sider. - 1 tøndeformet lerkar. - Litt: C.J.
Becker 1950: bil. II,39. - K. Ebbesen 1975: fl. a nr. 93; fig. 38,1; fig. 40,1 og 4; fig. 50,4; fig. 75,3; fig. 80,10; fig. 90,7. - 1982:
33 ff. - 2005: fl.1,76. - S. Hansen 1987a: 77 ff. - 2005: nr. 107.
1511. Tjæreby, Tårnborg sg (DKC: 040319.30). CB 1893. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den var ca. 31,5 m l.
Centralt i højen er registreret et kammer.
1512. Tjæreby, Tårnborg sg (DKC: 040319.31). CB 1893. Rundhøj. Rest af megalitgrav.
1513. Ormslev, Vemmelev sg (DKC: 040320.17). CB 1893. Ruin af dysse.
Der er registreret 10 randsten.
1514. Aggersø, Aggersø sg (DKC: 040401.1). APM 1896. Langhøj, rektangulær og orienteret N-S. Den er >17,5 m lang,
>7,0 m bred og 1,0 m høj. Der er bevaret 21 randsten.
I højens S-lige ende findes en dysse (type Ia). Kammeret er orienteret N-S eller parallelt med højens længderetning. Det
har rektangulær grundplan. Det er 1,8 m l. og 0,7 m br. Kammeret er bygget af 4 lige høje sidesten. I hjørnet mellem den
sydlige endesten og den nordlige sidesten er indskudt en pakningssten.
Fund (Udgr. 1808 af Hoegh-Guldberg): Ingen. - Litt: A. Garboe 1938: 18, fig. 6 og p. 20. - Vedel-Simonsen 1815: 324. - K.
Ebbesen 2006: nr. 182.
1515. Aggersø, Aggersø sg (DKC: 040401.2). 1884 og APM 1896. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 44,0 m l., 7,5 m br.
og 1,5 m h. Der er registreret ca. 35 randsten. Højen er ombygget, idet der i højens S-lige ende findes en stenrække på
tværs.
Ved højens S-lige ende ses dækstenen af et gravkammer. - Litt: A. Garboe 1938: 17 f, fig. 5. - P.V. Glob 1969: nr. 337.
040401,a. Aggersø, Aggersø sg (mgl.): 1 øskenflaske. - Litt: A. Garboe 1938: 20 f. - K. Thorvildsen 1941: nr. 136.- H.
Petersen 1881: 346. - N. Åberg 1937: nr. 57. - H. Knöll 1976: nr. 103.
1516. Båslunde, Eggeslevmagle sg (DKC: 040402.5). APM 1896. Jættestue.
Kammeret var orienteret NØ-SV. Det var ca. 10,5 m l. og 1,9 m h. Det var bygget af >12 sidesten.

Gangen var orienteret SØ-NV. Den var 5,8 m l. Der er registreret >7 sidesten.
1517. Båslunde, Eggeslevmagle sg (DKC: 040402.11). APM 1896. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 6,5 m br. Der er
registreret randsten.
I højen findes et rektangulært dyssekammer. Det er ca. 2,2 m l. og 0,8 m br. Den er bygget af 5 sidesten. Dækstenen
mangler.
1518. ”Brændestensdysse”, Boeslunde, Eggeslevmagle sg (DKC: 040402.12). APM 1896. Langhøj, rektangulær og
orienteret NØ-SV. Den er 32 m l. og 7,5 m br. Der er bevaret 42 randsten.
I højens midterakse og ved midten findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Kammeret er orienteret NØ-SV eller
parallelt med højens længderetning. Det er 1,7 m l. og 0,7 m br. Det er bygget af 4 lige høje sidesten. Kammeret er dækket
af 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 183.
1519. ”Lokehøj”, Båslunde, Eggeslevmagle sg (DKC: 040402.17). APM 1896. Dysse.
Kammeret var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
1520. Båslunde, Eggeslevmagle sg (DKC: 040402.20). APM 1896. Langhøj.
I højen fandtes et rektangulært gravkammer. Det havde 1 stor dæksten.
Fund: Skeletrester.
1521. Båslunde, Eggeslevmagle sg (DKC: 040402.26). APM 1896. Langhøj. Der er registreret randsten.
I højens ene ende fandtes et gravkammer. Det havde 1 dæksten.
1522. Lyngbygård, Eggeslevmagle sg (DKC: 040402.32). APM 1896. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den er 22,0
m l. og 9,0 m br. Der er bevaret 44 randsten.
Centralt i højen findes en dysse (type I/II). Kammeret er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det har
rektangulær grundplan. Det er 1,8 m l. og 1,1 m br. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig en endesten mod N og en
større sidesten på langsiderne. Kammeret er åbent mod S. Det er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr.
184.
1523. Frankerup, Eggeslevmagle sg (DKC: 040402.35). APM 1896. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 50,0 m l. og
8,5 m br. Der er registreret nogle få randsten.
1524. Frankerup, Eggeslevmagle sg (DKC: 040402.35). APM 1896. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den var ca. 12,0 m l.
Der er registreret randsten.
I højen fandtes et gravkammer. Det var orienteret NØ-SV.
Denne høj ligger ca. 25 m SV for 1515 og er opr. muligvis en del af denne.
1525. Fuglehave Skov, Gerdrup, Eggeslevmagle sg (DKC: 040402.37). CJB 1940. Langhøj, sammenbygget med 1524.
Den er ca. 13,0 m l. og 5,0 m br. Der er registreret 21 randsten.
I højen findes et gravkammer. Det er bygget af 4 sidesten.
1526. Fuglehave Skov, Gerdrup, Eggeslevmagle sg (DKC: 040402.37). CJB 1940. Langhøj, sammenbygget med 1526 og
liggende øst for denne. Den er 15,0 m l. og 10 m br. Der er registreret 28 randsten.
Der er ikke registreret noget kammer.
1527. Gerdrup, Eggeslevmagle sg (DKC: 040402.38a). CJB 1940. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 95 m l., 9 m br. og
1-2 m h. Der er registreret 8 randsten.
30 m fra højens Ø-lige ende fandtes en dysseruin. Der er registreret 1 sten.
040402,a. Lyngbygårds Hovmark, Eggeslevmagle sg (Inds. 1843. - NM 7422-31). Fundet ved udgravning af en stendysse:
1 sleben, svær, tyknakket huløkse (type B). - Mgl: 2 flintøkser, 1 tyndbladet flintøkse, 1 sandstensøkse, 1 grønstensøkse,
1 tyknakket huløkse, 4 flintdolke, 1 flintmejsel og 2 flækker. - Litt: K. Thorvildsen 1941: nr. 135. - K. Ebbesen 2005:
fl.1,77.
1528. Flakkebjerg, Flakkebjerg sg (DKC: 040403.1). APM 1896. Dysseruin.
Kammeret var bygget af 3-4 sidesten og 1 dæksten.
1529. Flakkebjerg, Flakkebjerg sg (DKC: 040403.4). 1861. Megalitgrav.
Der er registreret 1 dæksten.
1530. Fårdrup, Fårdrup sg (DKC: 040404.1). APM 1896. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var >25,0 m l. Der er registreret
nogle få randsten.
I højens SØ-lige ende fandtes ruinen af et gravkammer. Der er registreret >1 sidesten.
1531. Fårdrup, Fårdrup sg (DKC: 040404.2). 1808 og APM 1896. Dobbeltjættestue. Der er registreret en skillevæg
mellem kamrene.
a. Den ene jættestues kammer var ca. 2,5-3,0 m l.
Gangen var orienteret Ø-V.
b. Den anden jættestues kammer var ca. 2,5-3,0 m l.
Gangen var orienteret Ø-V.
Fund: Skeletrester og lerkar.
1532. Fårdrup, Fårdrup sg (DKC: 040404.3). 1808 og APM 1896. Jættestue.
Kammeret var ca. 6,0 m l.
Gangen var ca. 2 m l.

1533. Fårdrup, Fårdrup sg (DKC: 040404.4). APM 1896. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 56,0 m l. Der er
registreret ca. 15 randsten.
I højens NØ-lige ende fandtes ruinen af et rektangulært dyssekammer. Det var orienteret NØ-SV eller parallelt med
højens længderetning.
1534. Fårdrup, Fårdrup sg (DKC: 040404.9). APM 1896. Ruin af jættestue.
Kammeret var orienteret NØ-SV. Det var ca. 3,2 m l. og 1,3 m br. Der er registreret >5 sidesten.
Gangen er orienteret SV-NØ.
Fund (Udgr. ca. 1900. - NM A 38.607-21.): 3 tværpile. - 1 buttet, sleben, retmejsel. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket
retøkse. - 1 fragm. benmejsel. - 4 rørformede benperler. - 3 tandperler. - 2 ubest. lerkar (MN II-IV). - Mgl: 8 slebne, svære
tyknakkede flintøkser; 11 tyndbladede, slebne flintøkser; 7 flintmejsler; 2 flintdolke; 3 tværpile; ca. 30 flækker; ravperler
(bl.a. 1 type a) og lerkarskår. - Litt: K. Ebbesen 1975: fld. a. nr. 95.
1535. Fårdrup, Fårdrup sg (DKC: 040404.18). 1770. Langhøj. Den var ca. 16,0 m l. og ca. 13,0 m br.
1536. Fårdrup, Fårdrup sg (DKC: 040404.20). 1770. Langhøj. Den var ca. 19,0 m l. og 5,0 m br.
1537. Gimlinge, Gimlinge sg (DKC: 040405.2). APM 1896. Høj, hvori en dysse.
Dyssekammeret (type II) er orienteret NNØ-SSV. Det har svagt trapezformet grundplan. Det er 1,6 m l., 1,4 m h. og 1,41,0 m br.; bredest mod NNØ. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig en smallere endesten mod NNØ og 2 større sten
på langsiderne. For kammerets SSV-lige ende findes en indgangssten. Det er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen
2006: 185.
1538. Gimlinge, Gimlinge sg (DKC: 040405.3). APM 1896. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 30 m l.
Centralt i højen er registreret en megalitgrav.
1539. Rude, Holsteinborg sg (DKC: 040406.3). 1858 og APM 1878. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 48 skridt l.
I højens Ø-lige ende er registreret et gravkammer.
1540. Sterrede, Holsteinsborg sg (DKC: 040406.9). APM 1896. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 15,0 m l. og 6,5 m
br. Der er registreret 7 randsten. I højen fandtes 2 gravkamre.
a. Kammeret var orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning.
b. Kammeret var orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 338.
1541. Sterrede, Holsteinborg sg (DKC: 040406.10). APM 1896. Fritstående dysse.
Kammeret var orienteret N-S og havde 6-sidet grundplan. Det var ca. 2,2 m l. og 2,2 m br. Det var bygget af 5 sidesten,
nemlig 1 sten mod N samt 2 sidesten mod Ø og V. Kammeret var åbent mod S. Det var dækket af 1 dæksten.
1542. Rude Fredskov, Holsteinborg sg (DKC: 040406.14). CJB 1940. Højtomt. Der er registreret randsten.
Centralt i højen er registreret spor af et kammer.
1543. Rude Fredsskov, Holsteinsborg sg (DKC: 040406.17). CJB 1940. Rundhøj. Der er registreret 8 randsten.
I højen findes et gravkammer. Der er registreret >2 sidesten.
1544. Rude Fredskov, Holsteinborg sg (DKC: 040406.20). CJB 1940. Rundhøj, ca. 10 m i diam. Der er registreret 16
randsten. I højen findes et dyssekammer. Det er bygget af > 3 sidesten.
1545. Rude Fredskov, Holsteinsborg sg (DKC: 040406.23). CJB 1940. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 26 m l.
og 11 m br. Der er bevaret ca. 20 randsten.
040406,a. Frederikslyst, Holsteinborg sg (Købt 1947 - NM A 42.517-38). Fundet i en gravhøj sammen med et skelet:
1 flintdolk. - 3 svære, slebne, tyknakkede huløkser (type A). - 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede huløkser - 2 slebne
retmejsel (1 buttet type og 1 tyk type). - Litt: K. Ebbesen 2005: fl. 1,78.
1546. Hyllested, Hyllested sg (DKC: 040407.2). APM 1896. Langhøj. Den var ca. 103,0 m l. og 9,5 m br.
1547. Høve, Høve sg (DKC: 040408.3). APM 1898. Langhøj. I højen fandtes 2-3 dyssekamre.
a-b. Kamrene var ca. 1,2 m l., 0,9 m br. og sat af 4 sidesten.
1548. Oreby, Høve sg (DKC: 040408.8). APM 1898. Langhøj, orienteret Ø-V.
I højen fandtes et dyssekammer. Det var orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning. Det var bygget af >3
sidesten og 1 dæksten.
1549. Oreby, Høve sg (DKC: 040408.13). APM 1898. Rundhøj, ca. 18 m i diam. og 1,5 m h. Der er bevaret flere
randsten.
I højen findes ruinen af en stordysse/jættestue.
Gangen er >2,7 m l. og 0,8 m br.
Der er registreret ca. 6 sten. - Litt: S. Hansen 1987a: 86 ff
1550. Kirkerup, Kirkerup sg (DKC: 040410.1). APM 1896. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Der er bevaret 27 randsten.
Der er ikke registreret noget gravkammer.
1551. Kirkerup, Kirkerup sg (DKC: 040410.2). APM 1896. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 17,0 m l. og 6 m br. Der er
registreret 22 randsten. Højen er ombygget, idet de 6 m af den Ø-lige ende er en lavere tilbygning.
1552. Kirkerup, Kirkerup sg (DKC: 040410.2a). CJB 1940. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 50 m l., 7 m br. og 1 m h.
Der er registreret 4 randsten.
1553. Norgården, Magleby sg (DKC: 040411.4). APM 1898. Rundhøj, ca. 16,0 m i diam. og 2,5 m h. I højen findes en
jættestue.

Kammeret er ca. 3,8 m l. og 2,1 m br.
Gangen er orienteret NØ-SV. - Litt: S. Hansen 1987a: 95 ff.
1554. Norgården, Magleby sg (DKC: 040411.5). APM 1898. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 37,5 m l., 7,0 m br. og
1 m h. Der er registreret randsten. Endestenene er størst.
1555. Mindeshoved, Magleby sg (DKC: 040411.15). APM 1898. Langhøj, orienteret N-S.
Kammeret havde rektangulær grundplan. Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
1556. Askegårde, Magleby sg (DKC: 040411.16). APM 1898. Langhøj. Den er ca. 18 m l. og 1,5 m h. Der er registreret 1
randsten.
1557. Stignæs Skov, Magleby sg (DKC: 040411.23). APM 1898. Rundhøj, ca. 6,0 m i diam. Der er bevaret 19 randsten.
Centralt i højen findes et gravkammer. Der er bevaret >1 sidesten og 1 dæksten.
1558. Holten, Magleby sg (DKC: 040411.27). APM 1898. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 25,5 m l. og 6,0 m br.
Der er registreret 48 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært gravkammer. Det er orienteret NØ-SV eller parallelt med højens længderetning.
Det er bygget af 4 sidesten.
1559. Holten, Magleby sg (DKC: 040411.28). APM 1898. Langhøj, rektangulær og orienteret NØ-SV. Den er >19,5 m l.
og 6,0 m br. Der er bevaret 30 randsten. Randstenene i højens NØ-lige ende er de højeste. I højen findes 2 dysser.
a. 5,0 m fra højens SV-lige ende og forskudt mod østsiden findes en dysse. Dyssen (type I/II) er orienteret NØ-SV eller
parallelt med højens længderetning. Kammeret har rektangulær grundplan. Det er 1,7 m l. og 0,8 m br. Kammeret er
bygget af 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod NØ og 2 større sten på langsiderne mod NV og SØ. Kammeret er åbent
mod SV.
b. I højens midterakse og 10,0 m fra den SV-lige ende findes en dysse (type I/II). Kammeret er orienteret NØ-SV eller
parallelt med højens længderetning. Det har rektangulær grundplan. Det er 1,6 m l. Kammeret er bygget af 3 sidesten,
nemlig 1 smallere endesten mod SV og 2 større sten på langsiderne mod NV og SØ. Kammeret er åbent mod NØ. - Litt:
K. Ebbesen 2006: nr. 186.
1560. Holten, Magleby sg (DKC: 040411.30a). APM 1898. Langhøj. Den var >7,0 m l. og > 6,0 m br.
1561. Magleby, Magleby sg (DKC: 040411.40). APM 1898. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 34,5 m l. og 7,5 m
br.
1562. Borreby, Magleby sg (DKC: 040411.45). 1849 og APM 1898. Rundhøj, ca. 16 m i diam. Der er registreret 2
randstenskæder. I højen findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret NØ-SV. Det er ca. 5,0 m l. og 2,0 m br. Det er bygget af opr. 11 sidesten, nemlig
4 på hver langside, samt henh. 1 og 2 for den NØ-lige og SV-lige ende. Kammeret var dækket af 3 dæksten. Der er
registreret tørmurskonstruktioner og mellemliggersten. Gulvet består af en flisebrolægning samt br. flint. Kammeret
var fyldt af jord og skeletrester fra ca. 60-70 individer. I det øverste del af fylden lå skeletterne udstrakt. Der var spor af
ildantændelse.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er ca. 5,3 m l. og 0,7 m br. Der er bevaret 9 sidesten, nemlig 4 på den N-lige og 5 på
den S-lige side. På den S-lige side står 1 karmsten mellem 2.-3. sidesten. Der er registreret >1 dæksten. I højen fandtes
et bronzesværd. Fund (Udgr. 1849 af J.J.A.Worsaae - NM 18.499-522): 1 sleben, svær, tyknakket huløkse (type A). - 9
bennåle (4 type 4; 2 type 6, 3 type 7). - 1 synål?. - 1 knyttenål? - 1 benrør. - 1 pilespids med konkav basis. - 8 dolke (1
type IB; 1 type IA/B; 3 type Ix; 1 type VA; 2 ubest.). - 4 flækker. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse. - 1 tosidet mejsel. - 1
tyndbladet, tyndnakket flintøkse, opskærpet og omdannet. - Ravfragm. - 1 tragtskål. (MN IVA). - miniatureskål (SN).
- 1 vulstkar i skår. - Litt: A.P.Madsen 1868: 17 f, t. XVII-VIII. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 96. - 1994. - 2005: fl. 1, 79. - A.P.
Madsen 1896: 26 og T. XXVI, 40. - J.J.A. Worsaae 1861: 19. - H.C.Broholm 1943: 21. nr. 10. - S. Hansen 1987a: 89 ff. 1993: nr. 109.
1563. Omø, Omø sg (DKC: 040412.2). APM 1896. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er ca. 29 m l. og 7,0 m br. Der er
bevaret randsten.
Centralt i højen er registreret spor af et gravkammer.
1564. Bjerre, Sdr. Bjerge sg (DKC: 040415.1). HP 1884 og APM 1896. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 26,0 m l. og
6,5 m br. Der er registreret 21 randsten.
Lidt Ø for højens midte fandtes et rektangulært gravkammer (type I/II). Det var orienteret Ø-V eller parallelt med
højens længderetning. Det var ca. 1,6 m l. og 0,8 m br. Det var åbent mod Ø.
1565. Bjerre, Sdr. Berge sg (DKC: 040415.2). HP 1884. Højtomt. Heri fandtes en dysse.
Kammeret var rektangulært og orienteret NV-SØ. Det var 1,4 m l. og 1,6-1,3 m br. Det var bygget af 3 sidesten, nemlig
1 sten mod NV, NØ og SV. Sidestenene vendte en flad, kløvet side indad. For kammerets SØ-lige ende fandtes en
gangåbning.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var 1,0-0,5 m br.; bredest inderst. Gangen var dannet af flere, mindre sten.
Kammer og gang havde 2 flade dæksten.
Anlægget er sandsynligvis en ombygget dysse.
Fund (Udgr. 1884 af H. Petersen - NM A 6003-6): Mgl. 2 flintdolke, 1 lerkarfragm. og 1 bronzearmring.
1566. Bjerre, Sdr. Berge sg (DKC: 040415.5). APM 1896. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 36,0 m l. Der er registreret

nogle få randsten. Højen er ombygget, idet der 22,5 m fra den NV-lige ende fandtes en stenrække på tværs af højen.
1567. Bødstrup, Sørbymagle sg (DKC: 040416.1). APM 1896. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 22,0 m l. og 8,0 m br.
Der er registreret randsten.
1568. Bonderup Skov, Sørbymagle sg (DKC: 040416.5). HK 1932. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er 41,0 m l. og 9,0
m br. Der er registreret 41 randsten.
Centralt i højen, eller ca. 23 m fra den NNØ-lige ende, findes et rektangulært kammer (type Ia). Det er orienteret NNØSSV eller parallelt med højens længderetning. Det er 1,4 m l. og 0,7-0,5 m br; bredest i den N-lige ende. Kammeret er
bygget af 4 lige høje sidesten, som skråner indad.
1569. Bonderup Skov, Sørbymagle sg (DKC: 040416.6). JK 1857 og HK 1932. Langhøj, orienteret SSV-NNØ. Den er ca.
20 m l. og 7 m br. Der er registreret 34 randsten. I højens midterakse findes 2 dysser.
a. 7,0 m fra højens SSV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret VNV-ØSØ eller på tværs
af højens længderetning. Det er 2,0 m l., 1,0 m br. og 1,2 m h. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod VNV, SSV
og NNØ, og 1 dæksten. For den SSØ-lige ende står en 0,6 m h. indgangssten.
b. 12,0 fra højens SSV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer, (type II). Det er orienteret VNV-ØSØ eller på tværs
af højens længderetning. Det er ca. 1,6 m l., 1,5 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod VNV,
SSV og NNØ, samt 1 dæksten. For den SSØ-lige ende står en 0,6 m h. indgangssten.
1570. Falkensten Skov, Sørbymagle sg (DKC: 040416.8). CJB 1940. Langhøj. Den er ca. 12 m l. og 9 m br. Der er registreret
19 randsten.
Der er ikke registreret noget kammer.
1571. Grønby Skov, Sørbymagle sg (DKC: 040416.9). CJB 1940. Rundhøj. Den er ca. 7 m i diam. Der er registreret 14
randsten.
Der er ikke registreret noget kammer.
1572. Grønhøj Skov, Sørbymagle sg (DKC: 040416.14). 1985. Rundhøj, ca. 7-8 m i diam. Der er registreret 3 randsten.
Centralt i højen findes ruinen af et dyssekammer. Der er registreret 1 sidesten.
040416, a. ”Maglehøj”, Rosted, Sørbymagle sg (Inds. 1823 - NM DCCCLXXXVI-XCIV): 1 svær, tyknakket flintøkse
(Lindø-type) - Mgl: 2 flintddolke, 1 tyndbladet flintøkse, 6 tilhuggede flintstykker og lerkarskår.
1573. Tjæreby, Tjæreby sg (DKC: 040418.1). APM 1896. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var >28,0 m l. Der er
registreret 23 randsten.
1574. Tjæreby, Tjæreby sg (DKC: 040418.2). 1809 og APM 1896. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 31 m l., 8 m br.
og 1 m h. Der er registreret 48 randsten.
I højen fandtes 1-2 gravkamre.
1575. Tjæreby, Tjæreby sg (DKC: 040418.3). APM 1896 og JR 1941. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 31,5 m l., 7,5
m br. og 1,0 m h. Der er registreret 37 randsten.
Centralt i højen findes ruinen af en dysse. Der er bevaret >4 sten.
1576. Tjæreby, Tjæreby sg (DKC: 040418.4). APM 1896 og JR 1941. Rundhøj. Den er ca. 15,0 m i diam. og 2,5 m h. I
højen findes en jættestue.
Kammeret er orienteret NØ-SV. Det er ca. 6,0 m l. Der er bevaret >4 dæksten.
Af gangen er bevaret >2 sidesten og 1 dæksten. - Litt: S. Hansen 1987a: 99 ff
1577. ”Loddenhøj”, Tjæreby, Tjæreby sg (DKC: 040418.7). APM 1896 og JR 1941. Langhøj, rektangulær og orienteret
NØ-SV. Den er 23,0 m l. og 7,0 m br. Der er bevaret 38 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer.
Kammeret (type II) er orienteret NØ-SV eller parallelt med højens længderetning. Det er 1,4 m l. og 0,7 m br. Det er
bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod NØ og 2 større sten på langsiderne mod NV og SØ. For kammerets
SV-lige ende ligger en tærskelsten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 187.
1578. ”Skæghøj”, Tjæreby, Tjæreby sg (DKC: 040418.8). APM 1896. Høj. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var ca. 4,0 m l. og 1,6 m br. Der er registreret 4 dæksten.
Gangen er orienteret Ø-V.
Fund (mgl.): 13 skeletter (ét lårben sås at have været brækket og var vokset skævt sammen), 13 flintøkser og 1
skafthulsøkse.
1579. ”Hylledys”, Eggerslevlille , Tjæreby sg (DKC: 040418.12). Jættestue.
Kammeret var ovalt. Det var ca. >4,4 m l. Der er registreret 3 dæksten.
Gangen var orienteret Ø-V.
1580. Tystofte, Tjæreby sg (DKC: 040418.14). APM 1896. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 22,0 m l.
Centralt i højen fandtes et gravkammer.
1581. Tystofte, Tjæreby sg (DKC: 040418.18). APM 1896. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 47,0 m l. og 6,5 m br.
Der er ikke registreret noget gravkammer.
1582. Tystofte, Tjæreby sg (DKC: 040418.22). APM 1896. Dysseruin.
Kammeret var bygget af >2 sidesten og 1 dæksten.
1583. ”Byhøj”, Vidskølle, Tjæreby sg (DKC: 040418.24). APM 1896. Høj. Heri fandtes en megalitgrav.

Kammeret var ca. 2,5 m l. og 1,9 m br.
Fund: Kranier og flintøkser. I højen fandtes lerkar med brændte ben, og et ”bronzehåndtag” til et sværd.
1584. Syllinge Skov, Venslev sg (DKC: 040419.4). CJB 1940 og 1969. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 9,5 m l. og 6,0 m
br. Højen er ombygget, sandsynligvis i ny tid. Indenfor randstenene står en 2. oval randstenskæde. Den er ca. 8 m l. og
5 m br.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/ II). Det er orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Det er ca. 1,4 m l. og 0,7 m br. Det er bygget af 6 sidesten; nemlig 1 sten i Ø og V, samt 2 sten mod N og
S.
1585. Ørslev, Ørslev sg (DKC: 040420.2). APM 1896. Megalitgrav.
Fund (mgl.): 1 tyknakket, sleben huløkse, 2 benmejsler og 3 flintdolke.
1586. Glenø, Ørslev sg (DKC: 040420.11). APM 1896. Vistnok en langhøj. Den var orienteret NØ-SV.
I højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret NØ-SV. Det var bygget af 3 sidesten, nemlig
1 sten mod NØ, NV og SØ samt 1 dæksten. Det var åbent mod SV.
Fund (Inds. - NM A 5984): 1 sleben, buttet retmejsel.
1587. Glenø, Ørslev sg (DKC: 040420.12). APM. Ruin af langhøj.
1588. Dyssegård, Ørslev, Ørslev sg (DKC: 040420.16?). 1923. Tomt af en megalitgrav. Gulvet bestod af en
flisebrolægning.
Fund (mgl.): Skeletrester, flintøkser, flintdolke, flækker, 1 ravperle og lerkarskår.
1589. ”Knoldhøj”, Bidstrup, Fodby sg (DKC: 040501.26). HP 1871 og APM 1904. Høj, ca. 3,0 m h. Sandsynligvis midt i
denne fandtes en dobbeltjættestue. Kamrene lå i hinandens forlængelse uden bevaret adskillelse. De fremtrådte derved
som ét kammer. Det var omgivet af en pakning af sten og flintskærver.
Kammeret ell. kamrene var orienteret NØ-SV. Det havde knækket rektangulært grundplan, som var smallest mod
NØ. Det var ca. 8 m l., 2,0 m br, og 1,3 m h. Det var bygget af opr. ca. 19-20 sidesten, og opr. 5 dæksten. Der var
tørmurskonstruktion mellem sidestenene og mellemliggersten over disse.
Fylden i kammeret bestod af leret sandet eller muldet jord. På gulvet fandtes skeletrester og gravgaver. Der var spor af
ildantændelse. Et øvre lig fandtes liggende i udstrakt rygleje. På den Ø-lige langside fandtes to gangåbninger.
a. Den N-lige gang er orienteret SV-NØ. Den er ca. 2,4 m l., 0,7-0,5 m br. og 1,1 m h. Den var bygget af 6 sidesten. Der
findes 1 par karmsten. Der er registreret tørmurskonstruktion af flade fliser.
b. Den S-lige gang er orienteret SV-NØ. Den er ca. 4,0 m l., 0,9-0,6 m br. og 1,3-0,8 m h. Den er bygget af >8 sidesten og
3 dæksten. I gangen findes 1 par karmsten.
Fund (Udgravet 1871 af A.P. Madsen - NM A 1172-1231): 1 lerkar (type I D 4). - 2 flækkepile (type B 2). - 4 dolke (1 type
IB; 2 type IIA; 1 type VA). - 4 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 10 flækkeildsten. - 43 flækker. - 1 skivekniv. - 1
flækkebor. - 2 flækkeskrabere. - 12 flækkeknive. - 11 tværpile. - 3 slebne, buttede retmejsler. - 1 rørformet benperle. - 57
ravperler (8 type a1, den ene repareret; 2 type a2; 8 type b1, 7 type b2; 3 type c1; 1 type c2; 2 type d, 1 type n; 18 type m1-3;
2 type t1: 3 type q4; ; 1 type r; 1 ravskive (type 3a)) og fragm. - Keramik: 1 tragtbæger. - 5 tragtskåle. - 1 Troldebjergskål.
- 1 skulderskål. - 1 skål med konkav hals. - > 14 hængekar. - 1 skål med kegleformet hals. - 1 skål med konvekse sider. - 3
retvæggede skåle. - Litt: A.P. Madsen 1896: 26 ff. t. XXVII-VIII og T. XXVI,41. - C.J. Becker 1936: 162, nr. 7. - 1950: bil.
II,42. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 97, fig. 83,6. - 2005: fl. 1,80., fig. 68.
1590. Karrebæk, Fodby sg (DKC: 040501.-). 1821. Høj. Heri fandtes en megalitgrav.
Kammeret var ovalt. Der er registreret >1 dæksten.
Fund (mgl.): Skeletrester, flintdolk, lerkar m.v.
1591. Fuglebjerggård, Fuglebjerg sg (DKC: 040502.1). APM 1896. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 50 m l. og 8 m
br. Der er registreret 4 randsten.
12 m fra højens NV-lige ende findes ruinen af et gravkammer. Det er orienteret NØ-SV. Der er bevaret >2 sidesten.
1592. Fuglebjerg, Fuglebjerg sg (DKC: 040502.2). APM 1904 og 1921. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 18,0 m l. og
7,5 m br. Der er registreret 8 randsten. I højen findes en jættestue.
Ca. 12 m fra højens Ø-lige ende findes en jættestue. Kammeret er orienteret Ø-V. Det er ca. 6,0 m l. og 1,9 m br. Det er
bygget af >11 sidesten, nemlig 1 for hver ende; >4 på den N-lige og 5 på den S-lige langside. Den har været dækket af >4
dæksten. Forskudt mod øst findes en 0,8 m br. gangåbning på den S-lige langside.
Gangen er orienteret S-N. Den er >4,4 m l. og 0,9 m br. Der er registreret >6 sidesten, nemlig 3 på hver side. Mellem 1.- 2.
og 2.- 3. sidesten står et sæt karmsten.
Fund (mgl.): 1 flække. - Litt: S. Hansen 1987a: 102 ff. - 1993: nr. 108.
1593. Fuglebjerg, Fuglebjerg sg (DKC: 040502.3). APM 1904. Ruin af dysse.
Der er registreret 5 sten.
1594. Fuglebjerggård, Fuglebjerg sg (DKC: 040502.4). APM 1896. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 13,5 m l. Der
er registreret 4 randsten.
Centralt i højen findes 4 sten af et gravkammer.
1595. Tårnemark, Fyrendal sg (DKC: 040503.6). 1878 og APM 1896. Høj. Der er registreret randsten.
I højens N-lige del fandtes en megalitgrav. Den var bygget af >4 sidesten.

Fund (Købt 1878. - NM A 3118-34): Skeletrester. - 1 sleben, svær, tyknakket huløkse (type A). - 1 sleben, tyndbladet,
tyknakket huløkse. - 12 dolke (1 type IB; 6 type Ix; 1 type IID; 1 type VIA; 1 type IIA/VIA - 2 ubest.). - 9 flækker. - 5 slebne,
buttede retmejsler. - 4 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 sleben, bredægget retøkse. - 3 slebne, tyknakkede
retøkser (Lindø/Valbytype). - Ubest. lerkar (MN III). - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 98. - 2005: fl. 1,81.
1596. Skafterup, Fyrendal sg (DKC: 040503.8). APM 1904. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 16 m l. og 8 m br. Der
er registreret 7 randsten.
Centralt i højen fandtes et gravkammer. Det var orienteret Ø-V. Der var bevaret >1 sidesten.
1597. Sneslev, Førslev sg (DKC: 040504.1). APM 1904. Jættestue. Kammeret er rektangulært og orienteret NØ-SV. Det er
ca. 3,2 m l. og 1,6 m br. Det er bygget af 11 sidesten, nemlig 2 sten for hver ende; 3 på den NV-lige langside og 4 for den
SØ-lige. Midt for den SØ-lige langside findes en gangåbning. Kammeret var opr. dækket af 3 dæksten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er >1,6 m l. Der er bevaret >2 sidesten. - Litt: S. Hansen 1987a: 110 ff. - 1993: nr. 112.
1598. Sneslev, Førslev sg (DKC: 040504.2). APM 1904. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var 16 m l. og 8,0 m br. I
højen fandtes 1, muligvis 2 kamre.
a. I højens NNV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NNV-SSØ eller parallelt med
højens længderetning. Det er ca. 1,6 m l. Det er bygget af 4 sidesten; nemlig 1 sten mod NNV, SSØ, ØNØ og VSV.
b. Centralt i højen findes 2 sten, muligvis ruinen af et gravkammer.
1599. Gunderholm Skov, Gunderslev sg (DKC: 040505.1). APM 1904. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 55 m l. og 7,5
m br. Der er registreret 48 randsten.
10,0 m fra højens V-lige ende og i midteraksen findes et rektangulært dyssekammer (type I). Det er orienteret Ø-V eller
parallelt med højens længderetning. Det er 1,8 m l. og 0,9 m br. Kammeret er bygget af lige høje 4 sidesten. Endestenene
er placeret ind mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 1 dæksten. - Litt: A.P. Madsen 1868: 10, t. 5.
1600. Kirkeskoven, Gunderslev sg (DKC: 040505.1a). PVG 1940. Langhøj. Den er ca. 16 m l. og 6 m br. Der er registreret
28 randsten.
1601. Rejnstrup, Gunderslev sg (DKC: 040505.1b). PVG 1940. Fritstående dysse.
Kammeret er orienteret NV-SØ. Det er bygget af >4 sidesten, nemlig 1 sten mod N og SV, samt 2 mod NØ samt 1
tærskelsten.
1602. Rejnstrup, Gunderslev sg (DKC: 040505.2). APM 1904. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 45,0 m l. og 10 m
br. Der er registreret 60 randsten.
I højens Ø-lige er registreret dæksten over et formodet dyssekammer.
1603. Rejnstrup, Gunderslev sg (DKC: 040505.3). APM 1904. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 17,5 m l. og 7,0 m
br. Der er registreret 32 randsten.
I højens SV-lige ende findes ruinen af et dyssekammer.
1604. Rejnstrup Kirkeskov, Gunderslev sg (DKC: 040505.4). APM 1904. Højrest, hvori findes et sammenstyrtet
dyssekammer (type I/II). Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret VSV-ØNØ. Det er 1,9 m l. og 0,8 m br.
Det har været bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod VSV og 2 sten på hver langside mod NNV og SSØ. Kammeret
er åbent mod ØNØ. Det er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 188.
1605. Kastrup Overdrev, Gunderslev sg (DKC: 040505.6). APM 1904. Rundhøj. Den var 8 m i diam. Der er registreret
16 randsten.
Centralt i højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I). Det er orienteret NV-SØ. Det er 1,3 m l., 0,5 m br. og
0,5 m h. Det er bygget af 6 sidesten; nemlig 1 endesten mod NV og SØ, samt 2 sidesten mod NØ og SV. Endestenene er
placeret mellem sidestenene.- Litt: A.P.Madsen 1896: t. XXIX,44.
1606. Gunderslevlille, Gunderslev sg (DKC: 040505.7). APM 1904. Rundhøj, ca. 17-19 m i diam. Midt i højningen findes
en jættestue. Kammeret er rektangulært og orienteret NØ-SV. Det er ca. 6,1 m l. og 1,6-1,7 m br. Det er bygget af 13
sidesten, nemlig 1 endesten mod V, 1 stor og en lille endesten mod Ø, samt 5 sidesten på hver langside. Kammeret er
dækket af 4 dæksten. Midt for den S-lige langside findes en 1,0 m br. gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er ca. 6,0 m l. og 0,9-0,5 m br; bredest ved kammeret. Den er bygget af >6 sidesten og
>2 dæksten. - Litt: S. Hansen 1987a: 115 ff. - 1993: nr. 110.
1607. Gunderslev, Gunderslev sg (DKC: 040505.8). APM 1904. Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ. Den er 25,5
m l., 9,0 m br. Der er bevaret 21 randsten.
Centralt i langhøjen findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det er orienteret NV-SØ eller parallelt med højens
længderetning. Det er 1,6 m l. og 0,6 m br. Kammeret er bygget af 4 sidesten, nemlig 2 smallere endesten mod NV og SØ
samt to større sten på langsiderne mod NØ og SV. Kammeret er dækket af 1 dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 189.
1608. Gunderslevlille, Gunderslev sg (DKC: 040505.8a). PVG 1940. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 20 m l. og 10
m br.
I højen er registreret ruinen af et dyssekammer.
1609. Holløse, Gunderslev sg (DKC: 040505.9). APM 1904. Højrest, rund og ca. 8 m i diam.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type III). Det er orienteret NV-SØ. Det er 1,4 m l., 1,1 m br. og 1,0
m h. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod NV og to større sten på langsiderne mod NØ og SV. Den
ene er sprængt. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten, hvorpå ses skålformede fordybninger. For kammerets SØ-lige

ende findes en lavere tærskel- eller indgangssten. Her findes en kort gang.
Gangen er orienteret SØ-NV. Der er bevaret 1 sidesten på den vestlige side. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 342. - K. Ebbesen
2006: nr. 190.
1610. Holløse, Gunderslev sg (DKC: 040505.10). APM 1904. Langhøj, rektangulær og orienteret ØNØ-VSV. Den er 57,0
m l. og 7,0 m br. Der er bevaret 90 randsten.
I højens ØNØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Kammeret er orienteret ØNØ-VSV. Det er 1,4 m
l. og 0,8 m br. Det er bygget af 4 lige høje sidesten, nemlig 2 smallere endesten mod ØNØ og VSV samt 2 større sten på
langsiderne. Dækstenen er fjernet. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 191.
1611. Holløse, Gunderslev sg (DKC: 040505.11). APM 1904. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den er ca. 13,0 m l. og 6,5 m
br. Der er registreret 16 randsten.
Der er ikke registreret noget gravkammer.
1612. Holløse, Gunderslev sg (DKC: 040505.12). APM 1904. Højrest, hvori findes en dysse (type III). Kammeret er
orienteret VNV-ØSØ. Det har trapezformet grundplan. Det er 1,9 m l. og 1,4-0,8 m br.; bredest mod VNV. Kammeret
har været bygget af 3 sidesten, hvoraf 1 sidesten mod NNØ og SSV er bevaret. Kammeret er dækket af en stor dæksten,
hvorpå ses skålformede fordybninger. Ved kammerets SØ-lige ende er registreret en lavere tærskel- eller indgangssten.
Her findes en kort gang.
Gangen er orienteret SØ-NV og 0,7-0,9 m bred. Der er bevaret 3 sidesten, nemlig 2 på den nordlige og 1 på den sydlige
side. - Litt: P.V.Glob 1969: nr. 343. - K. Ebbesen 2006: nr. 192.
1613. Holløse, Gunderslev sg (DKC: 040505.13). APM 1904. Ruin af megalitgrav.
Der er registreret nogle sten.
1614. Holløse, Gunderslev sg (DKC: 040505.14). APM 1904. Rundhøj, ca. 13 m i diam. Der er bevaret 2 randsten.
Centralt i højen findes et dyssekammer. Det er orienteret NV-SØ. Der er bevaret >2 sidesten og 1 dæksten.
1615. Holløse, Gunderslev sg (DKC: 040505.15). APM 1904. Rundhøj, ca. 11,5 m i diam. Der er bevaret 21 randsten.
I højen findes 2 dysser, henholdsvis NV og SØ for højcentrum.
a. Den SØ-lige dysse (type II) er orienteret NV-SØ. Kammeret har svagt trapezformet grundplan. Det er 1,7 m l. og 1,4
m br. Det er bygget af 3 sidesten og 1 dæksten. Der findes en indgangssten i SØ.
b. Den NV-lige dysse (type II) er orienteret NV-SØ. Kammeret har rektangulær grundplan. Det er 1,3 m l. og 0,8 m br.
Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod NV og 1 større sten på hver langside. Kammeret er dækket af
en stor dæksten, hvorpå ses skålformede fordybninger. For kammerets SØ-lige ende findes en lavere indgangsten. Nogle
af stenene er sprængt. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 344. - K. Ebbesen 2006: nr. 193.
1616. Tystemose Skov, Gunderslev sg (DKC: 040505.16). PVG 1940. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 16 m l. og 8
m br. Der er registreret randsten.
I højens SV-lige ende findes ruinen af et dyssekammer. Der er registreret >2 sidesten.
1617. Tokkerup Overdrev, Gunderslev sg (DKC: 040505.20). 1988. Rundhøj, ca. 9 m i diam.
Centralt i højen findes ruinen af et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er ca. 1,0 m l. og 0,5 m br. Der findes 4
væltede sidesten.
1618. Plessens Overdrev, Haldagerlille sg (DKC: 040506.1). PVG 1940. Høj.
I højen findes et dyssekammer. Der er registreret 4 sidesten.
1619. Ladeby, Herlufsholnm sg (DKC: 040507.1). APM 1894. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er >39 m l. og 7,5 m
br.
Der er registreret spor efter 2 kamre.
1620. Ladeby, Herlufsholm sg (DKC: 040507.2). APM 1894. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 18,5 m l. og 7,5 m
br.
Centralt i højen er registreret spor af et kammer.
1621. Vridsløse, Herlufsholm sg (DKC: 040507.7). PVG 1940. Langhøj. Der er registreret 14 randsten.
Centralt i højen findes ruinen af et dyssekammer. Der er registreret 2 sten.
1622. Holsted, Herlufsholm sg (DKC: 040507.18). PVG 1940. Rundhøj, >4 m i diam. Der er registreret 13 randsten.
Centralt i højen er registreret spor af et kammer.
1623. Rappenborg Skov, Karrebæk sg (DKC: 040509.2a). PVG 1940. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 12 m l. og 6 m
br. Der er registreret 15 randsten.
I højens Ø-lige ende findes 4 sten af et kammer.
1624. Rappenborg Skov, Karrebæk sg (DKC: 040509.3). APM 1904. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 15,5 m l. og 8 m br.
Der er registreret nogle få randsten.
11 m fra højens V-lige ende findes et rektangulær dyssekammer. Det er orienteret NØ-SV. Det er 0,7 m br. Der er
registreret 5 sten.
1625. Karrebæk, Karrebæk sg (DKC: 040509.19). HK 1906. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 9,0 m l. og 5,5 m br. Der
er registreret 18 randsten. Langdyssen er sekundært overbygget af en bronzealderhøj.
Centralt i langhøjen er findes 1 eller 2 dyssekamre. Der er registreret 4 sten. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 345.
1626. ”Kjærlingehøj”, Kassebækstorp, Karrebæk sg (DKC: 040509.-). 1869. Rundhøj. Den var ca. 27 m i diam. og 1,5 m

h. Der er registreret 2 randstenskæder.
Centralt i højen fandtes en jættestue.
Kammeret havde timeglasformet grundplan og var orienteret SØ-NV. Det er ca. 3,8 m l., 1,4-1,6 m br. og 1,2-1,3 m h.
Det var opr. bygget af 14 sidesten. Det var dækket af >3 dæksten. Der var mellemliggersten mellem side- og dækstenene
samt tørmurskonstruktion af flade fliser mellem sidestenene. På kammergulvet lå et lag br. flint.
Gangen var orienteret NØ-SV. Den var >1,6 m l., 0,5 m br. og 1,0 m h. Den var bygget af >4 sidesten. Der var yderst
placeret 2 karmsten, hvorimellem der lå en tærskelsten. Der er registreret tørmur mellem sidestenene.
Fund (Udgr. 1869 af V. Boye. - NM A 736-63): 1 stridsøkse (ubest.). - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type B),. - 1 sleben,
buttet retmejsel. - 1 sleben, buttet hulmejsel. - 5 slebne, svære, tyknakkede huløkser (type A). - 1 sleben, tyknakket
tyndbladet huløkse. - 1 økseskærpe. - 1 fragm. - 1 lerkar (type I F 4). - 2 tværpile. - 3 dolke (1 type Ix; 1 type IIIB; 1 type
ID). - 1 rørformet benperle. - 22 ravperler (1 type a1; 4 type b1; 5 type b2; 3 type c1; 2 type n; 7 type m1-2) og fragm. Keramik: 1 skulderskål. - 1 skål med konkav hals. - 2 hængekar. - Litt: C.J. Becker 1936: 162 f. nr. 8, - K. Ebbesen 1975:
fl.a. nr. 99, fig. 52,2. - 2005: fl.1,82.
040509.a 4 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 2 flækker. - 1 spidsnakket huløkse. - 2 slebne, svære, tyknakkede
retøkser. - 1 økseskærpe.
1627. Haldagermagle, Krummerup sg (DKC: 040510.1). APM 1904. Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ. Den er
15,5 m l. og 11,0 m br. Der er bevaret 18 randsten.
I højens midterakse og lidt SØ for midten findes en dysse.
Kammeret er orienteret NV-SØ eller parallelt med højens længderetning. Det er mindst 1,5 m l. Der er bevaret 2 sidesten,
en på hver side, samt en afvæltet dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 194.
1628. Lystager Torp, Krummerup sg (DKC: 040510.2). PVG 1940. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er 10 m l. og 6 m br.
Der er registreret 17 randsten.
Centralt i højen er registreret et dyssekammer. Der var bevaret 2 sten.
1629. Menstrup Mark, Marvede sg (DKC: 040512.-). CE 1875. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var 23,0 m l. og 8,0 m br.
Ca. 6 m fra højens Ø-lige ende fandtes et dyssekammer. Det var 1,6 m l. og 0,6 m br.
1630. Kellerød, Tystrup sg (DKC: 040513.1). APM 1904, KT 1933 og GR 1934. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er 124
m l., 8-9 m br. og 1,0 m h. Der er bevaret ca. 160 randsten. Kammeret var omgivet af en stenpakning.
30 m fra højens NØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I). Det er orienteret NØ-SV eller parallelt med
højens længderetning. Det er ca. 2,5 m l., 0,6-0,8 m br. og 0,6 m h. Det er bygget af 6 sidesten, nemlig 1 endesten mod
NØ og SV, samt 2 sidesten mod NV og SØ. Kammeret er dækket af 1 dæksten. Der er registreret tørmurskonstruktion
mellem sidestenene. Kammerets bund var brolagt med fliser. Herpå lå et skelet i udstrakt rygleje med hovedet mod S.
Ved bæltet lå en flække og ved fødderne stod en øskenflaske.
I højen er undersøgt en stenlægning, der sandsynligvis skal opfattes som et træbygget anlæg. Det bestod af en NV-SØorienteret stenlægning. Den var ca. 5,5 m l. og 3,0 m br. og dannet af håndstore sten. Der fandtes ingen gravgaver.
Fund (Udgr. 1933 af K. Thorvildsen og 1934 af G. Rosenberg - A 35.886-7): 1 øskenflaske (type c, TN, fase 3 ). - 1
A-flække. - Litt: K. Thorvildsen 1941: nr. 131 fig. 12. - 1934: 279 f. - K. Fischer-Møller 1934: 279 ff. - N. Åberg 1937: nr.
52. - H. Knöll 1976: nr. 101. - P.V. Glob 1952: nr. 54. - K- Ebbesen 2009: kap. 12.
1631. Kellerød, Tystrup sg (DKC: 040513.2). APM 1904. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 75,5 m l. og og 8,0 m br.
Centralt i højen fandtes et gravkammer. Der er registreret 2 dæksten.
1632. Kellerød, Tystrup sg (DKC: 040513.3). APM 1904. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 16 m l. og 8,5 m br. Der
er registreret ca. 10 randsten. Randstenene i hjørnerne var højest. I højens midterakse findes 2 dyssekamre.
a. 4,5 m fra højens NV-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NV-SØ eller parallelt
med højens længderetning. Det var 1,2 m l. og 0,8 m br. Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
b. 11 m fra højens NV-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret NV-SØ eller parallelt
med højens længderetning. Det var 1,4 m l. og 0,5 m br. Det var bygget af 4 sidesten; nemlig 1 sten mod NV og SV, samt
2 sten mod NØ. Kammeret var åbent mod SØ. Det var dækket af 1 dæksten.
1633. Brunemose, Tystrup sg (DKC: 040513.4). APM 1904. Rundhøj, ca. 9-10 m i diam. Centralt i højen findes en
stordysse.
Kammeret har trapezformet grundplan og er orienteret NNV-SSØ. Det er 1,7 m l. og 1,4 m br. Kammeret er bygget af 5
sidesten, nemlig 1 stor endesten mod NNV og 2 sten på hver langside mod ØNØ og VSV. Kammeret er åbent mod SSØ.
Her findes en kort gang.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den er 1,6 m l. og 0,7 m br. Der er bevaret 4 sidesten, 2 på hver side. 2 af sidestenene er
kløvet af samme sten. I gangen er registreret 2 tærskelsten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 195.
1634. Brunemose, Tystrup sg (DKC: 040513.5). APM 1904. Langhøj, rektangulær og orienteret N-S. Den var 18,5 m l.
og 7,5 m br. Der er registreret ca. 10 randsten.
I højens midterakse og ca. 7,0 m fra højens S-lige ende fandtes en dysse (type II). Kammeret var orienteret N-S eller
parallelt med højens længderetning. Det havde rektangulær grundplan. Det var 1,4 m l. og 0,7 m br. Kammeret var
bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod N og to større sten på langsiderne mod Ø og V. På kammerets
S-side er registreret en tærskelsten. Kammeret har været dækket af 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 196.

1635. Brunemose, Tystrup sg (DKC: 040513.6). 1874 og APM 1904. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er 89 m l., 11,0 m
br. og 2,0 m h. Heri er 2 kamre, liggende parallelt 19,5 m fra SV-enden og ca. 1,5 m fra hinanden.
a. Det ene kammer har rektangulær grundplan og er orienteret NV-SØ. Det er 1,4 m l., 0,6 m br., 0,6 m h. Der er bevaret
2 sidesten. I kammeret er registreret bundbrolægning af brændt flint. Over kammeret ligger 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1874 af P. Vedel - NM A 2070): 1 øskenflaske (type c, fase TN 3).
b. Det andet kammer har ligeledes rektangulær grundplan og er orienteret NV-SØ. Det er 1,8 m l., 0,7 m br. og 0,6 m
h. Bunden er brolagt af sten og renvaskede rullesten. - Litt: K. Ebbesen 1988: 68, fig. 30. - 2006: nr. 197. - K. Thorvildsen
1941: nr. 131-2. - N. Åberg 1937: nr. 51. - H. Petersen 1881: 346, fig. 30. - H. Knöll 1976: nr. 100. - P.V. Glob 1952: nr.
58.
1636. Tystrup, Tystrup sg (DKC: 040513.8). APM 1904. Langhøj, rektangulær og orienteret NNV-SSØ. Den er 19,0 m
l. og 8 m br. Der er bevaret ca. 9 randsten.
I højen findes 1 eller 2 dysser.
a. Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NNV-SSØ eller parallelt med højens
længderetning. Det er 1,5 m l. og 0,7 m br. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod SSØ og 1 større
sten på langsiderne mod ØNØ og VSV. Kammeret er åbent mod NNV.
b. 3 m NV derfor findes en sten, muligvis dækstenen af endnu et gravkammer. - Litt: S. Hansen 1987a: 120 ff. - 1993: nr.
111.
1637. Tystrup, Tystrup sg (DKC: 040513.9). APM 1904. Fritstående dysseruin.
Kammeret var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
1638. Tystrup, Tystrup sg (DKC: 040513.10). APM 1904. Fritstående dysseruin.
Kammeret var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
1639. Tystrup, Tystrup sg (DKC: 040513.11). APM 1904. Langhøj, rektangulær og orienteret NØ-SV. Den er 12,5 m l. og
7,0 m br. Der er registreret 15 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret NØ-SV eller parallelt med højens
længderetning. Det er 1,2 m l. og 0,9 m br. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod NØ og 2 større sten
på langsiderne mod NV og SØ. Ved kammerets SØ-lige ende findes en indgangssten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 198.
1640. Vinstrup, Tystrup sg (DKC: 040513.12). APM 1904. Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ. Den er 10,0 m l.
og 7,0 m br. Der er bevaret 24 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det er orienteret NV-SØ eller parallelt med højens
længderetning. Det er 1,6 m l. og 0,8 m br. Kammeret er bygget af 4 lige høje sidesten, nemlig 2 smallere endesten mod
NV og SØ og 1 større sten på hver langside. Kammeret er dækket af 1 dæksten, hvorpå ses skålformede fordybninger. Litt: P.V. Glob 1969: nr. 341. - K. Ebbesen 2006: nr. 199.
1641. Vinstrup, Tystrup sg (DKC: 040513.13). APM 1904. Rundhøj, ca. 12 m i diam. Der er registreret 25 randsten.
Centralt i højen fandtes ruinen af et dyssekammer. Det havde rektangulær grundplan og var orienteret NNV-SSØ. Det
var 1,9 m l. Der var bevaret 3 sidesten, heriblandt endestenen mod NNV. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 200.
1642. Vinstrup, Tystrup sg (DKC: 040513.14). APM 1904. Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ. Den var 25 m l.
og 8,0 m br. Der blev registreret ca. 20 randsten.
Centralt i højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret NV-SØ eller parallelt med højens
længderetning. Det var 1,5 m l. og 0,8 m br. Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr.
201.
1643. Hammmershus, Tystrup sg (DKC: 040513.15). APM 1904. Ruin af megalitgrav.
Der er registreret >3 sidesten og 1 dæksten.
1644. Tystrup, Tystrup sg (DKC: 040513.18). PVG 1940. Fritstående dysse.
Kammeret (type I/II) var orienteret NØ-SV. Det havde rektangulær grundplan. Det var bygget af >5 sidesten, nemlig 1
sten mod NØ, SV, SØ samt 2 sten mod NV. Det var dækket af 1 dæksten.
1645. Tystrup, Tystrup sg (DKC: 040513.19). PVG 1940. Rundhøj, ca. 10-14 m i diam. I højen findes en dysse.
Kammeret var bygget af >4 sidesten og 1 dæksten.
Gangen var orienteret NØ-SV. Der er registreret 1 sidesten og 1 tærskelsten.

PRÆSTØ AMT.
1646. ”Bies Banke”, Gørslev sg (DKC: 050103.3). SM 1875. Rundhøj, ca. 1,9 m h. I højen findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret N-S. Det er ca. 4,9 m l., 2,5 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af opr. 12 sidesten, nemlig 1
for hver ende samt henh. 4 og 6 sidesten for den V-lige og Ø-lige langside. Der er registreret tørmur mellem sidestenene.
Midt for den Ø-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er ca. 6,2 m l., 0,7 m br. og 0.6-0,8 m h; højest ved kammeret. Den er bygget af 8 sidesten,
4 på hver side. De to inderste sidesten er kløvede. Mellem 1. og 2. sidestenspar står 2 karmsten. - Litt: A.P.Madsen 1896:
30, t. 32,54. - S. Hansen 1990: 9 ff. - 1993: nr. 72.

1647. Gørslev, Gørslev sg (DKC: 050103.4). 1857 og SM 1875. Høj. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 5,0 m l. og 3,1 m br. Gangen var orienteret Ø-V. Den var ca. 5,5 m l.
1648. Gunderup Kohave, Herfølge sg (DKC: 050104.61a). SM 1875. Rundhøj. Den er ca. 15 m i diam. og 1,3 m h. I højen
findes en jættestue/stordysse.
Kammeret er orienteret NNØ-SSV. Det er ca. 2,6 m l. og 2,4 m br. Det er bygget af >7 sidesten. - Litt: S. Hansen 1990: 12
ff. - 1993: nr. 73.
1649. Vallø Storskov, Tessebølle, Herfølge sg (DKC: 50104.62). SM 1875. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den
er >ca. 17 m l. og 1 m h. Der er bevaret 9 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det er orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Det er 1,5 m l. og 0,7 m br. Det er bygget af 4 lige høje sidesten. Dækstenen er fjernet. - Litt: K. Ebbesen
2006: nr. 202.
1650. Ødemarke By, Lidemark sg (DKC: 050108.2). SM 1875. Langhøj, orienteret Ø-V. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes en megalitgrav. Der er registreret >5 sidesten.
Fund: Et lerkar.
1651. Sædder, Sædder sg (DKC: 050109.4). SM 1875. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Kammeret var ca. 1,9 m l. Det var bygget af 4 sidesten.
Fund: Skeletrester.
1652. Ingelstrup, Sædder sg (DKC: 050109.8). SM 1875. Rundhøj. Den er ca. 8 m i diam. og 1,9 m h. I højen findes
ruinen af en jættetstue.
Gangen er orienteret SØ-NV. Der er bevaret >3 sidesten og >2 dæksten. - Litt: S. Hansen 1990: 15 ff.
1653. Ingelstrup, Sædder sg (DKC: 050109.9). SM 1875. Langhøj, rektangulær og orienteret N-S. Den er 20 m l., 8 m br.
og 1,8 m h. Der er bevaret 23 randsten.
Næsten midt i højen findes en dysse (type III). Den er orienteret Ø-V eller på tværs af højens længderetning. Kammeret
har rektangulær grundplan. Det er 1,7 m l., 1,0 m br. og 1,4 m h. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smallere
endesten mod V og 2 større sten på langsiderne mod N og S. For kammerets Ø-lige ende står en tærskel- eller indgangssten.
Her findes en kort gang.
Gangen er orienteret N-S. Der er bevaret 3 sidesten, nemlig 2 sten mod nord og 1 mod syd. Anlæggets dæksten er fjernet.
- Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 203.
1654. Sonnerup, Sædder sg (DKC: 050109.10). SM 1875. Langhøj, orienteret N-S. Der er registreret randsten.
1655. Sonnerup, Sædder sg (DKC: 050109.12). SM 1875. Rundhøj. Der er registreret randsten.
Centralt er registreret sten af en megalitgrav.
1656. Kanderød, Sædder sg (DKC: 050109.14). Langhøj, orienteret N-S. Den var >25 skridt l., 8-9 skridt br. og ca. 1,0 m
h.
I højen er fundet en megalitgrav.
Fund (NM 2403 - mgl.): Skeletrester og lerkar.
1657. ”Rishøj”, Ammendrup, Allerslev sg (DKC: 050201.15). SM 1876-77 og GR 1913. Høj, ca. 25 m i diam. og 3 m h. I
højen findes en jættestue.
Kammeret er uregelmæssig rektangulært og orienteret Ø-V. Det er ca. 6,4 m l., 2,1 m br. og 1,3 m h. Kammeret er
bygget af 14 sidesten, nemlig 1 sten for hver ende samt 6 sten på hver langside. Kammeret er dækket af 5 dæksten.
Der er registreret mellemliggersten mellem side- og dækstenene samt tørmurskonstruktion af røde sandsten mellem
sidestenene. Kammerets gulv består af en bundbrolægning. Midt for den S-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret NNØ-SSV. Den er ca. 7 m l. og 1,0 m br. Den er bygget af 16 sidesten; 8 på hver side. Der er bevaret
>2 dæksten ved kammeret. Mellem 5. og 6. sidestenspar findes et sæt karmsten. Der er bevaret tørmurskonstruktion
mellem gangens sidesten. I gangen ligger 2 tærskelsten. - Litt: M.G.P. Repholz 1820: 49 ff, T. III, fig. 1. - A.P.Madsen 1896:
30 t. 32,53. ( jf. Ny kgl. Samling 844, okto ). - S. Hansen 1990: 20 ff.
1658. Oremandsgård, Allerslev, Allerslev sg (DKC: 050201.50). 1851 og SM 1876-77. Rundhøj. Den var ca. 1,3 m h. I
højen fandtes en jættestue.
Kammeret var ca. 3,2 m l. og 2,5 m br.
Gangen var 3,8 m l. og 0,7 m br.
Fund (Inds. 1851 - NM 11.803-17): 2 pilespidser med konkav basis. - 3 dolke (1 type Ix; 1 type IB og 1 type IIA). - 1
tværpil.- 1 buekniv. - 9 flækker. - 1 flækkekniv. - 1 ildsten. - 1 svær, tyndnakket flintøkse. - 2 slebne, svære, tyknakkede
retøkse. - 2 slebne, buttede retmejsler. - 4 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 2 ravperler (1 type b1 og 1 type
d). - Keramik: 1 skulderskål. - 1 skulderkop. - 1 skål med kegleformet hals. - 1 retvægget skål. - 1 sfærisk skål. - Litt: K.
Ebbesen 1975: fl.a. no. 100, fig. 44,2 og 89,7.
1659. Tjørnehoved, Allerslev sg (DKC: 050201.54). SM 1876-77. Ruin af megalitgrav.
Der er registreret 4 sten, herunder 1 dæksten. - Litt: P.V. Glob 1969; no 383.
1660. Tjørnehoved Skov, Allerslev sg (DKC: 050201.55). SM 1876-77. Langhøj. Den var 39,5 m l. og 5,0 m br.
Centralt i højen er registreret spor af et gravkammer.
1661. Rakkende, Allerslev sg (DKC: 050201.74). SM 1876-77. Rundhøj. Den er ca. 20 m i diam. og 1,4 m h. I højen findes

en jættestue.
Kammeret er orienteret NØ-SV. Den er ca. 4,6 m l., 1,9 m br. og 1,4 m h. Det er bygget af 12 sidesten.
Gangen er orienteret SØ-NV. - Litt: S. Hansen 1990: 31 ff. - 1993: nr. 75.
1662. Hastrup, Beldringe sg (DKC: 050202.1). SM 1876-77. Ruin af megalitgrav.
Der er registreret store sten.
1663. Hastrup, Beldringe sg (DKC: 050202.2). SM 1876-77. Jættestueruin.
Der er registreret rest af kammeret.
1664. Hastrup, Beldringe sg (DKC: 050202.4). SM 1876-77. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 73,5 m l. og 8,0 m br.
Der er registreret 49 randsten.
Der er registreret spor af 2 kamre.
1665. Hastrup, Beldringe sg (DKC: 050202.5). 1808 og SM 1876-77. Jættestue.
Kammeret var orienteret NØ-SV. Det var ca. 6,9 m l. og 2,5 m br. Der er registreret nogle få sidesten.
1666. Hastrup, Beldringe sg (DKC: 050202.14). SM 1876-77. Rundhøj.
I højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret SØ-NV. Kammeret var bygget af >3 sidesten
og 1 dæksten. Det var åbent mod SØ.
1667. Hastrup, Beldringe sg (DKC: 050202.15). SM 1876-77. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 16,0 m l. og 6,0 m br.
Der er registreret randsten.
1668. Dyrløv, Beldringe sg (DKC: 050202.16). SM 1876-77. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 50 skridt lang.
Næsten centralt i højen er registreret 2 sten af et kammer. - Litt: P.V. Glob 1969: no 382.
1669. Dyrløv, Beldringe sg (DKC: 050202.17). SM 1876-77. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 31,5 m l. og 5,5 m
br. Der er registreret væltede randsten.
Der er ikke registreret noget kammer.
1670. Dyrløv, Beldringe sg (DKC: 050202.19). SM 1876-77.
Megalitgrav.
Fund (evt. fra nr. 1668-9, - NM MMLXI): 1 øskenflaske (type c, TN fase 3). - Litt: H. Petersen 1881: 346. - N. Åberg 1937:
no 56. - K. Thorvildsen 1941: 127. - P.V.Glob 1952: nr. 57. - H. Knöll 1976: nr. 94.
1671. Hastrupgård, Hastrup By, Beldringe sg (DKC: 050202.56). 1983. Tomt af jættestue.
Kammeret var >8 m l. og 2,5 m br. Gulvet var dannet af sandstensfliser.
Gangen var orienteret Ø-V.
Fund (Udgr. 1983 af H. Nielsen - SMV 5083): Afslag og lerkarskår.
1672. ”Baunehøj”, Faksinge, Beldringe sg (DKC: 050202.-). HP 1888. Høj. I højen fandtes en jættestue.
Fund (Udgr. 1888 af H. Petersen - NM A 8246-50): 1 fragm. flintdolk. - 1 fragm. af sl. flintmejsel. - 3 flækkerredskaber. - 5
flækker/afslag. - 1 skål med kegleformet hals. - 2 ubest. lerkar. MN III. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a no 101.
050202,a. Hastrup Mark, Beldringe sg (Inds. 1867. - NM A 262-65): 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede flintøkse. - 1 sl.
og 1 usl. tyndbladet, tyknakket huløkse. - De er fundet sammen i en gravhøj.
1673. ”Risby Høj”, Risby, Bårse sg (DKC: 050203.1). SM 1876-77.
Langhøj, rektangulær og orienteret VNV-ØSØ. Den er registeret som ca. 8 m l., 5 m br. og 1 m h.. Der er registreret
randsten.
I højen findes en dysse.
Dyssens kammer har rektangulær grundplan. Det er orienteret VNV-ØSØ eller parallelt med højens længderetning. Der
er bevaret 2 af kammerets sidesten samt en dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 204.
1674. Risby, Bårse sg (DKC: 050203.6). SM 1876-77. Ødelagt langhøj, hvori findes en dysse.
Kammeret (type II) har rektangulær grundplan og er orienteret ØSØ-VNV. Det er 2,3 m l., 1,0 m br. og 1,4 m h. Kammeret
er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod VNV samt 1 større sten på hver langside. For kammeret ØSØlige ende ligger en væltet indgangssten. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 205.
1675. Lundbygårds Skov, Bårse sg (DKC: 050203.7). SM 1876-77. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 12,5 m l. og 7,8
m br. Der er registreret randsten.
I højens centrum er registreret spor af et kammer.
1676. Krømplinge, Everdrup sg (DKC: 050204.1). SM 1876-77. Rundhøj, ca. 11 m i diameter og ca. 1 m høj. Der er
bevaret 12 randsten.
Centralt i højen findes en dysse (type III). Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret VNV-ØSØ. Det er 1,9
m l., 1,0 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 3 bæresten nemlig 1 smallere endesten mod VNV og 1 større sten på hver
langside. Ved kammerets ØSØ-lige ende findes en indgangssten. Her findes en kort gang.
Gangen er orienteret VNV-ØSØ. Der er bevaret 1 sidesten på gangens østlige side. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten.
- Litt: K: Ebbesen 2006: nr. 206.
1677. Krømplinge, Everdrup sg (DKC: 050204.2). SM 1876-77. Høj. Den er bygget af stenblandet jord.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det er orienteret NNØ-SSV. Det er 1,9 m l., 1,0 m br. og 1,6 m h.
Det er bygget af 4 lige høje sidesten.
1678. ”Evers Grav”, Everdrup, Everdrup sg (DKC: 050204.9). SM 1876-77. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den var ca. 53

m l., 9,0 m br. og 1,3 m h. Der er registreret >28 randsten.
Der er ikke registreret noget kammer.
1679. ”Sven Gønges Hule”, Bønsvig Skov, Nysø, Jungshoved sg (DKC: 050205.44). SM 1876-77 og HK 1924. Højtomt,
ca. 11 m i diam. og 1 m h. Heri findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orinteret NV-SØ. Det er 2,6 m l., 2,0 m br. og 1,2 m h. Det er bygget af 7 sidesten, nemlig 1 sten for
den NV-lige ende og 2 sten for de øvrige sider. Det var opr. dækket af 2 dæksten. Der er tørmurskonstruktion mellem
sidestenene. På den S-lige langsides Ø-lige ende findes en gangåbning. Gulvet bestod af en flisebelægning.
Gangen er orienteret N-S. Den er >2,6 m l., 0,9-0,6 m br. og 0,8 m h. Den er bygget af >4 sidesten; 2 på hver side. I gangen
er registreret 1 karmsten.
Fund (Udgr. i 1924 af Collet - Privateje L 149: j-z): 1 fragm. flintdolk, sek. brugt som ildsten. - 1 fragm. sleben, tyndbladet
tyknakket huløkse. - 1 dobbeltægget stridsøkse (type C1). - 3 flækkeildsten. - 4 flækkeknive. - 1 flækkeskraber. - 1 sleben,
svær, tyknakket retøkse (Lindø-type). - 15 flækker. - 1 sleben, buttet retmejsel. - 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede
retøkser. - 2 uornm. hængekar - 1 lerlåg - 1 ubest. lerkar. MN IVA/B. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. no 104, fig. 69,4. - 2005:
fl. 1,84. - S. Hansen 1990: 35 ff. - 1993: nr. 76.
1680. Bønsvig Hovedskov, Jungshoved sg (DKC: 050205.45). SM 1876-77 og HK 1924. Ruin af megalitgrav.
Der er registreret 7 sten.
1681. Bønsvig Hovedskov, Jungshoved sg (DKC: 050205.46). SM 1876-77 og HK 1925. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den
er ca. 45,5 m l., 6,0 m br. og 0,8 m h. Der er registreret 30 randsten.
14 m fra højens NØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer gravkammer (type II). Det er orienteret Ø-V. Det er
1,5 m l., 0,8 m br. og 0,7 m h. Kammeret er bygget af >3 sidesten. For den Ø-lige ende står en 0,5 m h. indgangssten.
Gulvet dannes af én stenplade. I V-enden ses to tynde stenflager.
Fund (Udgr. i 1925 af Collet): Ingen. - Litt: M.G.P. Repholtz 1820: 117.
1682. Rakket, Jungshoved sg (DKC: 050205.47). SM 1876-77 og HK 1924. Rundhøj. Den er ca. 18 m i diam. og 2 m h.
Der er registreret randsten. I højens N-lige del findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret NØ-SV. Det er >1,7 m br. og >1 m h. Der er bevaret >5 sidesten. Gulvet består af flade
fliser. Midt for den S-lige langside findes en 0,5 m br. gangåbning.
Fylden bestod af sandblandet ler.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er >2,5 m l. og 0,5-0,9 m br; bredest ved kammeret. Der er bevaret >4 sidesten. Der er
tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Fund (Udgr. i 1924 af Collet. - Privateje L 150,a-i): Skeletrester. - 1 dobbeltægget stridsøkse (type B2). - 1 fragm. flintdolk.
- 2 fåreprene. - 2 komejsler. - 3 tværpile. - 1 flækkebor. - 11 flækker. - 1 flækkeildsten. - 2 flækkeknive. - 1 ildskørnet, buttet
mejsel. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - Litt: S. Hansen 1990: 39 ff.
1683. Hastrupgård, Beldringe sg (DKC: 050205,56). 1983.
Højrest. I højningen fandtes tomten af en jættestue.
Kammeret var >8 m l. og 2,3 m br. Gulvet var lavet af sandstensfliser og marksten.
Fund (Udgr. 1983 af H. Nielsen - SMV 50/83): Ingen.
1684. Jungshoved, Jungshoved sg (DKC: 050205.81). 1990. Tomt af megalitgrav.
Fund (privateje, i.s.): 2 tyknakkede flintøkser; 2 tyndbladede flintøkser og ravperle.
1685. Stenstrup, Jungshoved sg (DKC: 050205.-). APM 1892. Rundhøj. Den er 26,5 m i diam. og 4,5 m h. I NV-lige del
af højen fandtes en jættestue.
Kammeret var rektangulært og orienteret NV-SØ. Det var ca. 7,9 m l., 2,2 m br. og 1,6 m h. Det var bygget af >12
sidesten. Gulvet bestod af en bundbrolægning.
Gangen var orienteret NNV-SSØ. Den var ca. 4,1 m l. og 0,9 m br. Der er registreret >4 sidesten og >1 karmsten.
Fund (Udgr. 1892 af A.P.Madsen - NM A 11.498-565 og B 5187-89): 25 flækkeknive. - 1 flække med kærv. - 1 skiveskraber
- 55 flækker. - 12 tværpile. - 1 ægfragment af en svær, tyknakket retøkse (MN). - 3 slebne, svære, tyknakkede retøkser
. - 5 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 6 slebne, buttede retmejsler. - 33 ravperler (3 type a1; 5 type b1; 1 type
c1; 23 type m1-3 og 1 ravskive (type 2a)). - 4 flækkesegle. - 15 flækkeildsten. - 1 skiveformet afslag med retouche. - 5 komejsler. - 2 bennåle (1 type 7 og 1 ubest.). - 3 tragtskåle. - 2 skulderskåle. - 1 skål med konkav hals. - 3 skulderkopper. - 4
hængekar. - 2 skåle med kegleformet hals. - 1 tøndeformet lerkar. - 2 lerlåg. - Litt: S. Müller 1900: 162, fig. 48. - K. Ebbesen
1975: fl.a. nr 102, fig.45,7. - 2005: fl. 1,83. - H.C.Broholm 1943: 55, no 349.
1686. Langebæk, Kalvehave sg (DKC: 050206.88). SM 1876-77. Rundhøj, ca. 8 m i diam. I højen findes en jættestue.
Kammeret er orienteret NV-SØ. Det er ca. 3,0 m l., 2,2 m br. og 1,3 m h. Det var bygget af 8 sidesten og >2 dæksten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er ca. 3,2 m l. og 0,9 m br. Der er bevaret >3 sidesten og >1 dæksten. - Litt: S. Hansen
1990: 43 ff.
1687. Langebæk, Kalvehave sg (DKC: 050206.89). SM 1876-7. Rundhøj, ca. 10 m i diam. og 1,5 m h. I højen findes en
jættestue.
Kammeret er orienteret SV-NØ. Der er registreret 3 dæksten. - Litt: P.V. Glob 1969: no 390. - S. Hansen 1990: 49 ff.
1688. Langebæk, Kalvehave sg (DKC: 050206.90). 1810 og SM 1876-77. Rundhøj, ca. 15 m i diam. og 1,5 m h. I højen
findes en jættestue.

Der er registreret dæksten af kammer og gang.
Fund: Skeletrester og ravperler. - Litt: S. Hansen 1990: 52 ff.
1689. Langebæk Skov, Kalvehave sg (DKC: 050206.92). SM 1876-77. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 36,0 m l.
og 8,0 m br. Der er bevaret >1 randsten, som er ca. 1,9 m h.
1690. Langebæk Skov, Kalvehave sg (DKC: 050206.93). SM 1876-77. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 40,0 m l., 6,5
m br. og 0,7 m h. Der er registreret randsten.
I højen fandtes et rektangulært kammer.
1691. Langebæk Skov, Kalvehave sg (DKC: 050206.94). SM 1876-77. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var >10 m l. og 4,5
m br. Der er registreret nogle få randsten.
I højens SV-lige enden er registreret dækstenen af et kammer.
1692. Langebæk Skov, Kalvehave sg (DKC: 050206.96). SM 1876-77. Langhøj, orienteret NV-SØ.
1693. Langebæk Skov, Kalvehave sg (DKC: 050206.98). SM 1876-77. Høj, hvori fandtes en jættestueruin.
Kammeret var rektangulært og orienteret Ø-V. Det var >10 m l. og 1,7 m br. Det var bygget af >13 sidesten.
Gangen var orienteret NV. Der er registreret >2 sidesten og >4 dæksten.
1694. Petersgård, Kalvehave sg (DKC: 050206.108). SM 1876-77. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den var ca. 16,5 m l., 7,0 m
br. og 0,9 m h. Der er registreret randsten.
1695. ”Rødshøj”, Kalvehave sg (DKC: 050206.123). SM 1876-77. Rundhøj. I højen fandtes en megalitgrav.
Sekundærgrave i højen.
Fund (Inds. - NM 9263-65): 1 skulderskål - Mgl: 3 flintdolke. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. no 103.
1696. Stensby Mark, Kalvehave sg (DKC: 050206.144/45 ). Høj. Heri fandtes en megalitgrav.
Fund (Inds. 1845. - NM 7212 og 8453-56): 1 dolk (type VIA). - Mgl: 2 flintdolke og 2 flintøkser.
1697. Nørrehave Skov, Stensby, Kalvehave sg (DKC: 050206.146). SM 1876-77. Rundhøj, ca. 12 m i diam. og 0,9 m h. I
højen findes en jættestue.
Kammeret er orienteret Ø-V. Der er registreret toppen af 8 sidesten og >1 dæksten.
Gangen er orienteret N-S. Der er registreret >2 sidesten og >1 dæksten. - Litt: S. Hansen 1990: 55 ff.
1698. Stensby Skov, Kalvehave sg (DKC: 050206.148). SM 1876-7. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 36,5 m l. og 12,5
m br.
Ca. 12,5 m fra højens Ø-lige ende fandtes et rektangulært gravkammer.
1699. Stensby Skov, Kalvehave sg (DKC: 050206.148a). TM 1945. Rundhøj, ca. 8 m i diam. Der er registreret 6
randsten.
Der er registreret >3 sidesten af en kammerruin.
1700. Stensby Skov, Kalvehave sg (DKC: 050206.149). SM 1876-77. Langhøj, trapezformet og orienteret Ø-V. Den er ca.
17 m l. og 7 m br. Der er bevaret 27 randsten.
I højens midterakse findes en dysse (type II). Kammeret er orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning. Det
har rektangulær grundplan og er ca. 1,0 m højt. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod V og 1
større sten på langsiderne. For kammerets Ø-lige ende findes 1 indgangs- eller tærskelsten. Kammeret er dækket af 1
dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 207.
1701. Stensby Skov, Kalvehave sg (DKC: 050206.150). SM 1876-77. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Der er
registreret 7 randsten.
Centralt i højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Kammeret var ca. 0,7 m højt. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 mindre sten mod V og 1 større sten på
hver langside. Kammeret var åbent mod Ø. Kammerets dæksten var afvæltet. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 208.
1702. Stensby Skov, Kalvehave sg (DKC: 050206.151). SM 1876-77.
Langhøj, rektangulær og orienteret NNV-SSØ. Den er 16 m lang. Der er bevaret 22 randsten.
I højen findes én, muligvis 2 dysser.
a. Af den ene ses kun oversiden af en mulig dæksten.
b. Den anden dysse har rektangulært kammer (type I/II). Det er orienteret NNV-SSØ eller parallelt med højens
længderetning. Det er 1,7 m l., 0,7 m br. og 0,9 m h. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod NNV
og 1 større sten på hver langside. Kammeret er åbent mod SSØ. Det har været dækket af 1 stor dæksten, som ligger
afvæltet. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 209.
1703. Stensby Skov, Kalvehave sg (DKC: 050206.152). SM 1876-77. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den er ca. 16 m l. Der
er registreret >22 randsten. I højen findes ét, muligvis to kamre.
I højens midterakse findes et rektangulært kammer (type I/II). Det er orienteret NNV-SSØ eller parallelt med højens
længderetning. Det er ca. 1,7 m l., 0,7 m br. og 0,9 m h. Det er bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
1704. Stensby Skov, Kalvehave sg (DKC: 050206.153). SM 1876-77. Rundhøj, ca. 15 m i diam. og 1,5 m h. Der er
registreret randsten.
Centralt i højen findes en jættestue/stordysse.
Kammeret er orienteret NV-SØ. Der er registreret >2 dæksten. Gangen er bygget af >3 sidesten og >1 dæksten. - Litt: S.
Hansen 1990: 58 ff.

1705. Stensby Skov, Kalvehave sg (DKC: 050206.154). SM 1876-77. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 10,5 m l. og 6,0
m br. Der er registreret >12 randsten.
4,0 m fra højens S-lige ende fandtes et rektangulært kammer. Det var orienteret N-S eller parallelt med højens
længderetning. Der er registreret 2 sidesten.
1706. Stensby Skov, Kalvehave sg (DKC: 050206.155). SM 1876-77. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 29,5 m l. Der er
registreret randsten.
1707. Stensby Skov, Kalvehave sg (DKC: 050206.157). SM 1876-77. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 25,0 m l. og 5,5
m br. Der er registreret 33 randsten.
Der er registreret spor af et eller flere kamre.
1708. Stensby Skov, Kalvehave sg (DKC: 050206.158). SM 1876-77. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 24,0 m l.
1709. Stensby Skov, Kalvehave sg (DKC: 050206.159). SM 1876-77. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 15,0 m l. og 7,0
m br. Der er registreret randsten.
Der er ikke registreret noget gravkammer.
1710. Stensby Skov, Kalvehave sg (DKC: 050206.160). SM 1876-77. Rundhøj, ca. 20 m i diam. og 1,5 m h. I højen findes
en jættestue/stordysse.
Kammeret er bygget af >2 dæksten.
Gangen er bygget af >2 sidesten og >1 dæksten. - Litt: S. Hansen 1990: 63 ff.
1711. Ellebrudsgården, Kalvehave sg (DKC: 050206.163). SM 1876-77. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 34 m l. Der
er registreret randsten; 1,9 m høje.
I højen fandtes et rektangulært gravkammer (type I/II). Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
Fund: Lerkar og flintøkser.
1712. Ellebrudgården, Kalvehave sg (DKC: 050206.164). SM 1876-77. En jættestue, som muligvis er sekundært
ombygget.
Kammeret er rektangulært og orienteret ØNØ-VSV. Det er ca. 3,0 m l. og 2,8 m br. Det er bygget af 13 sidesten, nemlig
5 små sten på den N-lige langside, 3 på den sydlige samt henh. 3 og 2 sidesten for enderne. Der er tørmurskonstruktion
mellem sidestenene. Kammeret har været dækket af 2 dæksten, som lå på langs af længderetningen. Forskudt mod den
Ø-lige ende af den S-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret NNØ-SSV. Den er bygget af >5 sidesten. - Litt: A.P. Madsen 1896: 30, t. 32,50. - S. Hansen 1990: 66
ff. - 1993: nr. 87.
1713. Ellebrudgården, Kalvehave sg (DKC: 050206.165). 1810 og SM 1876-77. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var >26,5
m l., 5,0 m br. og 1,5 m h. Der er registreret mange randsten.
Der er ikke registreret noget gravkammer.
1714. Fogedgården, Vestenbæk, Kalvehave sg (DKC: 050206.183). 1972. Tomt af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1885/90. - privateje): 1 sleben, buttet retmejsel. - 1 ubest. lerkar (MN III/IVA). - Litt: S. Hansen 1990: 69 ff.
1715. Mern Hestehave, Mern sg (DKC: 050207.7). SM 1876-77. Rundhøj. Den er ca. 16 m i diam. og 1,5 m h.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret N-S. Det er ca. 2,1 m l. og 1,3 m br. Det er bygget
af >3 sidesten og 1 dæksten. Kammeret er åbent mod S. - Litt: P.V. Glob 1969: no 389.
1716. Mern Kohave, Mern sg (DKC: 050207.13). SM 1876-77. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var >46,5 m l.
1717. Sageby, Mern sg (DKC: 050207.37). 1876. Ruin af jættestue.
Kammeret var ca. 4,0 m l. og ca. 1,5 m br.
Fund (Udgr. 1876 af J. Olsen - NM A 2383-89, A 2439, A 2747 og A 2799-2802): 1 usleben, tyknakket retøkse. - 3 slebne,
tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 2 slebne, buttede retmejsler. - 16 tværpile. - 3 flækkeknive. - 2 flækkeildsten. - 12
flækker. - 1 pilespids med konkav basis. - 1 skifferhængesmykke (særform). - 15 ravperler (5 type b1; 2 type c1; 1 type g;
5 type m1-2; 1 type l; 1 type q4) og fragm.
1718. Sandvigs Kohave, Mern sg (DKC: 050207.44). SM 1876-77. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var trapezformet. Den
var >29,5 m l. og 3,5-4,5 m br; bredest mod Ø. Højen var omsat med randsten. De største og omhyggeligst placeredes
var sat i den brede, Ø-lige ende.
Der er ikke registeret noget gravkammer.
1719. Smidstrup, Skibinge sg (DKC: 050210.52). SM 1876-77. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Kammeret var ca. 3 m l.
Fund: Kranie og fragm. lerkar.
1720. Åside, Snesere sg (DKC: 050211.1). SM 1876-77. Langhøj. Den var 9,5 m l. og 8,0 m br. Der er registreret
randsten.
Centralt i højen fandtes ruinen af et rektangulært gravkammer. Der er registreret nogle sten.
1721. Åside, Snesere sg (DKC: 050211.4). SM 1876. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den er 10,5 m l. og 6,5 m
br. Højen har tagformede ender og den midterste randsten i vestenden er særlig høj og smukt formet af naturen. Der er
registreret 18 randsten.
Centralt i højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det er orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Det har været bygget af 4 lige høje sidesten, nemlig 1 smallere sten for enderne og større sten på

langsiderne. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 210.
1722. Overevne, Snesere sg (DKC: 050211.6). Langhøj. Der er registreret nogle store sten.
1723. Snesere mark, Snesere sg (DKC: 050211.11). 1873 og SM 1876-77. Høj. Der er registreret randsten. I højtomten
findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret NV-SØ. Det er bygget af >15 sidesten og 3 dæksten. - Litt: S. Hansen 1990: 73 ff.
1724. Snesere Mark, Snesere sg (DKC: 050211.12). 1873 og SM 1876-77. Langhøj, rektangulær og orienteret N-S. Den
er 17,5 m l., 9,0 m br. og ca. 0,8 m h. Der er bevaret 17 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret Ø-V eller på tværs af højens længderetning. Der
er bevaret 2 sidesten, henholdvis på den N-lige og S-lige side. Kammerets dæksten er afvæltet. - Litt: K. Ebbesen 2006:
nr. 211.
050211,a. Lundbygård, Snesere sg. Tomt af megalitgrav, som er ødelagt i middelalderen.
Fund (Udgr. i 1920-21 af Collet - Privateje L 4273-99 og L 4437-50, - de to fund synes at stamme fra samme anlæg):
4 flækkeildsten. - 59 tværpile. - 1 sleben, svær, tyknakkede retøkse. - 6 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 60
flækker og skivere. - 9 flækkeknive. - Ravperler. - Keramik: 1 tragtskål. - 1 skål med konvekse sider. - 1 tulipanbæger.
MN IV-V. +: 9 flækker - 1 spidsnakket huløkse. - 1 usleben, svær SN-huløkse. - 1 sleben, buttet retmejsel. - 1 sleben,
tyndbladet, tyknakket retøkse og 1 ægfragment. - 3 slebne, svære, tyknakkede retøkser. - 2 flækkeknive. - Keramik: 15
hængekar. - 1 skål med kegleformet hals. - 1 bæger med konkav hals. - 1 retvægget skål. MN II-V. - Litt: K. Ebbesen 1975:
fl. a. nr. 105-6.; fig. 66,3; fig. 68,4-5; fig. 69,3 og 5; fig. 71,9.; fig. 72,5.; fig. 75,2 og fig. 76,4. - 2005: fl. 1,85.
050211,b. Snesere Mark, Snesere sg (Udgr. 1919-20 af Collet. - Privateje, u. nr ; fundet er ikke fuldstændigt og måske
blandet): 6 ravskiver (2 type 2b, 4 type 3a-b). - 3 skulderskåle. - 2 hængekar. - 1 skål med kegleformet hals. – ca. 3 ubest.
lerkar . MN II-IVB. - Litt: K. Ebbesen 1975: nr. 107.
1725. Grumløse, Udby sg (DKC: 050212.1). SM 1876-77. Høj.
I højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret Ø-V. Det er bygget af 4 sidesten og 1
dæksten.
1726. Grumløse, Udby sg (DKC: 050212.2). SM 1876-77. Rundhøj. I højen fandtes et rektangulært dyssekammer. Det
var orienteret SSØ-NNV.
1727. Grumløse, Udby sg (DKC: 050212.4). SM 1876-77. Jættestueruin.
Der er registreret en del sten.
1728. Udby, Udby sg (DKC: 050212.13). SM 1876-77. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den er 16 m l. og ca. 10 m br. Der er
bevaret 17 randsten. I højen findes en dysse.
Kammeret (type III) er orienteret SØ-NV eller parallelt med højens længderetning. Det har trapezformet grundplan.
Det er 0,9 m h. og indtil 1,3 m br.; bredest mod NV. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod NV og
større sten på langsiderne mod NØ og SV. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. Det er åbent mod SØ. Her findes en
kort gang.
Gangen er orienteret NV-SØ. Der er bevaret 2 sidesten, én på hver side. Kammer og gang er tilsammen ca. 3,0 m lang.
Fund (Herlufsholm 820-41): 1 køllehoved (type A). - 3 slebne, svær, tyknakket retøkse (2 type A og 1 type B). - 4 svære,
slebne, tyknakkede huløkser (2 type A og 2 type B). - 1 sleben, tyknakket, tyndbladet huløkse. - 1 sleben, buttet retmejsel.
- 1 slibesten. - 10 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - Litt: V. Boye 1875: 29. - K. Ebbesen 2005: fl. 1,8. - 2006:
nr.212.
1729. Skallerup, Udby sg (DKC: 050212.19). SM 1876-77. Langhøj, rektangulær og orienteret N-S. Den er 15,0 m l. og
8,0 m br. Der er registreret 18 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret N-S eller parallelt med højens
længderetning. Det er 1,8 m l. og 0,8 m br. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod S og
1 større sten på hver langside mellem Ø og V. Kammeret er åbent mod N. Det er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: K.
Ebbesen 2006: nr. 213.
1730. Teglstrup, Udby sg (DKC: 050212.20). SM 1876-77. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 12,0 m l. og 6,0 m br.
Der er registreret randsten.
I højen findes et rektangulært dyssekammer. Det var orienteret NV-SØ eller på tværs af højens længderetning. Der er
registreret sten.
1731. Teglstrup Skov, Udby sg (DKC: 050212.21). SM 1876-77. Langhøj, orienteret N-S. Den var >14 m l. og 6,0 m br.
Der er registreret nogle få randsten.
1732. Teglstrup Skov, Udby sg (DKC: 050212.23). SM 1876-77. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 47,0 m l. og 6,0 m
br. Det er registreret nogle få randsten. Højen har tagformede ender med de største sten med midten i V-enden.
050212,a. Udby, Udby sg. (Inds. 1863 - NM 20.820-21): 1 flække
- Mgl: 1 stridøkse og 1 bronzearmbånd. Fundet ved rydningen af en dysse.
050212,b. ”Bjørnehøj”, Udby, Udby sg (Udgr. 1902. - MMS u. nr.; fundet synes blandet): 1 flække. – Lerkarskår.
1733. Vintersbølle Skov, Vordingsborg ldsg (DKC: 050214.4). SM 1876-77. Rundhøj.
I højen er registreret ruinen af et gravkammer. Der sås >2 sidesten og 1 dæksten.
1734. Vintersbølle Skov, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.6). SM 1876-77. Høj. I højen findes en jættestue.

Der ses 3 dæksten liggende ovenpå højen. - Litt: S. Hansen 1990: 142 ff.
1735. Vintersbølle Skov, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.7). 1844 og SM 1876-77. Langhøj, orienteret N-S. Den var
>26,5 m l. Der er registreret randsten.
Ca. 10 m fra højens S-lige ende fandtes 1 dæksten af et kammer.
1736. ”Valdemars Plads ”, Vinterbølle Skov, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.8). SM 1876-77. Langhøj, svagt trapezformet
og orienteret N-S. Den er 18,0 m l. og 10,5 m br. Der er bevaret 29 randsten. Højen har tagformede ender og de midterste
randsten for enderne er de højeste.
I højen findes 2 dysser.
a. Det nordlige dyssekammer har rektangulær grundplan. Det er orienteret N-S eller parallelt med højens længderetning.
Der er bevaret en smallere endesten mod S og en større sidesten mod V.
b. Af den sydlige dysse findes 1 sidesten og 1 dæksten. – Lit: K. Ebbesen 2006: nr. 214..
1737. Marienlyst, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.14). SM 1876-77. Rundhøj. Den er ca. 16 m i diam. og 1,9 m h.
I højen er registreret sten af en megalitgrav.
1738. Marienlyst, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.15). SM 1876-77. Høj. I højen findes en jættestue.
Der er registreret 1 sidesten af kammeret og 3 sidesten af gangen.
1739. Bakkebølle, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.22). SM 1876-77. Langhøj. Der er registreret randsten.
1740. Bakkebølle, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.23). SM 1876-77. Høj. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var trapezformet og orienteret Ø-V. Det var ca. 2,5 m l., 1,5 m br. og 1,3 m h. Det var bygget af 10 sidesten,
nemlig 2 sidesten for hver ende; 4 på den N-lige og 2 for den S-lige langside. Midt for den S-lige langside fandtes en
gangåbning.
Gangen var orienteret N-S. Den var >1,6 m l. og 0,6 m br. Der var bevaret >2 sidesten på den Ø-lige side.
Fund (mgl.): 5 smukke flintdolke (type I-II), 1 flække, 1 fragm. glasperle samt lerkarskår. - Litt: A.P. Madsen 1896: 30, t.
32,51.
1741. Bakkebølle, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.28). SM 1876-77. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den var ca. 17,5 m l.
og 7,0 m br. Højen var bygget af jord og sten. Der er registreret mange randsten. For højens ender stod 2 randsstensrækker,
ca. 1,5 m fra hinanden. Muligvis var højen ombygget.
11,0 m fra højens NNØ-lige ende fandtes ruinen af et rektangulært kammer.
1742. Bakkebølle, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.31). SM 1876-77. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 31,0 m l. og
6,0 m br. Der er bevaret randsten.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NØ-SV eller parallelt med højens længderetning.
Det er ca. 2,0 m l. og 0,9 m br. Det er bygget af >3 sidesten. Det er åbent mod SV.
1743. Bakkebølle, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.33). SM 1876-77. Rundhøj, ca.14 m i diam. og 1,5 m h. Der er bevaret
randsten. Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer. Der ses 1 dæksten.
1744. Bakkebølle, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.34). SM 1876-77. Dysseruin.
Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 1,7 m l., 0,8 m br. og 0,7 m h. Det var bygget af >3 sidesten; åbent i den ene
ende.
1745. Bakkebølle, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.36a). 1877. Ruin af stordysse/jættestue.
1746. Bakkebølle, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.39). SM 1876-77. Rundhøj. Den er ca.19 m i diam. I højen findes en
stordysse.
Kammeret har oval grundplan og er orienteret N-S. Det er ca. 2,5 m l. og 1,9 m br. Det er bygget af ialt 8 sidesten; 2 på
hver side. Der er registreret tørmurskonstruktioner mellem sidestenene. Kammer og gang er dækket af 2 dæksten. Midt
for den S-lige kortside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret N-S. Den er 0,8 m br. Den er bygget af >2 sidesten. Ved kammeret står 2 karmsten. - Litt: A.P.
Madsen 1896: 30 t. 32,52. - S. Hansen 1990: 146 ff.
1747. Bakkebølle, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.42). Langhøj, trapezformet og orienteret Ø-V. Den er >7,5 m bred.
Der er bevaret 20 randsten.
I højresten findes ved sydsiden en stordysse (mecklenburgisk type). Den er orienteret N-S eller på tværs af højens
længderetning.
Kammeret er rektangulært. Det er bygget af 6 sidesten, nemlig 1 sidesten mod N og 2 sten på hver langside mod Ø og
V. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. På den vestlige del af kammerets S-side står en smal sten. Ved siden af denne
findes en gangåbning, halv så bred som smalsiden. I gangåbningen ligger 2 tærskelsten. Her findes en kort gang.
Gangen er orienteret N-S. Den er bygget af 4 sidesten; 2 på hver side. Den var dækket af >1 dæksten. I gangen lå 3
tærskelsten; de 2 ved kammeret. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 215.
1748. Bakkebølle, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.43). SM 1876-77. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den var ca. 22,0 m
l. og 6,0 m br.
I højen er registreret et gravkammer.
1749. Bakkebølle, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.44). SM 1876-77. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var >31,0 m l. og 4,0
m br. Der er registreret randsten.
På højen er registreret sten af et muligt gravkammer.

1750. Bakkebølle, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.45). SM 1876-77. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 37,5 m l.
og 6,0 m br. Der er registreret randsten.
Der er ikke registreret noget gravkammer.
1751. Bakkebølle, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.46). SM 1876-77. Langhøj, orienteret N-S. Den var >20 skridt l. og
7,5 m br.
I højen fandtes ruinen af et gravkammer.
1752. Knudshoved, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.51). SM 1876-77. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var >20 m l. Den
var bygget af jord og sten. Der er registreret >8 randsten.
Der er ikke registreret noget gravkammer.
1753. Knudsskov, Vordingborg ldsg (DKC: 0050214.52). SM 1876-77 og CAN 1917. Rundhøj. Den er ca. 18,5 m i diam.
og 1,9 m h. Centralt i højen findes en jættestue.
Kammeret er trapezformet og orienteret NØ-SV. Det er ca. 7,3 m l., 1,4-1,6 m h. og 1,6-2,4 m br; smallest på midten.
Kammeret er bygget af 16 sidesten, nemlig 6 på hver langside, 1 for den NØ-lige ende og 3 små sidesten for den SVlige ende. Sidestenene hælder indad. 2 af dem er kløvet af samme sten. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem
sidestenene. Der er bevaret 4 (af opr. 6) dæksten. Midt for den SØ-lige langside findes en 0,7 m br. gangåbning. Gulvet
består af ler, flade fliser samt et lag brændt flint.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er ca. 5,6 m l., 0,6-1,2 m h og 0,7-0,9 m br.; både højest og bredest ved kammeret. Den
er bygget af 14 sidesten; 7 på hver side. 2 sæt sidesten er trukket frem som karmsten. Der er bevaret >6 dæksten.
Fund (Udgr. 1917 af C.A. Nordman - NM A 29.662-91): 3 svære, tyknakkede retøkser. - 1 tyndbladet, tyknakket flintøkse.
- 2 flintmejsler. - 3 flækkeknive. - 4 tværpile. - 6 flækker/-fragmenter. - 1 tragtskål. - 1 tøndeformet lerkar. - 2 hængekar.
- 3 ubest. lerkar. MN IV-V. -Litt: V. Nielsen 1993: 169 f, nr. 3. - K. Ebbesen 1974: fl.a. no 110. - fig. 41,2, fig. 69,6 og fig.
89,6. - 2009: kap. 13. - S. Hansen 1990: 78 ff. - 1993: nr. 77. - T. Dehn et alii 2000: 175 ff.
1754. Knudskov, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.53). SM 1876-77 og CAN 1917. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca.
14,5 m l., 9,5 m br. og 1,0 m h. Der er bevaret 21 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det er orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Det er 1,5-1,6 m l. og 0,9 m br. Det er bygget af 4 lige høje sidesten og 1 dæksten. Endestenene står skråt
og er placeret mellem sidestenene.
Gulvet bestod af flade fliser. Herpå lå skeletrester af mindst 3 individer og gravgaver. Fylden derover bestod af sand og
jord samt et tykt lag flintskærver.
Fund (Udgr. 1917 af C.A. Nordman - NM A 29.692-94): 1 skifferøkse - 1 fragm. grønstensøkse. - 1 echinit. - Litt: T. Dehn
et alii 2000: 175 ff. - K. Ebbesen 2009: kap. 16.
1755. Knudsby, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.54). SM 1876-77. Ruin af megalitgrav.
1756. Knudsby, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.55). SM 1876-77. Jættestueruin.
1757. Knudsby, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.56). SM 1876-77. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 8,0 m l. og
6,0 m br. Der er registreret 1 randsten.
Centralt i højen er registreret spor af et gravkammer. Det var orienteret NØ-SV.
1758. Knudsby Huse, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.57). SM 1876-77. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den er
20 m l. og 5,0 m br. Den har tagformede ender. Alle højens 36 randstenen er bevaret, på én nær. Der findes henholdsvis
5 og 4 randsten for den vestlige og den østlige ende. Den midterste randsten for vestenden er den højeste; 1,6 m høj og
tilspidset.
I højens midterakse findes 2 dysseruiner.
a. Rektangulært dyssekammer. Det var orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning. 1 sidesten og dækstenen
er bevaret.
b. Rektangulært dyssekammer. Det var orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning. 1 sidesten og dækstenen
er bevaret. – Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 216.
1759. Knudsby, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.60). SM 1876-77. Rundhøj. Den er ca. 2,5 m h. Der er registreret
randsten. I højen findes ruinen af en jættestue.
Den vestlige del af kammeret og gangen er bevaret. - Litt: S. Hansen 1990: 125 ff.
1760. Knudsby, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.61). SM 1876-77. Rundhøj. Den er ca. 17,0 m i diam. og 2,0 m h. Der
er registreret 20 randsten.
I højen findes en jættestue.
Kammeret er orienteret NØ-SV. Det er dækket af 5 dæksten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Der er registreret >2 dæksten. - Litt: S. Hansen 1990: 129 ff.
1761. Knudsby, Vordingsborg ldsg (DKC: 050214.63). SM 1876-77 og GR 1909. Rundhøj, ca. 16,0 m i diam. og 3,0 m h.
Der er registreret randsten. Centralt i højen findes en stor jættestue.
Kammeret har timeglasformet grundplan. Det er orienteret N-S. Det er 7,2 m l., 2,0 m br. og 1,5 m. Det er bygget
af 15 sidesten, nemlig 2 sten for hver ende, 6 mod Ø og 5 på V-væggen. Det er dækket af 7 dæksten. Der findes
tørmurskonstruktion af røde sandsten mellem sidestene. Midt for den Ø-lige langside findes en 0,9 m br. gangåbning.
Gulvet består af en bundbrolægning. Herpå fandtes skeletdele og gravgaver.

Gangen er orienteret Ø-V. Den er 6,4 m l., 0,7-1,0 m br. og 0,7-1,0 m h. Det er bygget af 12 sidesten, nemlig 6 sten på hver
side. Mellem 3.-4. og 5.-6. sidesten findes to sæt karmsten. Der er bevaret >3 dæksten.
Fund (Udgr. 1909 af G. Rosenberg - A 25.316-45): 1 fragm. flintmejsel. - 1 flækkekniv. - 2 skiver. - 13 flækker/-fragmenter.
- 1 tandperle. - 4 ravperler (1 type b1 og 2 type q1 og 1 type t1). - 1 vinkelskål. - 1 skulderkar. - 3 hængekar. - 5 ubest.
lerkar. - Mgl: Lerkar og rav. - Litt: A.P. Madsen 1896: 30, t. 32,49. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 108, fig. 76,2. - 2009: kap.
15. - S. Hansen 1990: 133 ff. - 1993: nr. 78.
1762. Knudsby, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.67). SM 1876-77. Tomt af en langhøj, >4,5-5,5 m br. og ca. 1,1 m h. I
højtomten ses ruinerne af 2 parallelt liggende stordysser.
a. Den østlige stordysses kammer har været orienteret N-S. Tilbage står kun 3 sidesten, som vender en glat side indad.
Ved disse er undersøgt et 3x1 m stort begravelseslag.
Fund (Udgr. 1878 af J. Olsen og 1937 af Th. Mathiassen. - NM A 3292.5, A 3440 og A 37.741-62) : 1 sleben, svær,
tyknakket flintøkse. - 1 ravperle (type c?). - 1 spatelformet benredskab. - 1 ildsten. - 1 flækkekniv. - 1 flækkeskraber.
- 2 bueknive. - 4 flækker/-fragmenter - >11 lerkar (1 skulderskål/-kop, 2 tragtskåle, 6 hængekar, 1 lerlåg, 1 ubest.) og
lerkarskår.
b. Den Ø-lige stordysses kammer har pæreformet grundplan. Det er orienteret N-S. Det er bygget af 10 sidesten, nemlig
2 sidesten for N-enden og 4 på hver side. De vender en flad side indad. Kammeret er 3,5 m l., 1,5 m br. og opr. >1,4 m h.
Dækstenene er fjernet. Mod S-findes en gangåbning.
Gangen ligger i kammerets forlængelse og er orienteret N-S. Der er bevaret 2 sæt sidesten. Ved indgangen til kammeret
ligger en tærskelsten. Gangen er >1,5 m l. og ca. 0,75 m br.
Fund (Udgr. 1878 af J. Olsen og 1937 af Th. Mathiassen. - NM A 3292-5, A 3440 og A 37.741-62) : 1 sleben, svær,
tyknakket retøkse (type A, sek. omdannet til tye B). - 1 flækkeildsten. - 1 fragm. flækkesegl. - 1 flækkebor. - 1 flækkekniv.
-2 hængekar (MN IV) og lerkarskår.
Fund fra anlægget generelt: 1 trekantet benplade. - 4 ravperler (1 type b, 1 type d, 2 ubest.). - 3 flækkeknive. - 7 flækker/fragmenter. - >11 lerkar (1 hængekar, 1 tragt-/skulderskål, 1 lerskive, 1 fodskål(?), 2 skåle med konkav hals, 5 ubest.).
MN II-V. - Litt: K. Davidsen 1973: fld.1 nr. 42. - K. Ebbesen 1974: nr. 14, fig. 3,7.- 1975: fl.a. nr. 109 og 111, fig. 34,4 og
8. - 2009: kap. 14.
1763. Knudsby Skov, Vordingsborg ldsg (DKC: 050214.69). SM 1876-77. Langhøj, rektangulær og orienteret NNØ-SSV.
Den er 11,5 m l. og 6,0 m br. Der er bevaret 27 randsten. Højen har tagformede ender og de midterste randsten i enderne
er særligt høje og spidse.
Centralt i højen findes en dysse (type III). Den er orienteret ØNØ-VSV eller på tværs af højens længderetning. Kammeret
har rektangulær grundplan. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod ØNØ og 2 sten på hver langside mod NNØ
og SSV. Kammeret er åbent mod VSV. Her findes en kort gang.
Gangen er orienteret ØNØ-VSV. Den er bygget af 2 sidesten, én på hver side. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 217.
1764. Knudsskov, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.76). PVG 1940. Rundhøj, ca. 8 m i diam. Der er registreret 14
randsten.
Centralt i højen fandtes spor af et kammer.
1765. Knudsby Skov, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.109). PVG 1940. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 14 m l. og 7
m br. Der er registreret randsten.
Centralt i højen er registreret ruinen af et gravkammer.
1766. Rosenfeldt Mølle, Vordingborg ldsg (DKC: 050214.112). 1970. Tomten af en jættestue. Den var omgivet af en
pakning af ler, håndstore sten og knust flint.
Kammeret var orienteret N-S. Det havde været ca. 8 m l. og 2 m br. Der er registreret tørmurskonstruktion.
Fund (Udgr. 1970 af C.L.Vebæk - NM A 50.401, RM 1-135): 11 ravperler (2 type a1; 1 type a2; 4 type b1; 1 type b2; 1 type
c1; 1 type l og 1 type s). - 53 flækker og afslag. - 10 tværpile. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse og 1 fragm. - 5 slebne,
tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 skiveskraber. - 5 slebne, buttede retmejsler og fragm.. - 3 afslag af slebne økser. - 4
flækkesegle. - 7 flækkeknive. - 1 buekniv. - 6 flækkeildsten. - Keramik: 3 tragtskåle. - 1 skulderskål. - 2 skåle med konkav
hals. - 3 skulderkopper. - 1 tøndehængekar. - 3 hængekar. - >4 skåle med kegleformet hals. - 1 vinkelskål. - 1 skål med
konvekse sider. MN I-V. - Litt: K: Davidsen 1974.. - V. Nilesen 1993: 169 f, nr. 4. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 111a, fig. 35,4;
fig. 52,3.
050214,a. Rosenfeldt Gods, Vordingsborg ldsg (Inds. 1859 - NM 18909 - Fundet i en megalitgrav): 1 svær, sleben,
tyknakket retøkse (Valby-type). - Mgl. 1 flintøkse.
050214,b. Bakkebølle, Vordingborg ldsg (Inds. 1882 - NM A 5337-50).- Fundet i tomten af en megalitgrav: 1 fragm.
grønstensøkse - 6 slebne, svære, tyknakkede retøkser (Lindø/Valby-type). - 6 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser.
- 1 sleben, buttet retmejsel. - 1 flække. - 2 flækkeildsten. - Litt: V. Boye 1875: nr. 29.
050214,c. Ved Vordingborg (NM A 4033 - Mgl.): 1 dobbeltægget stridsøkse. Fundet i en stendysse.
050214,d. Græsbjerg Kohave, Vordingsborg ldsg (SMV div. nr.). Fund fra en megalitgrav, foræret af en upålidelig
person.
1767. Fæby, Ørslev sg (DKC: 050215.4). SM 1876-7. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var > 5,5 m l. Der er registreret
randsten.

Der er registreret en afvæltet dæksten af et gravkammer. - Litt: P.V. Glob 1969: nr.384.
1768. Fæby, Ørslev sg (DKC: 050215.11). SM 1876-7. Høj. I højen findes en jættestue.
Kammeret er orienteret Ø-V. Det er ca. 2,2 m br. Der er registreret >2 dæksten. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 385.
1769. ”Rynkebjerg Kirkegård”, Ørslev, Ørslev sg (DKC: 050215.14). SM 1876-7. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V.
Den er 34 m l., 8 m br. og 1,0 m h. Der er bevaret 38 randsten.
I højen findes 3 dysser.
a. 11 m fra højens Ø-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Der er 1,4 m l. Der er bevaret 3 sidesten, nemlig 2 endesten mod Ø og V samt en større sten på N-siden.
b. 21 m fra højens Ø-lige ende findes resterne af en dysse. Der er bevaret 1 sidesten og 1 dæksten.
c. Af det 3. kammer ses 5 sten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 218.
1770. Ørslev, Ørslev sg (DKC: 050215.15). SM 1876-7 og GR 1936. Høj. I højen findes ruinen af en jættestue.
Kammeret er orienteret N-S. Det er >2,5 m l. og 2 m br. Der er registreret >5 sidesten og 1 dæksten. På gulvet lå skeletrester
og gravgaver.
Fund (Udgr. 1936 af G. Rosenberg. - NM A 34.683-716): 3 svære, tyknakkede retøkser. - 1 svær, tyknakket huløkse (type
A). - 4 tyndbladede, tyknakkede flintøkser. - 3 slebne, buttede flintmejsler. - 2 ildsten (begge SN). - 2 flækkeknive. - 3
tværpile. - 1 fragm. flække. - 1 Troldebjergskål(?). - 1 tragtbæger(?). - 5 hængekar. - 1 åben retvægget skål. - 1 åben skål
med konvekse sider. - 1 tøndeformet lerkar. - 2 ubest. lerkar. MN I-V. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 386. - K. Ebbesen 1975:
fl.a. nr. 112, fig. 176a. - 2005: fl.1,87. - 2009: kap. 17. - S. Hansen 1990: 151 ff. - 1993: nr. 79.
1771. Ørslev Kohave, Ørslev sg (DKC: 050215.20). SM 1876-7. Høj. I højen findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret NNØ-SSV. Der er bygget af >10 sidesten. Midt for den SV-lige langside findes en
gangåbning.
Gangen er orienteret ØNØ-VSV. Der er registreret 2 sidesten; én på hver side. - Litt: S. Hansen 1990: 155 ff. - 1995: nr.
80.
1772. Græsbjerg Kohave, Ørslev sg (DKC: 050215.27). PVG 1940. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 14 m l. og 8 m br.
Der er registreret randsten.
I højen findes et gravkammer. Der er registreret >2 sidesten.
1773. Dysseager, Ørslev sg (DKC: 050215.-). U.å. Tomt af en megalitgrav.
Fund (Privateje): 1 sleben, svær, tyknakket huløkse (type A). - 2 komejsler. - 3 flintdolke (type I ). - 1 hængekar - Ubest
lerkar. MN III-IVB. - K. Ebbesen 2005: fl.1,88.
1774. Allemark, Liljendal, Ø. Egesborg sg (DKC: 050216.29). SM 1876-7. Fritstående dysseruin.
Kammeret var ca. 1,5 m l. og 0,7 m br. Der er registreret >2 sidesten.
1775. Rødtofte, Ø. Egesborg sg (DKC: 050216.37). SM 1876-77. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var 24,0 m l. og 7,0 m br.
Der er registreret randsten. Endestenen i Ø-enden er ca. 2,8 m h.
I højen fandtes ruinen af et dyssekammer. Det var orienteret Ø-V.
1776. Rødtofte, Ø. Egesborg sg (DKC: 050216.39). SM 1876-7. Ruin af megalitgrav.
Der er registeret sidesten og dæksten af gravkammeret. På dækstenen sås en helleristning (et ”fodspor”).
1777. Rødtofte, Ø. Egesborg sg (DKC: 050216.41). SM 1876-7. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. >17,0 m l. og 7,0 m
br. Der er registreret 17 randsten. Højen er ombygget, idet der 7,0 m fra V-enden står en stenrække af 3 sten på tværs
af højen. Centralt i den V-lige tilbygning fandtes en jættestue. Der har muligvis været et gravkammer i den modsatte
ende.
Jættestuens kammer er ovalt og orienteret Ø-V. Det er bygget af 9 sidesten. Midt for den S-lige langside findes en
gangåbning.
Gangen er orienteret N-S. Der er registreret >5 sidesten; 1 mod V og 4 mod S.
Fund (Købt 1870 - NM A 1023-28): 3 slebne, buttede retmejsler. - 1 sleben, svær, Blandebjergøkse. - 2 slebne, svære,
tyknakkede retøkser. - 2 flækker - 2 flækkeknive. - 2 ravperler (1 type a2 og 1 type b1). - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 387.
1778. Tolstrup, Ø. Egesborg sg (DKC: 050216.52). SM 1876-7. Ruin af en megalitgrav.
Der er registreret 1 dæksten og flere sidesten.
1779. Vallebo-Skoven, Ø. Egesborg sg (DKC: 050216.65). SM 1876-7. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 38,5 m l., 6,0
m br. og 1 m h. Der er registreret randsten.
1780. Skovhuse Skov, Ø. Egesborg sg (DKC: 050216.72). SM 1876-7. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er 31,5 m l. og 5,0
m br. Der er bevaret randsten. Højen har tagformede ender. De midterste randsten i den SØ-lige ende er meget høje. Litt: P.V. Glob 1969: nr. 388.
1781. Skovhuse, Ø. Egesborg sg (DKC: 050216.82). SM 1876-7. Langhøj, orienteret Ø-V. Der er registreret randsten.
I højen fandtes ruinen af et gravkammeret. Det var orienteret Ø-V.
1782. Skovhuse, Ø. Egesborg sg (DKC: 050216.83). SM 1876-7. Dysseruin.
Kammeret var bygget af >2 sidesten og 1 dæksten.
1783. Skovhuse, Ø. Egesborg sg (DKC: 050216.85). SM 1876-7. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. >13,0 m l. Der er
registreret randsten.
1784. Vallebo Skov, Ø. Egesborg sg (DKC: 050216.88). PVG 1940. Langhøj. Den var ca. 30 m l. og 6,0 m br. Der er

registreret randsten.
Der er registreret spor af et gravkammer.
1785. Fakse, Fakse sg (DKC: 050302.4). CB 1894. Fritstående dysseruin.
Kammeret er orienteret Ø-V. Det er 1,3 m l. og 0,7 m br. Det er bygget af 3 sidesten. Det er åbent mod Ø.
1786. ”Junkerdyssen”, Stubberup, Fakse sg (DKC: 050302.10). CB 1894. Langhøj, orienteret N-S. Den var >19,0 m l. og
3,0 m br. Der er 55 randsten. I højen fandtes 2 gravkamre.
a. N-lige kammer havde rektangulær grundplan. Det var ca. 0,8 m l. og 0,3 m br. Det var bygget af 6 sidesten. Gulvet var
dannet af småsten. Det var tidligere plyndret.
Fund (Udgr. 1861. - NM A 31.725): 1 sleben, svær, tyknakket flintøkse (Bundsø-type) er fundet udenfor kammeret.
b. Det S-lige kammer er 1,0 m l. og 0,5 m br. Fylden var fast.
Fund (Udgr. 1861 - NM A 31.726-29): 1 tyndnakket grønstensøkse. - 1 flække. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkser.
- 1 skulderskål. - Litt: K. Ebbesen 1975, fl.a. nr. 113, fig. 46,2.
1787. Borrishoved, Hylleholt sg (DKC: 050303.1). CB 1896. Langhøj. Der er registreret 3-4 sten.
Fund (privateje): Stenredskaber, bl.a. 6 flintøkser.
1788. Ll. Favrbo, Hylleholt sg (DKC: 050303.18). 1976. Høj. I højen fandtes tomten af en megalitgrav.
Kammeret var ”rundt”.
Gangen var orienteret N-S. Der er registreret dæksten.
1789. Kongsted, Kongsted sg (DKC: 050305.6). CB 1896. Rundhøj, ca. 9 m i diam. Der er registreret 14 randsten.
I højen findes et dyssekammer. Det er orienteret Ø-V. Det er bygget af >3 sidesten og 1 dæksten. Kammeret er åbent
mod Ø.
1790. Kongsted, Kongsted sg (DKC: 050305.14). CB 1896. Fritstående dysse.
Kammeret var orienteret N-S. Det var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
1791. Ledstrup, Kongsted sg (DKC: 050305.18). CB 1896. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 22,0 m l. og 8,0 m br.
Der er registreret 2 randsten.
7,5 m fra højens NØ-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NØ-SV. Det er ca. 1,6
m l. og 0,7 m br.
1792. Ledstrup Skov, Kongsted sg (DKC: 050305.21). CB 1896. Ruin af megalitgrav.
Der er registreret enkelte sten.
Fund: Flintøkse.
1793. Mussebølle, Roholte sg (DKC: 050306.5). CB 1896. Ruin af megalitgrav.
1794. Store Elmue, Roholte sg (DKC: 050306.12). 1870, CB 1896. og JR 1937. Rundhøj. I højen findes en jættestue.
Kammeret er rektangulært og orienteret N-S. Det er ca. 11 m l. og 2,0 m br. Det er bygget af 23 sidesten, nemlig 11 sten
på den V-lige og 8 på den Ø-lige langside samt 2 for hver ende. Det var opr. dækket af 6 dæksten. Midt for den Ø-lige
langside findes en gangmunding.
Gangen er orienteret Ø-V. Der er registreret >4 sidesten (som er opstillet sekundært). - Litt: T. Gravlund 1926: pl. v. s.
128. - S. Hansen 1990: 158 ff. - 1993: nr. 81.
1795. Strandegård, Roholte sg (DKC: 050306.19). CB 1896. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er >15 m l. Der er
registreret >14 randsten.
I højens N-lige ende findes et dyssekammer. Der er bevaret >3 sidesten.
1796. Spjellerup Præstegård, Spjellerup sg (DKC: 050307.11). CB 1896. Tomt af en megalitgrav.
Fund (Inds. 1902. - NM A 19.904-33): 2 slebne svære, tyknakkede retøkser (type B). - 2 flækkepile (1 type B 1 og 1 type
B2). - 1 pileglatter. - 3 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 2 slebne, buttede retmejsler. - 2 flækkeknive. - 3
flækkeildsten. - 11 flækker.- 1 hængekar. - 1 ravperle (type n). - 1 hængekar. - 1 skulderkar. MN III-IV. - Litt: C.J. Becker
1950: bil. 2,45. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 114. - 2005: fl.1,89.,
1797. Børsted Hestehave, Tuneby sg (DKC: 050309.1). CB 1896. Ruin af megalitgrav. Der er registreret 6 store sten. - Litt:
P.V. Glob 1969: nr. 347.
1798. Nielstrup, Ulse sg (DKC: 050310.1). CB 1896 og DH 1961. Langhøj, orienteret N-S. Den er 15,5 m l., 8,0 m br. og
1,5 m h. Der er bevaret 25 randsten. Højen er ombygget og 8,5 m fra højens N-lige ende og mellem de to kamre findes
en stenrækkke med 3 sidesten på tværs af højen. Der er iagttaget en pakning af sten og brændt flint ved randstenene. I
højen findes 2 dysser.
a. 3 m fra højens N-lige ende findes et rektangulær dyssekammer. Det er orienteret N-S eller parallelt med højens
længderetning. Det er bygget af 1 dæksten og sandsynligvis 4 sidesten.
b. Ca. 11 m fra højens N-lige ende og centralt i den primære høj findes en dysse. Kammeret (type II) er orienteret Ø-V
eller parallelt med højens længderetning. Det er 1,3-4 m l., 1,2-3 m br. og 1,3 m h. Det er byggget af 5 sidesten, nemlig
1 endesten mod V og 2 sten på hver langside mod N og S. Mellem sidestenene, som hælder indad, står mindre sten.
For kammerets Ø-lige ende står en 0,6 m h. indgangssten, som er placeret mellem sidestenene. Gulvet består af en
uregelmæssig brolægning. Kammeret er dækket af én stor dæksten. Herpå fandtes gravgaver.
Fund (Udgr. 1961 af D. Hansen - A 49.479-88): 1 flintdolk (type IA/B). - 1 pilespids med konkav basis. - 4 flækkepile
(type D). - 1 ravperle (type q). - 1 svejet bæger (type I C 2). - 1 skulderkop (MN II). - 2 ubest. lerkar. - I en sekundærgrav

fra bronzealderen (B 15.477-79) er fundet 3 lerkar. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 115. - K. Ebbesen 2005: fl. 1,90. - 2009:
kap. 18.
1799. Monsholt Skov, Ø. Egede sg (DKC: 050312.1). CB 1896. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. >13,0 m l. og 6,0
m br. Der er registreret 17 randsten.
Der er registreret 2 sten af et gravkammer.
1800. Nyrupgården, Ø. Egede sg (DKC: 050312.3). CB 1896. Tomt af en megalitgrav.
Fund: Skafthulsøkse og flere flintøkser.
1801. Tårup, Hammer sg (DKC: 050401.1). APM 1905. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 14 m l. og 8 m br. Der er
registreret 4 randsten.
Centralt i højen er registreret ruinen af et gravkammer. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 378.
1802. Hundstrup, Hammer sg (DKC: 050401.2). APM 1904. Langhøj, hvori findes en dysse.
Kammeret (type III) har rektangulær grundplan og er orienteret N-S. Det er 1,5 m l. og 0,9 m br. Kammeret er bygget
af 3 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod N og 1 større sten på langsiderne mod Ø og V. Kammeret er dækket af 1
stor dæksten. For kammerets S-lige ende ligger en tærskelsten i S. Her findes en kort gang.
Gangen er orienteret N-S. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 219.
1803. Tvedegård, Hammer sg (DKC: 050401.5-6, identisk med 19). CB 1896. Langhøj, orienteret N-S. Der er registreret
randsten. Langhøjen forbinder 2 rundhøje, henholdsvis i den S-lige og N-lige ende.
a. I den nordlige rundhøj er registreret et dyssekammer. Det var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
b. Den N-lige rundhøj var ca. 16 m i diam. og 1,5 m h. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var rektangulært og orienteret NØ-SV. Det var ca. 6,5 m l. og 1,6 m br. Det var bygget af 12 sidesten, nemlig
5 for hver langside og 1 for hver ende.
Gangen var orienteret SØ-NV.
Fund: Skeletrester og ravperler. - Litt: S. Hansen 1990: 165 ff. - 1993: nr. 82.
1804. ”Stenhøjen”, Hammer, Hammer sg (DKC: 050401.8). VB 1863 og CB 1896. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca.
17,0 m l. og 8.0 m br. Der er registreret randsten. I højen fandtes en dysse og en jættestue.
a. I højens V-lige ende fandtes ruinen af et rektangulært dyssekammer.
b. I højens Ø-lige enden findes en jættestue. Kammeret er ovalt og orienteret N-S. Det er ca. 5,6 m l. og 2,0 m br. Det er
bygget af 12 sidesten, som vender en flad side indad. Der er registreret tørmur mellem sidestenene. Det var dækket af 3
dæksten. Gulvet er dannet af flade fliser. Midt for den Ø-lige langside findes en gangåbning.
Kammeret var jordfyldt; øverst med nogle flade sten. Overalt sås spor af ild.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er >ca. 1,6 m l., 0,9 m br. og 0,7 m h. Der er registreret >4 sidesten; 2 på hver side, og én
dæksten. I gangen fandtes øverst i fylden et skelet i højrevendt hocker.
Fund (Udgr. 1863. - NM 21.107-39): 1 flækkepil (type D). - 1 dolk (1 type IA/B). - 1 spydspids af en knækket dolk. - 4
slebne, svære, tyknakkede retøkser (type A). - 1 dobbeltægget stridsøkse (type C2). - 10 slebne, tyndbladede, tyknakkede
retøkser. - 7 slebne, buttede retmejsler. - 39 flækker. - 10 flækkeildsten. - 1 skiveskraber. - 2 bueknive. - 1 flækkesegl.
- 8 flækkeknive. - 4 ravperler (3 type b1 og 1 type b2). - Keramik: 1 tragtskål. - 2 skulderskåle. - 1 tøndehængekar. - 6
hængekar. - Litt: V. Boye 1862: 323 ff. t. I-IV. - C.J. Becker 1950: bil. 2, 47. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 116. - 2005: fl. 1,91.
- S. Hansen 1990: 171 ff.
050401,a. Bondebakkerne, Hammer sg (Udgr. - Herlufsholm 842-51, fundet er upålideligt). Fundet i en megalitgrav: 1
fragm. flintdolk. -1 flække med kærv. - 1 fragm. buttet sleben, retmejsel. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket huløkse (SN).
- 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøker. - 2 slebne, tyndbladede, tyndnakkede retøkser. - 1 frag. tyndnakket svær,
retøkse.
050401,b. Hundstrup, Hammer sg (Udgr. - Herlufsholm 852-55). Fundet i en megalitgrav: 1 fragm. (stortandet)
senneolitisk spydspids. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type B). - 3 slebne, tyndbladede, tyknakkkede retøkser. - 1
dobbeltægget stridsøkse (type N). - Litt: V. Boye 1875: nr. 29.
1805. Olstrup, Holme-Olstrup sg (DKC: 050402.1). APM 1905. Langhøj, orienteret N-S.
1806. Kalby, Holme-Olstrup sg (DKC: 050402.4). APM 1905. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 30,0 m l., 9 m br. og
1,0 m h. Der er registreret 27 randsten.
Centralt i højen findes ruinen af et gravkammer. Der ses 3 sprængte sten.
1807. Kalby, Holme-Olstrup sg (DKC: 050402.5). APM 1905. Højrest. Der er registreret 1 randsten. I højen findes 2
dysser.
a. I højens V-lige del findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V. Det er ca. 1,2 m l. og 0,5 m
br. Det er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten mod Ø, V, N og S. Dækstenen er afvæltet.
b. I højens Ø-lige ende er registreret 1 dæksten og to míndre sten af et gravkammer.
1808. ”Troldhøj”, Oregård, Kastrup sg (DKC: 050403.1). APM 1905. Højrest. I højen findes en jættestue.
Kammeret er orienteret N-S. Det er ca. 10 m l. og 1,5 m br. Der er bevaret 6 dæksten.
Gangen er orienteret Ø-V. Der er bevaret >2 dæksten. - Litt: S. Hansen 1990: 177 ff.
1809. Oreby Skov, Kastrup Mark, (DKC: 050403.3). Rundhøj. Den er ca. 24 m i diam. og 2,5 m h. Centralt i højen findes
en jættetue.

Kammeret er orienteret N-S. Det er ca. 6,5 m l. Der er registreret >5 dæksten.
Gangen er orienteret Ø-V. Der findes 3 dæksten.
Fund (SMV, lerkar 11, er sandsynligvis herfra): 1 tragtskål, - 1 skål med konkav hals. - Ubest. lerkar. MN III. - Litt: K.
Ebbesen 1975: fl.a. nr. 118. - S. Hansen 1990: 181 ff.
1810. Oreby Fredskov, Kastrup sg (DKC: 050403.4). TM 1936. Høj. Der er registreret 1 randsten.
I højen findes ruinen af en megalitgrav. Kammeret var bygget af >6 sidesten.
Gangen er orienteret NØ-SV. Der er bevaret 2 sidesten. - Litt: S. Hansen 1990: 185 ff.
1811. ”Milehøj”, Stuby, Kastrup sg (DKC: 050403.6). APM 1904 og GR 1917. Rundhøj. Den er ca. 12,5 m i diam. og 2,5
m h. I højen findes en jættestue.
Kammeret har trapezformet grundplan. Det er orienteret N-S. Det er 7,5 m l; 1,5 m h. og 2,0-2,3 m br.; smallest på
midten. Det er bygget af 15 sidesten, nemlig 6 på hver langside og 1 for hver ende. Det er dækket af 5 dæksten, én med
skålformede fordybninger.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er >2,8 m l. og 1,1 m br. Der er bevaret >3 sidesten, henh. 2 og 1 på den S-lige og N-lige
side. Der er bevaret >2 dæksten.
Fund (Udgr. 1917 af G. Rosenberg - NM A 29.750-52): 1 skulderskål. - 1 hængekar. - Ubest. lerkar. MN III-IV. - Litt: K.
Ebbesen 1975: fl.a. Nr. 117. - S. Hansen 1990: 189 ff. - 1993: nr. 84.
1812. Oregård, Kastrup sg (DKC: 050403.15). 1979. Tomten af en jættestue. Der registreredes et kammergulv.
Fund (Udgr. 1979 af K. Davidsen - NM 50.999): 1 tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 1 svær, tyknakket flintøkse. - 1
flække. - Ubest. lerkar.
050403,a. Oregårds Mark, Kastrup sg (Inds. 1877 - NM A 3032-45). Gravkammer, orienteret Ø-V. Det var ca. 7,5 m l.
Fund: 2 skulderskåle. - 1 skål med konkav hals. - Ubest. lerkar. MN II-IV. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 119. - 2005: fl.
1,92.
050403,b. Bærmosegård, Neder-Vindinge, Kastrup sg (Lundbygård 1387-95). Tomt af megalitgrav: 1 fårepren. - 4 slebne,
svære, tyknakkede retøkser (Lindø/Valby-type). - 3 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser.
1813. ”Månehøj”, Svinø, Køng sg (DKC: 050404.1). APM 1905 og TT 1908. Rundhøj. Den var ca. 10,5 m i diam. og 1, 0
m h. Centralt i højen findes en dobbeltjættestue. Kamrene ligger i hinandens forlængelse og er begge orienteret NØ-SV.
De er adskildt ved en tynd, tværstillet sten og er tilsammen ca. 11,5 m l.
a. Den nordlige jættestue har rektangulært kammer. Det er ca. 5,5 m l., 1,7 m br. og 1,2-1,6 m h. Det er bygget af 12
sidesten samt den fælles endesten. Der står 2 sten for den NØ-lige ende og 5 sten på hver langside. Sidestenene vender en
flad side mod kammeret og hælder indad. Mellemrummene er udfyldt med murkonstruktion, lagt i ler, eller opstablede
sten. Det var opr. dækket af 5 dæksten. Midt for den SØ-lige langside findes en gangåbning.
Gulvet bestod af et flintlag. Herpå lå skeletrester og gravgaver. Fylden derover bestod af sand.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er ca .5,2 m l., 0,75 m br. og 1,0- 1,2 m h; højest inderst. Den er bygget af >9 sidesten,
henh. 5 på den S-lige og 4 på den N-lige langside. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Der er bevaret >4
dæksten.
Fund (Udgr. 1908 af Th. Thomsen - NM A 24.709-25.008): 2 svære, tyknakkede retøkser. - 10 tyndbladede, tyknakkede
flintøkser. - 5 buttede retmejsler. - 5 flækkeildsten. - 10 flækkeknive. - 4 flækkesegle. - 1 tværpil. - 33 flækker/-fragmenter.
- 1 dobbeltægget stridøkse. - 1 benpren. - 1 benmejsel. - 1 benredskab. - 19 hængekar. - 3 lerlåg. - 3 skulderskåle. - 3 skåle
med kegleformet hals. - 1 skulderkop. - 1 skål med konkav hals. - 1 vinkelskål. - 1 tragtskål. - 1 åben skål med konvekse
sider. - 1 åben, retvælgget skål. - 1 øskenbæger. - 1 tulipanbæger. - 1 sfærisk miniatureskål. > 8 ravperler (3 type b1-2, 1
type a, 1 type n, 2 type q og 1 kasseformet?).- Svovlkisklumper.
b. Den sydlige jættestue har nærmest trapezformet kammergrundplan. Det er ca. 5,7 m l., 1,6 m h. og 2,2 m br.; bredest
mod S. Det var bygget af 12 sidesten samt den fælles endesten. Der står 2 sten for den NØ-lige ende samt 5 sidesten
på hver langside. Der er mellemliggersten mellem sidestenene. Kammeret var dækket af >5 dæksten. På den SØ-lige
langside findes en gangmunding. Den er ca. 5,4 m l., 1,0 m h. og 0,5-0,6 m br; bredest inderst. Gangen er bygget af 10
sidesten, nemlig 5 på hver side, samt en karmsten på den S-lige langside.
Kammeret var jordfyldt til undersiden af dækstenene. Det bestod øverst af rent sand, derunder lerblandet sand. Gulvet
bestod af et flintlag. Herpå lå skeletrester og gravgaver.
Fund (Udgr. 1908 af T. Thomsen. - NM A 24.709-508): 5 svære, tyknakkede retøkser. - 8 tyndbladede, tyknakkede
flintøkser. - 5 slebne, buttede retmejsler. - 1 tværmejsel af flint. - 6 flækkeildsten. - 6 flækkeknive. - 2 bueknive. - 1
flækkeskraber. - 2 flækkesegle. - 1 skiveskraber. - 1 tværpil. - 39 flækker/-fragmenter. - 1 spillebrikformet sten. - 1
albuebensdolk. - 1 benmejsel. - 1 bennål. - >15 ravperler (4 type a, 1 type b, 6 type c, 3 type m og 1 keglestubformet). - 9
hængekar. - 1 spandformet lerkar. - 5 ubest. lerkar.
Fund fra anlægget generelt: 1 svær, tyknakket huløkse. - 1 tyndbladet(?) tyknakket flintøkse. - 1 buttet retmejsel. - 2
flækkeknive. - 8 flækker/-fragmenter. - 1 dobbeltægget stridsøkse. - 2 ell. 4 benmejsler. - 2 ravperler (1 type q og 1 type
c). - Svovlkisklumper. - 1 åben, retvægget skål. - 1 åben skål med konvekse sider. - 2 ubest. lerkar. - Litt: P.V. Glob 1952:
nr. 179. - K. Ebbesen 1975: fla. nr. 120, fig. 45,3. fig. 69,1-2, fig. 70,5. - fig. 71,6; fig. 77,1. fig. 89,3 og 9, fig. 93,4. - 2005: gl.
1, 93. - 2009: kap. 19.- S. Hansen 1990: 193 ff. - 1993: nr. 83. - T. Dehn et alii 2007: 280 (afb.).
1814. Svinø, Køng sg (DKC: 050404.2). APM 1905. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er 15 m l. og 7,5 m br. Der er

registreret randsten.
Centralt i højen findes ruinen af et gravkammer. Der er bevaret >2 sidesten.
1815. Svinø, Køng sg (DKC: 050404.3). APM 1905. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var >6,5 m l. Der er registreret 2
randsten.
4,5 m fra højens SV-lige ende fandtes en dysseruin. Der er registreret 1 dæksten og sprængte sten.
1816. Svinø, Køng sg (DKC: 050404.5). APM 1905. Ruin af megalitgrav. Der er registreret én sten.
1817. Svinø, Køng sg (DKC: 050404.7). APM. Rundhøj. I højresten findes en jættestue.
Kammeret er orienteret N-S. Det er ca. 8 m l. Der er registreret >4 dæksten.
Gangen er orienteret Ø-V. Der er registreret >4 dæksten.
Fund (Lundbygård 4430-36): 2 flækkeildsten. - 5 tværpile. - Ravfragmenter. - 1 sleben, buttet retmejsel. - 2 slebne,
svære, tyknakkede retøkser. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 1 fragm. benpren. - 19 flækker. - 3 flækkebor. - 1
flækkeskraber. - 1 skiveskraber. - 1 buekniv. - 4 flækkeknive. - 2 afslag med retouche. - 1 låg. - Ubest. lerkar. MN IV. - Litt:
K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 121. - S. Hansen 1990: 198 ff. - 1993: nr. 86.
1818. Kostræde, Køng sg (DKC: 050404.9). 1906. Rundhøj. Den var ca. 12,5 m i diam. og 1 m h. I højen fandtes tomten
af en megalitgrav. Gulvet bestod af flade fliser.
Fund (sandsynligvis i dette anlæg): 4 flintøkser og 6-8 ”flintskrabere”.
1819. Kirkebjerggård, Køng sg (DKC: 050404.58). 1994. Rundhøj. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin.
Fund (Udgr. 1994 af P. Schiellerup - SMV 7384): Ubest. lerkar.
1820. Sallerupgård, Køng sg (DKC: 050404.-). 1903. Tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1903 af Collet. - Lundbygård 1374-78): 1 sleben, svær, tyknakket huløkse (type A).- 1 flækkesegl. - 1 flække.
- 2 slebne, buttede retmejsler. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type A). - 1 sleben, tyndbladet, tyknakkket retøkse.
1821. Lundbygård, Lundby sg (DKC: 050405.1). APM 1905. Rundhøj. Centralt i højen findes en jættestue.
Kammeret er orienteret N-S. Det er ca. 5-6 m l. Der er registreret >4 dæksten.
Fund (Udgr. af Collet - Lundbygård 1425): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type B). - 1 sleben, svær, tyknakket huløkse
(type A). - 4 slebne pilespidser. - 1 køllehoved (type C). - 10 slebne, tyndbladede, tyknakkede flintøkser. - 2 slebne, buttede
retmejsler. - 7 slebne, svære, tyknakkede retøkser. - 9 flækkeknive. - 2 bueknive. - 3 flækkeildsten. - 10 flækker. – Keramik:
1 tragtbæger. - 1 tragtskål. - 1 skulderskål. - 1 skulderkop. - 5 hængekar.- Ubest. lerkar. MN II-IV. - Litt: K. Ebbesen 1975:
fl.a. nr. 122, fig. 52,5. - S. Hansen 1990: 203 ff. - 1993: nr. 85.
1822. Lundby, Lundby sg (DKC: 050405.2). APM 1905. Højtomt, hvori en dysse.
Dyssen (type IIIb) har rektangulært kammer, som er orienteret Ø-V. Det er 1,6 m l. og 0,8 m br. Kammeret er bygget
af 3 sidesten, nemlig 1 smallere og lavere endesten mod V og 1 større sten på langsiderne mod N og S. For kammerets
Ø-lige ende findes en indgangssten og ved siden af denne en mindre, indkilet sten for at dækket hele siden. Kammeret
er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 266.
1823. Brendelev Fredskov, Næstelsø sg (DKC: 050407.1). APM 1905. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den er 18
m l. og 6,5 m br. Der er bevaret 16 randsten.
Midt i højen findes en stenrække af 4 sten på tværs som bevis på, at højen er ombygget. Det kan ikke afgøres, om den
østlige eller vestlige del er tilbygget.
I højen findes 2 dysser.
a. Centralt i højens østlige del findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V eller parallelt med
højens længderetning. Det er 2,6 m l. og 0,7 m br. Bevaret er kun kammerets 2 sidesten på henholdsvis den nordlige og
sydlige langside samt 1 dæksten.
b. Centralt i højens vestlige del findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V eller parallelt med
højens længderetning. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod V og 1 større sten på hver langside mod
N og S. Kammeret er dækket 1 dæksten. Det er åbent mod Ø. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 377. - K. Ebbesen 2006: nr. 221.
1824. Stenstrup, Rønnebæk sg (DKC: 050408.1). APM 1905. Højtomt, hvori findes en dysse.
Dyssen (type I/II) har rektangulært kammer og er orienteret N-S. Kammeret er 2,2 m l. og 1,2 m br. Det er bygget af 3
sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod N, samt 1 større sten på langsiderne mod Ø og V. Kammeret er dækket af 1
stor dæksten. Det er åbent mod S. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 222.
1825. Rønnebækskolen, Rønnebæk sg (DKC: 050408.-). 1920-erne. Tomt af en megalitgrav.
Fund (Udgr. af Collet - Lundbygård 1379-86): 1 dobbeltægget stridsøkse (type B 3). - 1 sleben, buttet retmejsel. - 3
flækkkeknive. - 3 flækker - 4 slebne, tyndbladede, tyknakkede flintøkser.
1826. Rimkolde, Sværdborg sg (DKC: 050409.5). APM 1905. Fritstående jættestue.
Kammeret er orienteret NØ-SV. Det er ca. 4,5 m l. og 1,8 m br. Der er bevaret 4 dæksten. - Litt: S. Hansen 1990: 208 ff.
1827. Rimkolde, Sværdborg sg (DKC: 050409.6). APM 1905. Højrest. Heri findes en stordysse.
Kammeret er ovalt og orienteret N-S. Det er 3,8 m l. og 2,5 m br. Det er bygget af 11 forholdsvis små sidesten. Der er
bevaret >1 dæksten. For kammerets S-lige ende og forskudt mod Ø-siden, findes en 0,7 m br. gangåbningen.
Gangen er orienteret N-S. Der er bevaret >2 sidesten og >1 dæksten. - Litt: S. Hansen 1990: 212 ff.
1828. Snertinge, Sværdborg sg (DKC: 050409.11). PVG 1940. Høj. Der er registreret 6 randsten.

I højen findes et dyssekammer. Det er bygget af >3 sidesten og 1 dæksten. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 379.
1829. Snertinge, Sværdborg sg (DKC: 050409.31). 1895. Langhøj. I højen er registreret 3 kamre.
Fund (Inds. 1895. - NM A 13.748-49): 1 fragm. sleben, svær, tyknakket huløkse (type A). - Mgl: Stortandet spydspids. Litt: K. Ebbesen 2005: fl.1,96.
1830. Over-Vindinge Mark, Sværdborg sg (DKC: 050409.-). 1878. Langhøj. Heri fandtes en megalitgrav.
Fund (Inds. 1878 - NM A 3438-39 og 3291): 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede flintøkser. - 1 flækkepil (type B 1). - Mgl:
1 flækkepil; 1 flintdolk/spydspids; 10 flækker, de to med retouche; 1 benredskab og ravperler. - Litt: C.J. Becker 1950: nr.
48. - K. Ebbesen 2005: fl.1,96.
1831. Nr. Tvede, Toksværd sg (DKC: 050410.1). APM 1905. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 13 m l. og 7,5 m br.
Der er bevaret >6 randsten.
Centralt i højen findes et dyssekammer. Det er 1,3 m l. og 0,8 m br. Det er bygget af >3 sidesten og 1 dæksten. Det er
åbent mod S.
1832. ”Tinghøj”, Vejlø, Vejlø sg (DKC: 050411.1). APM 1905. og JR 1930. Rundhøj, ca. 10 m i diam. Der er registreret
15 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NNV-SSØ. Det er 1,5 m l. og 0,8 m br.
Der er bevaret 2 sidesten, nemlig 1 på den østlige og vestlige langside. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. .
1833. ”Rævehøj”, V. Egesborg, V. Egesborg sg (DKC: 050412.2). APM 1905. Højtomt. Heri fandtes en jættestue med
bikammer.
Kammeret havde timeglasformet grundplan og var orienteret NØ-SV. Det var ca. 11,5 m l., 1,6 m h. og 1,9-2,1 m br;
smallest midtpå. Det var bygget af 22 sidesten, nemlig 2 for hver ende; 10 på den NV-lige langside og 8 på den sydøstlige.
Der er registreret tørmurskonstruktion af flade fliser. Kammeret var dækket af >3 dæksten. Midt for den SØ-lige langside
findes en gangåbning. Modsat denne findes på den NV-lige langside en åbning til et bikammer.
Bikammeret er orienteret NV-SØ. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 for NV og 2 på hver side.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var >2,5 m l. og 1,3 m br. Den var bygget af >6 sidesten.
Fund (Udgr. 1881. - NM A 52.118-20 og privateje): 1 flækkepil (type A 3). - 1 bennål (type 2). I fundet skal også indgå 2
hulmejsler og en hulsleben ”bredmejsel”. - Keramik: 5 hængekar. - 2 lerlåg. - Litt: V. Boye 1881. - C.J. Becker 1950: bil.
2,46. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 123. - 2005: fl.1,98.
050412,a. Vester Egesborg, V. Egesborg sg (Herlufsholm 856-59). Fund fra gravhøj: 1 sleben, svær, tyknakket retøkse
(type A).
050412,b. V. Egesborg Mark, V. Egesborg sg (Sorø Akademi 1263-64, 1316 og 1496 , mgl.): 1 svær flintøkse, 2 tyndbladede
flintøkser og 1 flintmejsel.
1834. Bogø, Bogø sg (DKC: 050501.1). HP 1880 og JR 1932. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var 25,0 m l. og 7,0 m br.
Der er registreret et par randsten.
I højens oprindeligt NØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Kammeret er orienteret NØ-SV eller parallelt
med højens oprindelige længderetning. Det er 1,6 m l., 0,8 m br. og 0,9 m h. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1
smallere endesten mod SV og 1 større sten på hver langside. Sidestenene hælder lidt indad. Kammeret er dækket af 1
stor dæksten. Kammerbunden er brolagt, på et stort stykke af én stor, flad sten.
Fund (NM A 4306-10): 1 sleben, buttet retmejsel. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 1 sleben, svær, tyknakket
retøkkse. - 1 flække og 3 lerkarskår. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 270.
1835. Bogø, Bogø sg (DKC: 050501.16). HP 1880. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 69,0 m l. og 6,0 m br. Der er
registreret randsten. Højen er ombygget og hen over midten ses 2 stenrække på tværs over anlægget.
I højens NV-lige ende er registreret dækstenen af et kammer.
1836. Bogø, Bogø sg (DKC: 050501.19). HP 1880. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 28,5 m l. og 7,0 m br. Der ses sten
i højen. Forskudt mod højens N-lige ende findes to dyssekamre, liggende ved siden af hinanden.
a. Det V-lige dyssekammer (type Ia) har rektangulært grundplan. Det er orienteret N-S eller parallelt med højens
længderetning. Det er bygget af 4 sidesten; 1 på hver side. Sidestenene skråner indad. Gulvet dannes af 2 flade fliser.
Herpå fandtes et skelet, men ingen gravgaver.
b. Det Ø-lige dyssekammer (type II) har rektangulær grundplan. Det er orienteret N-S eller parallelt med højens
længderetning. Det er ca. 1,9 m l., 0,8 m br. og 0,9 m h. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod Ø, V og S. For den
N-lige ende står en tærskelsten. På gulvet lå et skelet i udstrakt rygleje; hovedet i N og fødderne i S. Her stod en krave- og
øskenflaskee. Spredt ved siderne lå en del gravgaver.
Fund (Udgr. 1881. - NM A 4311-24): 1 sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 3 slebne, tyndbladede, tyknakkede
retøkser. - 2 tværpile. - 1 flækkeskraber - 3 flækker. - 5 slebne, svære, tyknakkede retøkser. - 1 kraveflaske. - 1 øskenflaske.
(begge type c, TN, fase 3).- Mgl: Ravperle og 2 flækker.
Ved randstenene er fremkommet 2 offernedlæggelser (NM A 18.394-95): 1 usleben, svær, tyndnakket flintøkse - 1
tyndnakket grønstensøkse. - Litt: P.V. Glob 1952: nr. 39. - H. Knöll 1976: nr. 91. - N. Åberg 1937: 44. - A.P. Madsen 1896:
33 t. 41. - K. Thorvildsen 1941: 126. - K. Ebbesen 1980-81: 47 ff. - 2005: fl.1,99.
1837. Bogø, Bogø sg (DKC: 050501.20). HP 1880. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 24 m l.
Fund: Flintøkser.

1838. Bogø Vesterskov, Bogø sg (DKC: 050501.22). HP 1880. Højrest. I højen findes 2 stordysser, liggende ved siden af
hinanden og begge orienteret NNV-SSØ.
a. Den V-lige stordysse er kun delvis bevaret. Kammeret har oval grundplan og er orienteret NNV-SSØ. Det var 2,1 m l.,
1,3 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af >5 sidesten, heraf 3 på den Ø-lige langside.
Gangen er orienteret NNV-SSØ. Den er ca. 3,0 m l. og 0,4-0,5 m br. Den er bygget af 10 sidesten, nemlig 6 sten på den
Ø-lige og 4 på den V-lige. På den V-lige langside står en karmsten.
a. Den Ø-lige stordysses kammer har polygonal grundplan. Det er orienteret N-S. Det er ca. 2,4 m l., 1,6 m br. og 1,3 m
h. Det er bygget af 6 sidesten, nemlig 2 sten mod N, Ø og V. For den S-lige kortside findes en 0,7 m br. gangåbning.
Øverst i fylden fremkom et skelet liggende i udstrakt rygleje og med en dolk ved brystet. De øvrige gravgaver og
skeleterester fandtes på gulvet.
Gangen er >0,9 m l. og 0,7 m br. Der er bevaret >2 sidesten. Ved gangmundingen til kammeret står et sæt karmsten.
Fund (Udgr. 1880. - NM A 4338-58): 1 sleben, svær, tyknakket huløkse (type A). - 22 flækker. - 1 sleben, tyndbladet,
tyknakket retøkse. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type A). - 32 tværpile. - 1 flækkebor, - 1 buekniv. - 3 flækkeildsten
- 7 flækkeknive. -2 ravperler (1 type a1 og 1 type d). - Keramik: 2 hængekar. - 1 kop med konkav hals. - Litt: K. Ebbesen
1975: fl.a. nr. 124, fig. 70,1. - 2005: fl.1,100.
1839. Bogø, Bogø sg (DKC: 050501.24). HP 1880. Megalitgrav.
Gangen var orienteret N-S.
Fund: ”Mange oldsager”.
1840. Bogø, Bogø sg (DKC: 050501.29). HP 1880. Ruin af dysse.
Kammeret var orienteret SSV-NNØ. Det var 1,4 m l. og 0,7 m br. Det var bygget af >2 sidesten.
1841. Bogø Østerskov, Bogø sg (DKC: 050501.31). HP 1880 og GR 1918. Rundhøj. Den er ca. 17,0 m i diam. og 1,0 m h.
Der er bevaret 36 randsten. De er forholdsvis små og vender en flad side udad. Ved højens midte findes en jættestue.
Kammeret har timeglasformet grundplan og er orienteret NØ-SV. Det er 6,5 m l. og 1,6 m br. midtpå. Det er bygget af
15 sidesten. Sidestenene vender en flad side indad. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Det er dækket af
5 dæksten.
Gangen er orienteret VNV-ØSØ. Den er bygget af 15 sidesten. Mellem 2.-3. og 4.-5. sidesten står et par karmsten. Mellem
begge disse ligger en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1918 af G. Rosenberg - NM A 30.118-80): 4 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 2 slebne, buttede
retmejsler. - 1 buekniv. - 8 flækkeknive. - 31 flækker og afslag. - 4 flækkeildsten.- 6 ravperler (1 type a1; 1 type b1; 1 type
m; 1 type n; 1 type q4, 1 type t1). - 3 tragtskåle. - 3 skulderskåle. - 1 skulderkop. - 1 øskenhængekar. - 3 hængekar. - 7
skåle med kegleformet hals. - 3 skåle med konvekse sider. - 1 låg. - Ubest. lerkar. - Litt: K. Ebbesen 1975: 164 og fl. a. nr.
125. - S. Hansen 1990: 218 ff. - 1993: nr. 64.
1842. Bogø Østerskov, Bogø sg (DKC: 050501.32). HP 1880. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er >22 m l. og 7 m br. Der
er registreret 14 randsten.
I højens SV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NØ-SV eller parallelt med højens
længderetning. Der er bevaret >2 sidesten.
1843. Bogø Østerskov, Bogø sg (DKC: 050501.33). HP 1880. Langhøj, orienteret Ø-V. Der er registreret nogle få
randsten.
1844. Bogø Østerskov, Bogø sg (DKC: 050501.34). HP 1880. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 15,0 m l. og 6,0 m br. Der
er bevaret 6 randsten.
Ca. 4,5 m fra højens Ø-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V eller parallelt med
højens længderetning. Det er ca. 1,9 m l. Det er bygget af >1 sidesten.
1845. Bogø Østerskov, Bogø sg (DKC: 050501.35). HP 1880. Langhøj, rektangulær og orienteret NØ-SV. Den er 33,5 m
l. og 5,5 m br. Der er bevaret ca. 24 randsten.
I højens midterakse og ved den NØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Kammeret er orienteret NØ-SV eller
parallelt med højens længderetning. Kun sidestenen på kammerets nordlige langside er bevaret. - Litt: K. Ebbesen 2006:
nr. 223.
1846. Bogø Østerskov, Bogø sg (DKC: 050501.36). HP 1880. Langhøj, orienteret NØ-SV.
I højen fandtes et gravkammer. Der er registreret >1 sidesten.
1847. Bogø Østerskov, Bogø sg (DKC: 050501.37). HP 1880. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den er 21,5 m l.
og 5 m br. Der er bevaret 35 randsten.
I højens østlige ende og forskudt mod den sydlige side ses dækstenen af et dyssekammer. - Litt. K. Ebbesen 2006: nr.
224.
1848. Bogø Østerskov, Bogø sg (DKC: 050501.40). HP 1880 og JR 1934. Langhøj, rektangulær og orienteret ØNØ-VSV.
Den er 17,0 m l., 6,5 m br. og 1,0 m h. Det er bevaret 27 randsten.
4,5 m fra højens ØNØ-lige ende har været en dysse. Der er registreret 2 sten af kammeret. – Litt: K. Ebbesen 2006: nr.
225.
050501,a. Bogø, Bogø sg (NM A 3253): 1 sleben tyndbladet, tyndnakket flintøkse. - Mgl: 1 flintøkse. - Litt: K. Thorvildsen
1941: nr. 125.

1849. Råbymagle, Borre sg (DKC: 050502.8). HP 1880. Høj, hvorom der er registreret randsten.
I højresten findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret ØSØ-VNV. Det er 2,3 m l. og 1,1 m br.
Kammeret er bygget af 2 sidesten, nemlig 1 sten på hver langside. For kammerets ØSØ-lige ende findes en indgangssten.
Det er åbent mod VNV. Over kammeret ligger i stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 226.
1850. Ålebæk, Borre sg (DKC: 050502.11). HP 1880. Langhøj, rektangulær og orienteret ØNØ-VSV. Den er 23,0 m l. og
7,5 m br. Der er bevaret 23 randsten.
I højen findes 2 dysser begge placeret i højens midterakse.
a. Det østlige dyssekammer har rektangulær grundplan og er orienteret ØNØ-VSV eller parallelt med højens
længderetning. Det er 1,9 m l. og 0,8 m br. Der er bevaret en stor sidesten på den nordlige og sydlige langside. Det er
dækket af 1 stor dæksten.
b. Det vestlige kammer har rektangulær grundplan og er orienteret ØNØ-VSV eller parallelt med højens længderetning.
Der er registreret 2 sidesten; den ene på kammerets nordlige langside. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 227.
1851. Ålebæk, Borre sg (DKC: 050502.12). HP 1880. Tomt af langhøj.
I højen fandtes 2 dysser, placeret ca. 3 m øst-vest for hinanden.
a. Den vestlige dysse havde rektangulært kammer (type I). Kammeret var orienteret NV-SØ. Det var 1,9 m l. og 0,6 m
br. Det var bygget af 4 sidesten, nemlig smallere endesten samt større sten for de to langsider. Kammerets dæksten lå
afvæltet.
b. Den østlige dysse havde rektangulært kammer. Kammeret var orienteret NV-SØ. Det var 2,0 m l. og 0,7 m br. Der var
bevaret 1 stor sidesten på hver langside. Dækstenen lå afvæltet.
Fund: Lerkar og en ”stensabel”. – Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 228.
1852. Ålebækgården, Lisebjerg, Borre sg (DKC: 050502.14). HP 1880 og GR 1918. Rundhøj. Den er ca. 11,0 m i diam. og
1,0 m h. Der er registreret 21 randsten. Centralt i højen findes en stordysse.
Kammeret er rektangulært, orienteret VSV-ØNØ. Det er ca. 2,1 m l., 1,5 m h. og 1,2-1,4 m br.; bredest midtpå. Det er
bygget af 7 sidesten, nemlig 1 stor endesten mod VSV, 2 sten på langsiderne samt 2 mindre sten ved den ØNØ-ende.
Midt for den ØNØ-lige ende findes en 0,6 m br. gangåbning. Kammeret er dækket af >1 stor dæksten.
Gangen er orienteret SV-NØ. Den er ca. 3,5 m l., 1,0 m h. og 0,5-0,6 m br. Der er bevaret 4 sidesten; 2 på hver side. Ved
hjørnestenene til kammeret ligger en tærskelsten. Længere ude findes en tærskelsten og en dørsten, som lukket for
gangen.
Fund (Udgr. 1918 af G. Rosenberg - NM A 30.099-117): 1 svær, tyknakket retøkse. - 1 tyndbladet, tyknakket flintøkse.
- 2 fladehuggede redskaber(?). - 2 flækkeildsten. - 4(?) flækker. - 9 cylinderformede benperler. - 2 hængekar. - 1 åben
skål. - Ubest. lerkar. - Tillige én udkastet tyndnakket retøkse. - Litt: N. Åberg 1937: 45. - G. Rosenberg 1929: 261. - K.
Thorvildsen 1941: no 124.- K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 127. - 2009: kap. 20.
1853. Nyborre, Borre sg (DKC: 050502.20). HP 1880. Fritstående dysseruin.
Kammeret var rektangulært. Det var dækket af 1 dæksten.
Fund: 1 flintøkse.
1854. Borre, Borre sg (DKC: 050502.40/41). 1838. Rundhøj. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var 2,2 m l. og 1,5 m br.
Gangen var orienteret SØ-NV.
Fund (Inds. 1838. - NM 4886-93): 1 fragm. tyndnakket grønstensøkse.- Mgl: 1 flintdolk, 3 flintmejsler, 1 lerkar og
ravperler. - Litt: Anonym 1837-38: 167 ff.
1855. Borre, Borre sg (DKC: 050502.40/41). 1838. Rundhøj. I højen findes en jættestue.
Kammeret var ca. 5,6 m l. og 2,8 m br.
Gangen var orienteret SØ-NV.
Fund (Inds. 1838 - NM 4871-85 og 4899-4902): 1 dolk (type IVE). - 1 bennål (type 7). - 9 flækker. - 5 ravperler (type
b1). - 1 skulderkop. - 2 hængekar. - 1 vinkelskål. - 2 låg - 1 YN-lerkar. - Mgl: 1 flintdolk, 3 flintøkser og ravfragm. - Litt:
Oldsagskomiteen 1839: 167 f. - F. Boysen 1905: 139, t. III,10. - P.V.Glob 1952: 208. - 1967: 77. - C.J. Becker 1950: bil.
2,50. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 128-129, fig. 56,4 og fig. 93,8.
1854/55. ”Borrehøj”, Borre, Borre sg. (DKC: 050502.40/41, én af disse jættestuer undersøgtes i 1905 af A.P.Madsen).
1905. Jættestue. Den er omgivet med en pakning af flintskærver. Kammeret var ovalt og orienteret NØ-SV. Det var 10,6
m l. og 1,9 m br. Det var bygget af >9 sidesten, nemlig 6 sten på den NV-lige langside, 1 endesten mod SV og >2 på den
SØ-lige langside. Der er registreret tørmurkonstruktion mellem sidestenene.
Gangen var orienteret NV-SØ. Det var bevaret >2 sidesten og 1 karmsten.
Fund (Udgr. 1905 af A.P.Madsen - NM A 22.402): Ubest. lerkar (MN). – Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 128. - 2005:
fl.1,101.
050502,a. Ålebækhøj, Borre, Borre sg (Inds. 1837. - NM 4286, muligvis fra nr. 1851): 2 lerlåg. (MN IVA ). - Litt: A.P.
Madsen 1868: 53, t. 43,2. - F. Boysen 1905: 140,- K. Ebbesen 1975; fl.a. nr. 126.
1856. Sparresminde, Ebbelnæs, Damsholte sg (DKC: 050503.8). HP 1880 og GR 1899. Rundhøj. Centralt i højen findes
en jættestue.
Kammeret har timeglasformet grundplan og er orienteret ØNØ-VSV. Det er 10,0 m l., 2,5-1,8 m br. og 1,7 m h. Det er

bygget af 23 sidesten, nemlig 2 for hver ende, 10 for den N-lige og 9 for den S-lige langside. Der er tørmurskonstruktion
mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 7 dæksten. Midt for den S-lige langside findes en 0,8 m br. gangåbning.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den er 7,0 m l. og 0,8-0,5 m br; smallest ved indgangen. Den er bygget af 14 sidesten;
7 på hver side. Mellem 2.-3. og 4.-5. par sidesten findes 2 sæt karmsten. Der er bevaret >5 dæksten. - Litt: A.P. Madsen
1896: 31, t. 34,57. - S. Hansen 1990: 225 ff. - 1993: nr. 65.
1857. Nr. Frenderup, Damsholte sg (DKC: 050503.19). HP 1880. Langhøj, orienteret NØ-SV.
I højen fandtes et dyssekammer. Det var orienteret NØ-SV eller parallelt med højens længderetning.
1858. Nr. Frenderup, Damsholte sg (DKC: 050503.20). HP 1880. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 34,5 m l. Der
er registreret randsten. I højen fandtes 2 kamre.
a. Centralt i højen fandtes et rektangulært gravkammer.
b. Ca. 8 m fra højens SØ-lige ende fandtes ruinen af et ødelagt kammer.
1859. Nr. Frederup, Damsholte sg (DKC: 050503.21). HP 1880. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. >28,0 m l.
1860. Nr. Frenderup, Damsholte sg (DKC: 050503.22). HP 1880. Høj. Der er registreret randsten.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var ca. 2,4 m l. Der er registreret >5 sidesten.
1861. Nr. Frenderup, Damsholte sg (DKC: 050503.33). HP 1880. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 34,5 m l. og 7,0 m br.
Der er registreret randsten.
I højens Ø-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer. Det var orienteret Ø-V eller på tværs af højens længderetning.
Det var 1,9 m l. og 1,3 m br.
Fund (mgl.): 4 flintøkser, 1 flintmejsel, >20 flækker, ravstumper, 2 lerkar og skår af flere.
1862. Nr. Frenderup, Damsholte sg (DKC: 050503.43). HP 1880. Langhøj, rektangulær og orienteret NØ-SV. Den var
30,0 m l. og 6,0 m br. Der var bevaret 38 randsten. Højen havde tagformede ender og den midterste randsten i NØ-enden
var 1,2 m høj.
I højens midterakse og ved dens NØ-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type II). Kammeret var orienteret
NØ-SV eller parallelt med højens længderetning. Det var 1,7 m l., 1,0 m br. og 1,1 m h. Kammeret var bygget af 3
sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod SV og 2 større sidesten på langsider mod NV og SØ. For kammerets NØ-lige
ende fandtes en 0,6 m høj indgangssten. – Lit:. K. Ebbesen 2006: nr. 229.
1863. Frenderup, Damsholte sg (DKC: 050503.44). HP 1880. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. >16,0 m l. og 8,0
m br. Der er registreret 14 randsten.
I højens NV-lige del fandtes en dysse (ubest. type). Kammeret var orienteret NØ-SV eller på tværs af højens længderetning.
Den var 4,7 m l., 1,2 m br. og 1,3 m h. Det var bygget af >5 sidesten og 2 dæksten.
Gangen var orienteret SØ-NV. Der var bevaret 2 sidesten; én på hver side.
1864. Nr. Frenderup, Damsholte sg (DKC: 050503.45). HP 1880. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var ca. 47,0 m l.
Ca. 16,0 m fra højens SSØ-lige ende er registreret spor af et kammer.
Fund: Flintdolk er fundet i udkanten.
1865. Nr. Frenderup, Damsholte sg (DKC: 050503.46). HP 1880. Rundhøj. Der er registeret 2 randstenskæder.
I højen fandtes et rektangulært gravkammer. Det var bygget af 4 sidesten.
1866. Nr. Frenderup, Damsholte sg (DKC: 050503.52a). HP 1880. Megalitgrav.
Fund: Skeletter, 2 flintspyd, ravperler, lerkar m.v.
1867. Hjelm, Damsholte sg (DKC: 050503.62). 1859, HP 1880 og BC 1957. Rundhøj. Den er ca. 15,0 m i diam. Centralt
i højen findes en jættestue.
Kammeret er rektangulært og orienteret NNØ-SSV. Det er ca. 9,0 m l., 2,1 m br. og 1,4 m h. Det er bygget af 18
sidesten, nemlig 8 på den V-lige, 7 på den Ø-lige og henh. 2 og 1 for den N-lige og S-lige ende. Der er registreret
tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 6 dæksten hvorimellem der ligger mindre sten. Midt
for den Ø-lige langside findes en ca. 0,7 m br. gangmunding.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er ca. 6,8 m l. og 0,8-0,6 m br.; bredest inderst. Den er bygget af 15 sidesten. Mellem
2.-3. og 4.-5. sidesten står 2 sæt karmsten. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Der er bevaret >4 dæksten,
liggende inderst.
Fund (Inds. 1853 og 1866 - NM 13.154-70, A 4328 og A 6794): 22 flintdolke (1 type IA/B; 2 type ID; 4 type Ix; 4 type
IIA; 2 type IIB; 5 type IIIA; 1 type IIIB; 2 type IIIC; 1 type VIA). - 1 dobbeltægget stridsøkse (type M). - 1 skiveskraber. - 3
slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser . - 3 slebne, buttede retmejsler. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type A). - 7
flækkeildsten. - 1 flækkesegl. - 1 buekniv. - 6 flækkeknive. - 31 flækker. - Keramik: 4 tragtskåle. - 4 skulderskåle. - 1 skål
med konkav hals. - 2 kopper med konkav hals. - 14 hængekar. - 1 skål med konveks side. - 4 lerlåg. - Litt: J.J.A. Woorsaae
1853: 6 ff. - A.P. Madsen 1896: 31 t. 35-36 og 34,56. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 133, fig. 94,b. - S. Hansen 1990: 231 ff. 1993: nr. 67.
1868. St. Lind, Damsholte sg (DKC: 050503.76). HP 1880. Dysseruin.
Kammeret havde mindst 5 sider.
1869. St. Lind, Damsholte sg (DKC: 050503.77). HP 1880. Dysseruin.
1870. Kohaven, St. Lind, Damsholte sg (DKC: 050503.78). HP 1880. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den var ca. 19,0 m
l. og 7,0 m br. Der er registreret ca. 25 randsten. I højen fandtes 2 kamre.

a. Ca. 5,5 m fra højens V-lige ende fandtes et gravkammer.
b. Ca. 11,0 m fra højens V-lige ende fandtes et gravkammer.
1871. St. Lind, Damsholte sg (DKC: 050503.79). HP 1880. Langhøj, orienteret Ø-V.
Ved højens V-lige ende fandtes et gravkammer.
1872. Røddinge, Damsholte sg (DKC: 050503.80). HP 1880. Rundhøj.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret ØSØ-VNV. Det er ca. 2,0 m l., 0,7-0,8 m br. og 1,0
m h. Det er bygget af 3 sidesten. For den ØSØ-lige ende står en indgangsten.
1873. Røddinge, Damsholte sg (DKC: 050503.81). HP 1880. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 6,0 m br.
1874. Røddinge, Damsholte sg (DKC: 050503.82). HP 1880. Langhøj. Den var >4,5 m br.
1875. ”Klekkendehøj” (eller ”Røddingehøj”), Røddinge, Damsholte sg (DKC: 050503.85). 1807, HP 1880. BC 1957
og TD et alli 1987. Stor rundhøj. Højen har været omsat med randsten og et bygget i mindst 2 omgange. Omkring
kammeret er iagttaget en stendynge, lerpakning med drænkanaler af br. flint mv.
I højen findes en stor dobbeltjættestue, bestående af ét kammer, hvis to kammerdele er adskilt af 2 tværstillede, lodrette
sten og hvis parallelle gange er placeret tæt ved siden af hinanden (de modstående sidesten i gangene danner kassemur).
Tilsammen danner de to kamre et jættestuekammer af Møns særform med timeglasformet (K. Ebbesen 1975: 133 ff , fig.
114 ) eller fodformet (T. Dehn et alii 2000: 27 f) grundplan. Det er 9,4 m l. og orienteret næsten ret N-S.
a. Den sydlige jættestues kammer er uregelmæssigt trapezformet eller skævt ovalt og orienteret N-S. Det er 4,7 m l., 1,41,7 m h. og 2,4-2,0 m br. (bredest mod S). Foruden de to sten, som i N adskiller det fra N-kammeret samt de to sidesten,
som de står op mod, er det bygget af 8 store sidesten, som ikke rører hinanden. Mellem sidestenene er en omhyggelig
opmuret tørmur og mellem disse og de 3 dæksten ses mellemliggersten i 1-2 skifter. På gulvet lå et lag br. flint. Nordligt
i den S-lige sidevæg findes en ca. 0,80 m br. gangåbning.
Herfra udgår en gang næsten ret mod Ø. Den er 7,1 m l. og 1,0 -0,7 m br; bredest inderst. Den er 1,2-1,0 m h.; højest
inderst.
Den er bygget af 15 sidesten, som står næsten lodret, nemlig 8 mod N. og 7 mod S. Hjørnestene til kammeret, hvoraf den
N-lige er fælles med den N-lige gangs hjørnesten, er trukket frem, så de imiterer en gang. Langere ude, henh. 1,6 m og 4,0
m fra kammeret, står 2 sæt karmsten. Ved disse er gangen kun 0,75 m br. Ved det inderste sæt findes også en overkarm,
som rager ca 10 cm ned i gangen. Begge steder ligger en tærskelsten. Loftet dannes ellers af 8 dæksten.
b. Den nordlige jættestues kammer er noget mindre end nordkammeret. Det er ligeledes orienteret N-S og er 4,4 m l.,
4,4 m br. og 1,5-1,8 m h. Dets grundplan er nærmest rektangulært. Foruden de tværstillede sten i S og de 2 sidesten,
som de står op af, er det bygget af 10 sidesten, nemlig 2 endesten mod N, som danner vinkel med hinanden, og henh.
3 sidesten på Ø-siden og 5 sten på V-siden. Der er meget omfattende tørmurskonstruktioner mellen sidestenene samt
mellemliggersten mellem disse og kammerets 4 dæksten (ialt er dobbeltkammeret dækket af 7 dæksten). Sydligst på den
Ø-lige langside findes en ca. 1,0 m br. gangåbning.
Herfra udgår en gang næsten ret mod Ø. Den er ca. 7,6 m l. og l, 0-0,7 m br. (bredest ved kammeret). Den er bygget
af 18 sidesten - 9 på hver side - samt 2 sæt karmsten, som står henh. 1,5 m og 4,0 m fra kammeret. Der er registreret
omhyggelig tørmurskonstruktioner mellem gangenes sidesten. Mellem karmstenene er gangen kun 0,8 m br. Ved begge
sæt karmsten ligger en overkarm, som rager ca. 10 cm ned i gangen . Ellers består loftet af 9 dæksten.
Ved restaureringerne er fremkommet dele af et offerlag samt gravgods fra kamrene, som ved den oprindelige udgravning
blev efterladt på stedet.
Fund (Udgr. 1807 af Calmette, 1957 af Brorson-Christensen og 1987 af T. Dehn et alii - NM 42-51 og A 50.075 ): 1 dolke
( type Ix og type IVB ). - 1 flækkeildsten - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 8 tværpile. - 1 ildsten - Keramik: 3
hængekar. - 1 tragtskål. - 1 skulderskår - Ubest. lerkar. MN III -V. (Mgl.: 4 stridsøkser, 9 flintøkser, ravfragm. 1 lerkar
samt ca. 9 mindre flintredskaber. - Litt: J. Paludan 1815: 221 ff. - 1822: 50 ff, t. III-VI. - A.P. Madsen 1868: t. 43,7-8. 1896. 32, t. 37,59. - H. Kjær 1933a: 118 ff, fig. 4. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 130. - S. Hansen 1990: 239 ff. - 1993: nr. 69.
- S.T. Andersen 1988: 77 ff. - T. Dehn et alii 2000: 13 ff.
1876. Sprove, Damsholte sg (DKC: 050503.86). HP 1880 og HK 1922. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den var 17,5 m l.,
10 m br. og 1,6 m h. Der er registreret 8 randsten; den største i Ø-enden er ca. 1,6 m h.
Centralt i højen fandtes et dyssekammer. Det var bygget af 3 sidesten og 1 dæksten.
1877. Sprove, Damsholte sg (DKC: 050503.87). HP 1880. Rundhøj. Den er ca. 12,5 m i diam. og 1 m h. Der er bevaret
35 randsten.
Centralt i højen findes en stordysse.
Kammeret er orientering NV-SØ og har ovalt grundplan. Det er 2,4 m l. og 1,8 m br. Kammeret er bygget af 7 sidesten
og 2 dæksten. Ved kammerets SØ-side findes en gangåbning. Her findes en lang gang.
Gangen er orienteret NV-SØ. Der er registreret 6 sidesten og 2 dæksten. Der er bevaret tørmurskonstruktion mellem
gangens sidesten. - Litt. H. Kjær 1933a: fig. 11. - K. Ebbesen 2006: nr. 230.
1878. Sprove, Damsholte sg (DKC: 050503.88). HP 1880. Langhøj, rektangulær og orienteret SØ-NV. Den er >15,0 m l.
og 8,0 m br. Der er registreret 14 randsten.
I højen findes 2 dysser.
a. Den SØ-lige dysse har rektangulært kammer (type Ia). Det er orienteret ØSØ-VNV eller parallelt med højens oprindelige

længderetning. Det er 1,7 m l., 0,7 m br. og 0,9 m h. Kammeret er bygget af 4 sidesten; de to spaltet ud af samme sten.
Kammerets dæksten ligger afvæltet.
I kammeret er fundet skeletter, en bronzering og skår.
b. Den NV-lige dysse har rektangulært kammer (type I). Det er orienteret NNV-SSØ eller skråt på højens længderetning.
Det er 1,5 m l. og 0,7 m h. Det er bygget af 4 sidesten. Kammerets dæksten er afvæltet.
Der er fundet skeletter i kammeret. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 231.
1879. Sprove, Damsholte sg (DKC: 050503.90). HP 1880. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den var ca. 70 skridt l. og ca.
9,5 m br.
1880. ”Kong Askers Høj”, Sprove, Damsholte sg (DKC: 050503.92). JK 1859, HP 1880. Rundhøj. Den er ca. 25 m i diam.
og 4,0 m h. Centralt i højen findes en jættestue.
Kammeret er rektangulært og orienteret SV-NØ. Det er ca. 11,0 m l., 2,2 m br. og 1,5 m h. Det er bygget af 19 sidesten,
nemlig 2 for hver ende, 7 sidesten mod V og 8 på den Ø-lige langside. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Midt for den Ø-lige langside findes en 1,0 m br. gangåbning. Kammeret er dækket af 7 dæksten, hvorimellem der ligger
mindre sten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er ca. 10,0 m l. og 1,2-0,8 m br; bredest inderst. Den er bygget af 14 sidesten, 7 på hver
side. Mellem 2.-3. og 5.-6. par sidesten står 2 sæt karmsten. Der er tørmur mellem sidestenene. Kammeret er dækket af
4 dæksten; som ligger inderst.
Fund (Udgr. 1839 - NM 10.433, mgl.): 2 stridsøkser, 1 stenøkse, 1 flintøkse, 1 mejsel og (efter udgravens oplysninger)
ikke andet. - Litt: H. Petersen 1881: fig. 13. - J. Brøndsted 1957: 281 f ( afb.). - S. Hansen 1990: 284 ff. - 1993: nr. 66.
1881. Sprove, Damsholte sg (DKC: 050503.93). HP 1880. Fritstående megalitgrav.
Kammeret var ca. 2,2 m l. og 1,9 m br.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var ca. 2,8 m l.
1882. Moseparken, Sprove, Damsholte sg (DKC: 050503.100-1). HP 1880. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 30,0
m l. Der er registreret randsten. Højen var overbygget med 2 rundhøje.
1883. Nylukke Skov, Damsholte sg (DKC: 050503.108a). HP 1880. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den er ca. >13,0 m l
og 6,5 m br. Der er registreret nogle få randsten.
1884. Nylukke Skov, Damsholte sg (DKC: 050503.109). HP 1880. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den er ca. 22,5 m l. og
7,0 m br. Der er registreret ca. 12 randsten. I højen fandtes 2 kamre.
a. Ca. 5,0 m fra højens ØSØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret ØSØ-VNV eller
parallelt med højens længderetning. Det er bygget af 3 sidesten.
b. Der er registreret spor af et andet kammer. - Litt: F. Boysen 1905: 139 - K. Ebbesen 1974: nr. 15. - 1975: fl.a. nr. 134.
050503,a. Frenderup, Damsholte sg (Inds. 1853. - NM 13.197-203). Fundet ved udgravning af gravhøj: 3 flintdolke (type
I-II). - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 2 slebne, buttede retmejsler. - 1 flækkemejsel. - 3 flækkeildsten. - 4
flækkeknive. - 5 flækker- og fragmenter. - 1 skulderkop. - 1 skål med kegleformet hals. MN. - Litt: F. Boysen 1902: 146
f. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 131.
050503,b. Frenderup, Damsholte sg (Inds. 1851. - NM 12.112-15). Fundet i en gravhøj: 1 stridsøkse (type C). - 1
køllehoved (særform). - 3 flækker. - 1 vildsvinetand.- 1 skål med kegleformet hals (MN III). - Mgl: 1 flintdolk. - Litt: K.
Ebbesen 1975: fl.a. nr. 132. - 205: fl.1,102.
050503,c. Nr. Frenderup, Damsholte sg (Inds. 1886. - A 6796-98). Fundet ved sløjfningen af en dysse: 1 sleben, buttet
retmejsel. - 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser.
1885. Nordfeld Skov, Elmelunde sg (DKC: 050504.8). HP 1880. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den var ca. 21,0 m l. og 7,0
m br.
1886. Øster Mark, Elmelunde sg (DKC: 050504.29). HP 1880. Dobbelt(?)jættestue.
Kammeret var orienteret N-S.
Gangen (eller gangene) var orienteret Ø-V.
Fund (Inds. 1880 - NM A 4331-33): 1 fragm. flintdolk. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 2 tragtskåle. - Ubest.
lerkar. MN III-IV. - Mgl: Tyndbladede flintøkser, dolke, bennål, trekantet benplade og lerkar. - Litt: F. Boysen 1905: 139.
- K. Ebbesen 1975: nr. 134.
1887. Hjertebjerg, Elmelunde sg (DKC: 050504.36). HP 1880. Langhøj.
I højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var bygget af 3 sidesten. Det var åbent i den ene ende.
1888. Elmelunde, Elmelunde sg (DKC: 050504.-). 1825. Høj, hvori fandtes en megalitgrav.
Kammeret var rektangulært. Det var 1,9 m l. l og 1,9 m br.
Fund (Inds. 1825. - NM MCCCVIII-XXIV): 1 tyndnakket grønstensøkse. - 1 flækkekniv. - 3 slebne, tyndbladede,
tyknakkede retøkser. - Mgl: Ravperler, flintøkser, lerkar, bronze- og jernsager, benredskab og flintredskaber.
1889. ”Grønjægershøj”, Hårbølle, Fanefjord sg (DKC: 050505.1). HP 1880 og DØ 1963. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er
99 m l., 8,0 m br. og 1,5 m h. Der er bevaret randsten hele vejen rundt. De højeste randsten er placeret i Ø-enden. Der er
stadig bevaret tørmurskonstruktion mellem randstenene. I højens midterakse findes 3 dyssekamre.
a. 8,0 m fra højens V-lige ende ses dækstenen af et dyssekammer.
b. 23 m fra højens Ø-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret Ø-V eller parallelt med

højens længderetning. Det er 1,8 m l., 1,0 m br. og 0,8 m h. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod N, V og S. For
kammerets Ø-lige ende står en indgangssten.
c. 13,5 m fra højens Ø-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det er orienteret Ø-V eller parallelt med
højens længderetning. Det er 1,4 m l., 0,8 m br. og 0,5 m h. Det er bygget af 4 lige høje sidesten; én på hver side.
Ved pakningen omkring den S-lige randsten i V-enden fandtes en flintøkse.
Fund (Udgr. 1963 af D. Ørsnes. - NM A 49.817): 1 usleben, tyndnakket svær flintøkse. - Litt: J.L. Wolf 1654: 554. - J.
Paludan 1822: 96 ff. , t. VII. - A.P. Madsen 1896: 32, t. 40,62. - K. Ebbesen 2009: kap. 21.
1890. ”Bågehøj”, Hårbølle, Fanefjord sg (050505.40). Rundhøj. Der er registreret randsten, ca. 0,6 m høje.
Centralt i højen fandtes en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1876. - privateje, i.s.): 2 slebne, svære, tyknakkede flintøkser. - 2 tyndbladede flintøkser. - 3 flintmejsler. - 5
flintdolke. - 1 pilespids med opskåren basis. - 1 retoucheret rygflække. - Mange flækker. - Ravperler (bla. tykke og flade
hammerformede, cylinderformede og ringformede).- Skulderkop. - Lerlåg. - Ubest. lerkar.
1891. Bjergene, Fanefjord sg (DKC: 050505.50). HP 1880. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 37 m l. I højen fandtes
2 kamre.
a. I højens SØ-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer. Det var orienteret NV-SØ eller parallelt med højens
længderetning.
b. I højens NV-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer. Det var orienteret NV-SØ eller parallelt med højens
længderetning.
1892. ”St. Kothøj”, Askeby, Fanefjord sg (DKC: 050505.81). HP 1880. Langhøj, orienteret Ø-V. I højen er registreret 3
gravkamre.
1893. Lerbæk, Fanefjord sg (DKC: 050505.85). HP 1880. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den var ca. 21,0 m l. og 12,5
-15,5 m br.
Ca. 8,0 m fra højens ØSØ-lige ende fandtes et gravkammer, orienteret VNV-ØSØ. Det var ca. 1,7 m l.
1894. Lerbæk, Fanefjord sg (DKC: 050505.86). HP 1880. Langhøj, orienteret NV-SØ. Der er registreret nogle få
randsten.
Der er registreret spor af et gravkammer.
1895. Vindebæk, Fanefjord sg (DKC: 050505.99). HP 1880. Rundhøj. Den var ca. 13,0 m i diam. Der er registreret
mindre randsten.
Centralt i højen fandtes et gravkammer.
Fund (privateje is.): Skeletrester, 1 tyndbladet flintøkse, 1 flintmejsel, 2 dolke, flækker og et lerkar med hank.
1896. Kogseby, Fanefjord sg (DKC: 050505.72, identisk med 102). Megalitgrav.
Fund (mgl.): Flintdolke og lerkar.
1897. Vollerup, Fanefjord sg (DKC: 050505.110). 1846 og HP 1880. Langhøj. Der er registreret randsten.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NØ-SV. Det er ca. 1,7 m l. og 0,8 m br. Det er
bygget af >2 sidesten og 1 dæksten. - Litt: H. Petersen 1881: fig. 20,a-b. - H. Kjær 1933a: fig. 7-8.
1898. Vollerup, Fanefjord sg (DKC: 050505.112). HP 1880. Langhøj. Der er registreret randsten, som var 1,6 m høje.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret SSØ-NNV. Det er 2,1 m l., 0,9-1,1 m br. og 1,2 m
h. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod NNV og 1 større sidesten på hver langside mod
ØNØ og VSV. For kammerets SSØ-side findes en 0,5 m lavere indgangssten. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten.
Fund: Knogler og et ”flintspyd”. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 232.
1899. ”Lundehøj”, Keldby sg (DKC: 050506.22). HP 1880 og MØ 1955. Rundhøj. Den var ca. 25 m i diam. og 3,5 m h.
Der er registreret randsten. I højen fandtes ruinen af en jættestue. Den var omgivet af en stenpakning. Fylden bestod
af gråbrun jord og derunder en tæt pakning af marksten. Gulvet bestod af et hårdt lerlag og i dette var gravet en grube,
hvori fandtes skeletrester og gravgaver. På gulvet sås ardspor.
Kammeret var orienteret NØ-SV. Det havde været ca. 10 m l., 1,5 m br. og 1,4 m h. Sidestenenen vendte en flad side
indad og hældede indad. Der er registreret murværk med bindekalk mellem sidestenene. Kammeret har været dækket
af >2 dæksten.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var bygget af >2 sidesten.
Fund (Udgr. 1955 af M. Ørsnes - NM A 45.319, L7:1-76): 1 pilespids med konkav basis. - 1 flækkekniv. - 4 flækker Ubest. lerkar. MN III-IV. - Mgl: Ravperle. - I den løse fyld fra udgravningen fandtes en flintmejsel. - Litt: M. Ørsnes 1956:
221 ff. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 135 - V. Nielsen 1993: 167 f, nr. 5.
1900. Tostrup, Keldby sg (DKC: 050506.23). HP 1880. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV.
1901. Oddermosehusene, Keldby sg (DKC: 050506.24). HP 1880. Jættestue.
Kammeret var ca. 6,3 m l.
Fund (Inds. 1880. - NM A 4334-35): 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 1 frag. flintdolk (type II).
1902. Stubberup Have, Magleby sg (DKC: 050507.2). HP 1880. Rundhøj. Den er ca. 17 m i diam. og 2,5 m h. Der er
registreret små randsten.
Centralt i højen findes en jættestue. Kammeret er orienteret NØ-SV. Det er ca. 6,0 m l. Der er registreret 4 dæksten.
Gangen er orienteret NV-SØ. - Litt: S. Hansen 1990: 289 ff.

1903. Stubberup Have, Magleby sg (DKC: 050507.3). HP 1880 og JR 1946. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den er 21,0 m l.
og 7,0 m br. Der er bevaret 35 randsten. Hjørnestenene er højest, ca. 1,3-1,6 m høje.
I højens SØ-lige ende findes en dysse (særform). Kammeret er orienteret SØ-NV eller parallelt med højens længderetning.
Det 3,2 m l., 1,0 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 2 sidesten på den N-lige og 3 sidesten på den S-lige langside.
For den NV-lige ende står en indgangssten. I den SØ-lige ende drejer kammerets længderetning mod N, hvor der er
registreret dele af en gang, som står skævt på kammeret. Anlægget er sandsynligvis sekundært ombygget (til dyssestue?)
i mellemneolitisk tid.
Fund (Inds. 1880. - NM A 4339-30): 1 flintdolk (type IB). - 1 flækkekniv. - Litt: A.P. Madsen 1896: 33, t. 40,63.
1904. Lilleskov Sømark, Magleby sg (DKC: 050507.22). HP 1880. Langhøj. Den er svagt trapezformet og orienteret Ø-V.
Den er 32 m l. og 7 m br. Der er bevaret 31 randsten.
I højens midterakse og ved den Ø-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret Ø-V eller parallelt
med højens længderetning. Der ses en dæksten af kammeret. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 233.
1905. Stubberup, Magleby sg (DKC: 050507.57). HP 1880. Rundhøj, Den var ca. 9,5-15,5 m i diam. Der er registreret
randsten.
Centralt i højen fandtes et dyssekammer. Det var orienteret SØ-NV. Det var 1,3 m l., 0,6 m br. og 1,1 m h. Det var bygget
af >2 sidesten og 1 dæksten. Det var åbent mod SØ og NV.
1906. Sømarke, Magleby sg (DKC: 050507.60-62). VB 1858 og HP 1880. Rundhøj, ca. 5 m h. Der er registreret randsten.
I højen findes en jættestue.
Kammeret var ovalt og orienteret NØ-SV. Den var ca. 6,8 m l., 2,7 m br. og 1,6 m h. Det var bygget af 12 sidesten, nemlig
2 for hver ende og 4 på hver langside. Der er registreret tørmur mellem sidestenene samt mellemliggersten mellem sideog dækstenene. Det var dækket af 5 dæksten, hvorimellem der lå mindre sten. Midt for den Ø-lige langside fandtes en
gangåbning.
Kammeret var jordfyldt. Midt i kammeret lå et skelet i udstrakt rygleje. Derunder fandtes mange skeletrester og
gravgaver.
Gangen var orienteret NV-SØ. Den var ca. 6,5 m l. Den var bygget af >9 sidesten. Mellem 2.-3. par sidesten fandtes et sæt
karmsten. Mellem disse lå en tærskelsten. Der var bevaret >3 dæksten.
I højen fremkom 3 sekundære grave fra yngre bronzealder.
Fund (mgl.): 1 flintøkse. – ca. 55 ravperler, bl.a. hammer- og rørformede. - 4 flintdolke. - 1 spydspids. - 1 fragm. dolk/
spydspids. - 3 flintmejsler. - 53 flækker. - 2 retoucherede rygflækker. – ca. 20 lerkar. - 1 SN-lerkar. - Litt: V. Boye 1858: 202
ff. - P.V. Glob 1969: 393.
1907. Sømarke, Magleby sg (DKC: 050507.60-62). VB 1858 og HP 1880. Højrest. I højen fandtes 2 jættestuer. De er ikke
sammenbyggede og kamrenes længdeakse danner en spids vinkel. De lå ca. 0,3 m fra hinanden. De var omgivet med en
stenpakning.
a. Den S-lige jættestues kammer var ovalt og orienteret N-S. Det var ca. 3,8 m l., 2,3 m br. og 1,3 m h. Det var bygget af
11 kløvede sidesten. Det var opr. dækket af 2 dæksten. Midt for den østlige langside fandtes en gangåbning.
Fylden var meget hård og bestod af ler og sand. Heri fandtes mange skeletdele og gravgaver. Et sted iagttoges en
brolægning. Øverst fremkom et skelet i udstrakt rygleje.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var >4,6 m l., 0,7 m br. og 1,0 m h. Mellem 2.-3. par sidesten stod et sæt karmsten.
Mellem disse lå en tærskelsten. Længere ude fremkom yderligere 2 tærskelsten.
Fund (mgl.): 1 senneolitisk flintsegl. - 2 flintdolke. - 1 flække. - 3 ravperler, den ene hammerformet - Fragm. lerkar.
b. Den N-lige jættestues kammer var ovalt og orienteret NNØ-SSV. Det var ca. 3,8 m l., 2,5 m br. og 1,3 m h. Det var
bygget af 9 sidesten, som vendte en flad, kløvet side indad. Der var tørmurskonstruktion mellem sidestenene.Det var
opr. dækket af 2 dæksten. Midt for den Ø-lige langside fandtes en gangåbning.
Kammeret var jordfyldt. På bunden fremkom skeletrester og gravgaver.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var ca. >2,4 m l., ca. 0,7 m br. og 1,3 m h. Den var bygget af >5 sidesten. Mellem 1.-2.
og 2.-3. par sidesten stod et sæt karmsten. Mellem disse lå en tærskelsten. Gangen var dækket af >1 dæksten. Yderst var
gangen lukket af en dørsten.
Fund (mgl.): 5 flintdolke og fragm. lerkar. - Litt: V. Boye 1858: 207 ff.
1908. Sømarke, Magleby sg (DKC: 050507.73). HP 1880 og JR 1937. Høj. Den er ca. 12,5 m i diam. og 2,0 m h. Der er
registreret randsten. Centralt i højen findes en stordysse.
Kammeret har polygonal grundplan og er orienteret Ø-V. Det er ca. 2,3 m l., 2,0 m br. og 2,1 m h. Det er bygget af 7
sidesten, nemlig 2 sten mod N, S og V, samt 1 sten mod Ø. Ved dennes nordlige side findes på den Ø-lige kortside en 0,6
m br. gangåbning. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er >2,5 m l. og 0,8 m h. Den er bygget af >4 sidesten, 2 på hver side, og 1 dæksten. - Litt:
A.P. Madsen 1896: 32, t. 38,60. - P.V. Glob 1969: nr. 394.
1909. Sømarke, Magleby sg (DKC: 050507.83). HP 1880. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 19,5 m l. og 6,5 m br. Der
er registreret randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer. Det var orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning.
Der var bevaret >1 sidesten.

1910. Mandemarke, Magleby sg (DKC: 050507.142). HP 1880. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 19,0 m l.
I højens Ø-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning.
1911. Budsemark, Magleby sg (DKC: 050507.163). HP 1880. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 27,0 m l. og 7,5 m br.
Der er bevaret ca. 32 randsten. Randstenene for enderne er de højeste; indtil 1,6 m h. i NV-enden og 2,2 m h. i SØ.
Ca. 12,0 m fra højens SØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret NV-SØ eller parallelt
med højens længderetning. Det er ca. 1,9 m l., 1,3 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod NV,
NØ og SV. For den SØ-lige ende findes en indgangssten. - Litt: A.P. Madsen 1896: 32, t. 39. - P.V. Glob 1969: nr. 397.
1912. Budsemark, Magleby sg (DKC: 050507.166). HP 1880. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den var ca. 5,0 m br. Der er
registreret randsten.
1913. Mandemark, Magleby sg (DKC: 050507.175). HP 1880. Langhøj, orienteret SØ-NV.
Der er registreret >1 sten af et gravkammer.
1914. Mandemarke, Magleby sg (DKC: 050507.188). HP 1880 og HK 1902. Rundhøj. Den var ca. 17,5 m i diam. Der er
registreret randsten. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var ovalt og orienteret NNØ-SSV. Det var ca. 6,6 m l. og 2,4 m br. Det var bygget af >12 sidesten, heraf 2 for hver
ende. Det er registreret tørmur mellem sidestenene. Det var opr. dækket af >3 dæksten. Gulvet bestod af en brolægning
af flade sten. Herpå fandtes skeletdele og gravgaver. Midt for den ØSØ-lige langside fandtes en gangåbning.
Gangen er orienteret VNV-ØSØ. Der er registreret >1 sidesten og >1 dæksten.
Fund (Udgr. 1902. af H. Kjær. - NM A 20.568-654): 4 svære, tyknakkede retøkser (2 type Lindø/Valby og 2 type B) - 3
tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 3 slebne, buttede retmejsler. - 8-9 flækkeildsten. - 1 buekniv. - 5 flækkeknive. - 33
flækker/-fragmenter. - 2 benprene. - 1 benmejsel. - 1 spidsovalt benredskab. - 1 benring. - > 15 ravperler (4 type a, > 4 type
b, 1 type c, 2 type m og 2 skiveformede).- 3 skulderkopper. - 2 skulderskåle. - 5 skulderkar. - 2 skåle med konkav hals. 6-7 hængekar. - 2 lerlåg. - 1 skål med kegleformet hals. - Litt: F. Boysen 1905: 144 f, - K. Ebbesen 1974: fig. 5,3. - 1975: fl.a.
nr. 138, fig. 95. - 2005: fl. 1,103. - 2009: kap. 22.
1915. Mandemark, Magleby sg (DKC: 050507.189). HP 1880. Rundhøj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes et gravkammer. Det var bygget af 4 sidesten.
Fund (mgl.): Flintdolke.
1916. Mandemark, Magleby sg DKC: 050507.190, identisk med 192). HP 1880. Langhøj. Den var ca. >16,0 m l. I højen
fandtes 2 megalitgrave.
a. Et rektangulært dyssekammer. Det var ca. 1,7 m l. og 0,6 m br. Det var bygget af >2 sidesten og 1 dæksten.
b. En stordysse, hvis kammer er orienteret NV-SØ. Det har oval grundplan. Det er ca. 2,4 m l., 1,8 m br. og >0,6 m h.
Det er bygget af >4 sidesten og 1 dæksten.
Gangen er orienteret NV-SØ. Den er >2,5 m l. Der var bevaret >5 sidesten.
Fund (Inds. 1880. - NM A 4365-75): 1 usleben og 1 sleben bredægget retøkse. - 2 slebne, svære, tyknakkde retøkser (1
Valby-type og 1 SN) - 2 ægfragmenter af svære, tyknakkede flintøkser. - 10 dolke (2 type Ix; 2 type IIA:; 3 type IIB; 1 type
IIIA; 1 type VA; 1 type VA; 1 type VIA). - Mgl: Lerkar.
1917. Mandemark, Magleby sg (DKC: 050507.191). HP 1880 og DØ 1959. Langhøj, rektangulær og orienteret ØNØVSV. Den er 37,5 m l., 6,0-7,0 m br. og 1,5 m h. Der er registreret 35 randsten. Mellem randstenene er registreret en
stenpakning og ét sted er bevaret rester af tørmur.
I højens midterakse og ved dens Ø-lige ende findes er rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret ØNØ-VSV
eller parallelt med højens længderetning. Det er 2,1 m l. og 0,9 m br. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smallere
endesten mod ØNØ og 1 sten på hver langside. Kammeret er åbent i VSV.
Fund: En fragm. dolk. – Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 234.
1918. Budsene, Magleby sg (DKC: 050507.199, identisk med 200). Høj, anlagt på en naturlig højning i terrænet. I højen
findes en jættestue.
Kammeret har spidsoval grundplan og er orienteret ØNØ-VSV. Det er ca. 3,3 m l., 1,8-1,2 m br. og 1,2 m h. Det er bygget
af 10 sidesten, som vender en flad side indad. Det er bevaret >1 dæksten. Kammerets gulv består af en brolægning. Herpå
fandtes talrige skeletrester og gravgaver.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den er ca. 4,2 m l., 0,7 br. og 0,7 m h. Den var bygget af >12 sidesten. Der er registreret
tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Ved indgangen til kammeret ligger en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1903 af Th. Thomsen. - NM A 20.995-21.033): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type IA). - 1
skifferhængesmykke (type B). - 1 dolk (type VIA) - Små brudstykker af et smalt, krummet bronzebånd, måske en
fingerring. - 1 komejsel. - Keramik: 1 tragtbæger. - 1 skulderhængekar. - 1 bæger med konkav hals. - 1 tøndeformet
lerkar.- 1 fodskål. - 1 lerske. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 139, fig. 56,5 og fig. 75,3. - 2005: fl. 1,104.
1919. Klintholm, Magleby sg (DKC: 050507.223). PVG 1940. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 25 m l., 6,0 m br. og 1
m h.
1920. Lilleskov, Sømarke, Magleby sg (DKC: 050507.224). PVG 1940. Langhøj, orienteret Ø-V. Der er registreret
randsten.
050507,a. Møns Klint, Magleby sg (Inds. 1854. - NM 13.817-27): 6 ravperler (1 type a1; 2 type q4; 3 ravskiver, heraf 2

type 1a). - 1 dolk (type IIIA). - 9 flækker - 2 flækkeknive. - 3 slebne, buttede retmejsler. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket
flintøkse.- 4 tandperler - 1 skål med konvekse sider. - 1 lerlåg. ( MN IVA ). - Litt: F. Boysen 1905: 142. - K. Ebbesen 1975:
nr. 137.
1921. ”Jordehøj”, Stege, Stege ldsg (DKC: 050509-11.7). 1837 og HP 1880. Rundhøj. Højen har været omsat med
randsten. Den har været dækket af et stentæppe. Der er ardspor under højen. I højen findes en jættestue.
Kammeret har trapezformet grundplan og er orienteret Ø-V. Det er ca. 10,0 m l., 2,3-1,9 m br. og 1,4-1,7 m h. Det er
bygget af 24 sidesten. En af sidestenene er kløvet. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Det er
dækket af 6 dæksten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er ca. 7,9 m l. og 1,1 m br. Den er bygget af 16 sidesten. Der findes 2 karmsten, som er
kløvet af samme sten. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Den er dækket af >6 dæksten.
Højen har i 1988 været genstand for en omfattende restaurering, højundersøgelse samt opmåling.
Fund (Inds. 1837 - NM 4359-62): 29 ravperler (6 type a1; 1 type a2; 5 type b1, den ene repareret; 1 type l; 10 type m1-3;
12 type n; 1 type t1; 1 type t2; 1 type t3; 1 type q3) og fragm. - 1 sleben, buttet retmejsel. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket
økse med lige æg. -1 løbeøje af ben. - 3 dolke (type IIB; IIIC og IVC). -1 ko-mejsel. - Keramik: 2 tragtskåle. - 1 skål med
konkav hals. - 4 hængekar - 4 lerlåg. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 392. - V. Nielsen 1993: nr. 6. - S. Hansen 1990: 293 ff. - 1993:
nr. 68. - T. Dehn et alii 2000: 57 ff.
1922. Hegningen, Stege By og ldsg (DKC: 050509-11.11). HP 1880. Fritstående dysseruin.
Kammeret var bygget af >3 sidesten.
1923. ”Bjørnshøj”, Udby, Stege ldsg (DKC: 050509-11.15). Høj. I højen er registreret en jættestue.
Fund (Udgr. ca. 1840. - mgl.): Kranier og flintredskaber.
1924. ”Sognehøj”, Stege, Stege by og ldsg (DKC: 050509-11.28). 1837 og HP 1880. Rundhøj. I højen fandtes en
jættestue.
Kammeret var bygget af sidesten. Der er registreret tørmur mellem disse.
Gangen var orienteret S-N.
Fund (Inds. 1837. - NM 4348-49 og 4363-69): se nedenfor. - Litt: se nedenfor.
1921 og 1924. ”Jordehøj” og ”Sognehøj”, Stege By og ldsg (DKC: 050509-11. 7 og 28 ).
Fund fra de to anlæg (ikke holdt adskilt): 1 dobbeltægget stridsøkse (type B 2). - 6 slebne, buttede retmejsler. - 2
flækkeildsten. - 10 slebne, svære, tyknakkede retøkser (type A). - 10 slebne, tyndbladede, tyknakkedere retøkser. - 27
flækker. - Litt: P.V. Glob 1969: 392. - J.J.A. Worsaae 1854: 69. - A.P. Madsen 1868: t. 16,3-5. - P.V.Glob 1952: nr. 205. og
619. - A.P. Madsen 32, t. 37,53. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 140, fig. 50,3 og fig. 66,7. - 2005: fl.1, 106.
1925. Øde Kirke, Stege by og ldsg (DKC: 050509-11.33). HP 1880.
Høj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes et rektangulært gravkammer. Det var bygget af >3 sidesten. Det var åbent i den ene side. Gulvet bestod
af en flisebrolægning. Herpå fandtes skeletdele af 5-6 lig og gravgaver.
Fund (Udgr. 1898. - MMS, Boysens samling nr. 3): 2 tragtskåle. - 2 skulderskåle. - 2 tøndeformede lerkar. - 1 hængekar.
- Ubest. lerkar. MN II-IV. - Litt: F. Boysen 1905: 136. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 143.
1926. ”Mortenshøj”, Udby, Stege by og ldsg (DKC: 050509-11.34). HP 1880. Megalitgrav.
Fund (mgl): Skeletrester og ravperler.
1927. Bidsinge, Stege by og ldsg (DKC: 050508-11.49). HP 1880. Høj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes et gravkammer. Det var orienteret Ø-V.
1928. Bidsinge, Stege by og ldsg (DKC: 050509-11.59). HP 1880. Megalitgrav.
Fund (mgl.): Mange flintøkser.
1929. ”Skulkehøj”, Tøvilde, Stege by og ldsg (DKC: 050509-11.68). HP 1880. Høj. I højen er registreret en megalitgrav.
Der fandtes dæksten. I højen er registreret sekundære urnegrave.
Fund (Inds. 1912. - NM A 27.039): 1 lerlåg (MN IVA). - Mgl: Flintredskaber. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 141.
1930. Neble, Stege by og ldsg (DKC: 050509-11.80). HP 1880. Tomt af en megalitgrav.
Fund (Inds. 1898. .- NM A 17.097-108): 1 flækkepil (type A 1). - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type A). - 2 slebne,
tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 flækkeildsten. - 8 flækker. - 2 flækkeknive. - 2 komejsler. - 1 tragtskål. - 1 skål med
konkav hals. - 1 hængekar - 1 lerlåg. - Ubest. lerkar. MN II-IV. - Litt: C.J. Becker 1950: bil. 2,49. - K. Ebbesen 1975: fl.a.
nr. 142, fig. 93,2. - 2005: fl.1,107.
050509-11,a. Udby, Stege by og ldsg (Inds. 1826 - NM MCDLXIII-LXX og KS 166-87): 4 slebne, svære, tyknakkede
retøkser.- 2 slebne, buttede retmejsler. - 2 sleben, tyndbladet, tyknakket økser med lige æg. - 1 flækkeildsten. - 2
flækkeknive. - 7 flækker. - Mgl: 2 flintmejsel; 2 svære, tyknakkede flintøkser; 4 tyndbladede flintøkser og 12 flækker/redskaber. - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.1,108.
050509-11,b. Stege-egnen (Inds. 1837. - NM 4483-4500). Fundet ved udgravning af en jættestue i en gravhøj: 2 slebne,
tyknakkede retøkser (type B). - 2 segle. - 2 pilespidser med konkav basis. - 3 dolke (1 type IA; 1 type IB og 1 type Ix). Keramik: 1 tragtskål. - 1 skulderskål. - 2 skåle med konkav hals. - 1 nordtysk amfora. - 2 ko-mejsler. - 2 vildsvinetænder.
- 2 SN-segle. - 1 sleben, buttet retmejsel. - 1 flækkebor. - 1 flækkeildsten. - 1 flække med kærv. - 4 flækkeknive. - 8 flækker.
- 2 slebne, svære, tyknakkede retøkser. - 3 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - Litt: H. Kjær 1925: 68 ff. - Anonym

1838-39: 165 f. - A. P. Madsen 1868: 15, t. 16. - K. Ebbesen 1975: 342 ff, fig. 234-37 og fig 169, fl.a. nr. 144. - 2005:
fl.1,109.
1931. Havnelev, Havnelev sg (DKC: 050602.16). CB 1900. Rundhøj. Den var ca. 16 m i diam. og 2,0 m h.
I højen fandtes et gravkammer. Det var orienteret ØNØ-VSV. Det var 0,7 m br. Det var bygget af >2 sidesten. - Litt: K.
Ebbesen og R. Tanderup 1978: nr. 1
1932. ”Maglehøj”, Hellested sg (DKC: 050603.3). 1823, CB 1900 og GR 1909. Rundhøj. Den er ca. 15 m i diam. og 4,0
m h. I højen findes en jættestue.
Kammeret har trapezformet grundplan og er orienteret SSØ-NNV. Det er ca. 5,3 m l., 1,5-1,8 m h. og 1,6-2,5 m br.;
bredest mod SSØ. Det er bygget af 15 sidesten, nemlig 3 sten mod S, 2 mod N og 5 på hver langside mod Ø og V. Der
er tørmurskonstruktion mellem sidestenene samt mellemliggersten mellem disse og dækstenene. Kammeret er dækket
af 4 dæksten.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er ca. 3,8 m l., 0,7-0,6 m br. og 0,9 m h. Den er bygget af 10 sidesten. Ved hjørnestenen til
kammeret står et sæt karmsten. Gangen er dækket af 3 dæksten.
Fund (Udgr. 1823. - NM DCCCLXXXVI- XCIV): 1 dolk (type IA). - Mgl: 1 tyknakket flintøkse, 1 tyndbladet flintøkse og
6 flintredskaber. - Litt: K. Ebbesen og R. Tanderup 1978: nr. 4. - S. Hansen 1990: 331 ff.
1933. ”Hyldehøj” eller ”Hillehøj”, Hellested sg (DKC: 050603.9). 1698, 1820 og CB 1896. Megalitgrav.
Fund (Inds. 1823 - DCCCXCV-XCIII og K.S 154 og 182.): 1 flækkepil (type B2). - 1 svær, sleben, tyknakket huløkse (type
B).- 1 flækkesegl. - 2 flækkeildsten. - 1 flækkekniv. - 3 flækker. -. Mgl: 1 flækkepil, 4 fragm. mejsler og ca. 5-10 flækker.
- Litt: P. Suhm 1779: 117 f. - R. Nyerup 1806: 24 f. - O. Sperling 1700: 19 ff. - P. Resen 1739: 45. - C.J. Becker 1950: bil.
2,43. - K. Ebbesen og R. Tanderup 1978: nr. 5, fig. 3-4b. - K. Ebbesen 2005: fl.1, 110.
1934. Holtug, Holtug sg (DKC: 050604.36). CB 1890. Megalitgrav.
Fund (Inds. 1970 - NM A 50.667): 3 flintøkser og 1 senneolitisk skraber. - Litt: K. Ebbesen og R. Tanderup 1978: nr. 6.
1935. Gjørslev, Holtug sg (DKC: 050604.55). 1970-erne. Tomten af en megalitgrav.
Fund (KMK 414 x 1-10): 1 tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 1 usleben, ildskørnet flintmejsel. - 1 tværpil. - 1 flækkekniv.
- 1 afslag med retouche. - Ubest. lerkar (MN). - Litt: K. Ebbesen og R. Tanderup 1978: nr. 7.
1936. Højerup, Højerup sg (DKC: 050605.3). CB 1890. Jættestue. Kammeret var orienteret NØ-SV. Det var ca. 7 m l, 2,2,
m br. og 1,6 m h. Det var dækket af ca. 3 dæksten.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var ca. 6,0 m l, 1,0 m br. og 1,1 m h.
Fund (mgl.): Skeletrester, flintøkser og lerkar. - Litt: K. Ebbesen og R. Tanderup 1978: nr. 8.
1937. ”Ravnehøj”, Lund, Lyderslev sg (DKC: 050607.11). CB 1890 og SEA 1962. Tomt af megalitgrav.
Fund (Udgr. 1962 af S.-E. Albrecthsen. - NM A 49.790-96): 1 ravperle (type b1). - 1 dolk (type IIA). - 10 flækker. - 1
tværpil. - 6 hængekar. - 1 skål med kegleformet hals. - 1 retvægget skål. - Ubest. lerkar. MN III-IV. - Litt: K. Ebbesen 1975:
fl.a. nr. 145.; fig. 93,7. - K. Ebbesen og R. Tanderup 1978: nr. 9.
1938. Lund, Lyderslev sg (DKC: 050607.13). CB 1890. Tomt af jættestue.
Kammeret var orienteret NNØ-SSV. Det var ca. 5,0 m l.
Gangen var orienteret ØSØ-VNV. Der er registreret 5 sidesten.
Fund (Udgr. 1962 af S.-E. Albrecthsen - NM A 49.762-89 og B 15.522-23): 1 ravperle (1 type b1). - 1 afslag med retouche.
- 2 bronzestykker, det ene med nitter. - 1 tragtbæger. - 1 skulderskål. - 4 hængekar. - 1 skål med kegleformet hals. - 1
fodskål. - 1 lerlåg. - Mgl: Flere flintøkser, bl.a. tyknakkede huløkser. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 146. - K. Ebbesen
og R. Tanderup 1978: nr. 10.
1939. ”Møllehøj”, Lund, Lyderslev sg (DKC: 050607.12). 1807.
Dyssekammer. Det var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten. - Litt: K. Ebbesen og R. Tanderup 1978: nr. 11.
1940. Lund, Lyderslev sg (DKC: 050607.14). 1809 og CB 1900. Høj. Heri fandtes tomten af en megalitgrav.
Fund (mgl.): Skeletrester og flintøkser, bl.a. en svær, tyknakket flintøkse.
1941. Lund, Lyderslev sg (DKC: 050607.15). CB 1896. Rundhøj. Den er ca. 7,5-8,0 m i diam. og 1,5 m h. I højen findes
en jættestue.
Kammeret er orienteret NNV-SSØ. Det var bygget af >4 sidesten.
Gangen er orienteret ØNØ-VSV. Det er bygget af >2 sidesten og >1 dæksten. - Litt: K. Ebbesen og R. Tanderup 1978: nr.
13. - S. Hansen 1990: 336 ff.
1942. Magleby Skov, Magleby sg (DKC: 050608.8). CB 1890. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 23 m l., 10 m br. og
1,0 m h. Der er registreret randsten.
I højens SØ-lige ende findes et rektangulært gravkammer (type II). Det er orienteret NV-SØ eller parallelt med højens
længderetning. Det er bygget af >2 sidesten. For den SØ-lige ende findes en indgangs/tærskelsten. - Litt: K. Ebbesen og
R. Tanderup 1978: nr. 14.
1943. Søholm Hovedgård, Magleby sg (DKC: 050608.9). CB 1890. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er ca. 20 m l. og
6 m br. Der er bevaret 24 randsten. - Litt: K. Ebbesen og R. Tanderup 1978: nr. 15.
1944. Sigerslev, St. Hedinge sg (DKC: 050610.13). CB 1890. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Fund (mgl.): Flintredskaber. - Litt: K. Ebbesen og R. Tanderup 1978: nr. 16.
1945. Boelshøj, St. Hedinge sg (DKC: 050610.50). 1975. Tomten af en megalitgrav.

Fund (Udgr. af skolelev ca. 1975. - KØM u. nr.): 5 flækkepile (1 type A 1, 2 type B 2 og ubest.). - 45 tværpile. - 1 pil med
konkav basis. - 2 slebne, svære tyknakkede flintøkse (Lindø-type). - 5 fragm. slebne flintøkser. - 2 slebne, tyknakkede,
tyndbladede flintøkser. - 7 fragm. af flintmejsler. - 1 fragm. kværnsten. - 1 flækkekniv. - 15 flækkeildsten. - 1 flækkeskraber.
- 4 flækker med retouche. - 1 ubest. flintredskab. - 40 flækker/-fragmenter. - 4 hele og fragm. flintdolke (type I-II). - 10
ravperler (7 type b1-2, 1 type c og 2 type m). - >61 lerkar, nemlig 23 hængekar, 5 skåle med konkav hals, 5 åbne skåle
med rette/konvekse sider, 4 skulderkar, 2 lerlåg, 2 tragtskåle og 1 tøndeformet lerkar. MN II-V. - Litt: K. Ebbesen og R.
Tanderup 1978: nr. 17. - K. Ebbesen 2005: fl.1,111.
1946. Renge Mark, St. Hedige ldsg (DKC: 0506611.-). Megalitgrav.
Fund (Sorø Akademi nr. 12269, 1315, 1392, 1474 og 1922, i.s.): 1 tyndbladet flintøkse. - 1 flintmejsel. - 1 dolk. - 1 fragm.
lerkar. - Litt: K. Ebbesen og R. Tanderup nr. 18. - P. Lorenzen 1870: 11 ff.
050611,a. St. Hedinge, St. Hedinge sg (Inds. 1823. - NM MMCCLXXIII-IV). Fundet i en gravhøj: 1 hængekar (MN IVB). 1 åben skål med konvekse sider. - 1 lerkop. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 147. - K. Ebbesen og R. Tanderup 1978: nr. a.
050611,b. ”Sigerslevhøj”, St. Hedinge ldsg (Købt 1897. - NM 16.119-20). Fundet i en gravhøj: 2 slebne, buttede hulmejsler.
- 1 sleben, buttet retmejsel. - 2 flækkepile (type C). - Litt: C.J.Becker 1950: nr. 44. - K. Ebbesen og R. Tanderup 1979: no
b. - K. Ebbesen 2005; fl.1,112.
1947. ”Fuglebæksbanken”, Strøby Egede, Strøby sg (DKC: 050612. 21). 1968. Høj. Der er registreret randsten. I højen
fandtes tomten af en jættestue.
Fund (Udgr. 1968 af E.B. Petersen. - NM j. 678/68 og Stevns Museum 4337): 2 flækkepile (type B 2). - 1 svær, sleben,
tyknakket retøkse (Bundsø-type). - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 2 slebne, tyndbladede, tyndnakkede
retøkser. - 1 usleben flintmejsel. - 3 flintdolke. - 10 knusesten. - 11 flækkeredskaber. - 31 flækker. 5 ravperler (bl.a.
1 type b1). - >48 lerkar, nemlig 9 hængekar, 2 kopper, 1 lerlåg, 1 lerskive, 1 bæger med konvekse sider, 3 tragtskåle, 2
skulderskåle, 5 skåle med konkab hals, 1 åben skål med konvekse sider, 1 sfærisk skål og 6 skåle med kegleformet hals.
MN Ib-IV. - Litt: K. Ebbesen og E.B. Petersen 1973: ff. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 148. - 2005: fl.1, 113. - K. Ebbesen og
R.Tanderup 1979: nr. 19. - V. Nielsen 1993: 169 f. nr. 7.
1948. ”Tammosehøj”, Strøby, Strøby sg (DKC: 050612.42). CB 1890. Rundhøj.
I højen fandtes et gravkammer. Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
Fund: Skeletrester. - Litt: K. Ebbesen og R. Tanderup 1979: nr. 20.
1949. Krogsbæk, Varpelev sg (DKC: 050613.16). 1991. Tomten af en megalitgrav.
Fund (KØM og privateje i.s.): Skeletrester. - 2 flintøkser. - Andre flintredskaber. - Lerkarskår.
1950. Højgård, Varpelev sg (DKC: 050613.-). 1991. Rundhøj. Der registreredes randsten og spor af stenlægning udenfor
højen. I højningen fandtes tomten af en jættestue.
Kammeret var ca. 8 m l. og 2,5 m br. Der er registreret tørmurskonstruktion.
Gangen var orienteret Ø-V.
Fund (KØM 1629, i.s. - AUD 1991:109): 9 flintøkser, 9 mejsler, ca. 400 flækkeredskaber; ca. 300 tværpile, 52 skafftungepile,
8 pilespidser med opskåren basis, 15 benperler, 2-300 ravperler, >70 lerkar. - Litt: S.Å. Tornbjerg 1991: 65 ff.
1951. Varpelev Mark, Varpelev sg (DKC: 050613.-). Megalitgrav.
Fund (Købt. - NM A 4984-92 ; fundet er usikkert): 1 sleben, svær, tyknakket huløkse (type A). - 1 sleben tyndbladede
flintøkser. - 1 fladehugget ildsten. - Mgl: 1 svær, tyknakket flintøkse, 1 flintmejsel, 3 flintredskaber og 2 stk. flint. - Litt:
K. Ebbesen 2005: fl.1, 114.
1952. Bavelse Hovedgård, Bavelse sg (DKC: 050702.1). TT 1914. Fritstående dysse.
Kammeret er orienteret NNV-SSØ. Det er ca. 1,4 m l. og 0,7 m br. Det er bygget af >2 sidesten, nemlig 1 mod Ø og V. For
kammerets NNV-lige ende stod en indgangssten. Der var afvæltet 1 dæksten.
1953. Bavelse Hovedgård, Bavelse sg (DKC: 050702.29). TT 1914. Dysseruin. Den var ompakket med flintskærver.
Kammeret var orienteret NNV-SSØ. Det var ca. 2,0 m l. og ca. 1,4 m h. Det var bygget af >2 sidesten.
1954. Bavelse Hovedgård, Bavelse sg (DKC: 050702.36). TT 1914. Langhøj, orienteret N-S. Den var 18-19 m l. og 8 m br.
Der er registreret 3 sten.
1955. Bavelse Hovedgård, Bavelse sg (DKC: 050702.43). TT 1914. Dysseruin.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var 1,8 m l. og ca. 0,9 m h. Det var bygget af >3 sidesten, nemlig 2 sten mod S og 1
mod N.
1956. Bavelse Hovedgård, Bavelse sg (DKC: 050702.53). TT 1914. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 40 m l., 8 m br. og
1,5 m h. Der er registreret randsten.
I højens midterakse er registreret spor af 2 kamre.
1957. Kalvehave Mark, Bavelse sg (DKC: 050702.61). TT 1914. Rundhøj. Den er ca. 28 m i diam. og 3 m h. I højen findes
en jættestue.
Kammeret er orienteret N-S. Der er registreret 4 dæksten. - Litt: S. Hansen 1990: 339 ff.
1958. Sømarke, Bavelse sg (DKC: 050702.78). TT 1914. Langdysse, orienteret N-S. Den er ca. 27 m l. og 9,5 m br. Der er
registreret 24 randsten. I højen findes 2 dysseruiner.
a. Ca. 13-15 m fra højens N-lige ende findes et dyssekammer. Det er bygget af >2 sidesten og 1 dæksten.
b. Ca. 2,0 m fra højens S-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er 2,3 m l., 1,1 m br. og 1,0 m h.

Det er bygget af >3 sidesten, nemlig 1 sten mod N, V og S. På den S-lige side er fjernet 1 sten. Kammeret var dækket af
1 dæksten.
1959. Sømarke, Bavelse sg (DKC: 050702.79). TT 1914. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 19,5 m l. og 9,5 m br. Der er
registreret ca. 20 randsten.
Centralt i højen er registreret flere sten af et gravkammer.
1960. ”Møllemarken”, Bavelse, Bavelse sg (DKC: 050702.83). TT 1914. Rundhøj.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret N-S. Det er ca. 1,5 m l., 0,5 m br. og 0,6 m. Det
er bygget af 6 sidesten, nemlig 2 sten på langsiderne mod Ø og V samt 1 sten for enderne mod N og S. Det var dækket
af 1 dæksten. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 348.
1961. Bavelse Hovmark, Bavelse sg (DKC: 050702.84). TT 1914. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 33,5 m l. og 8,5 m br.
Der er registreret 48 randsten, som er 1,1 -1,2 m høje. Højen er ombygget, idet der henh. 4,5 m fra højens S-ende og 5 m
fra N-enden findes stenrækker på 5 og 2 sten på tværs af højen. I højens N-lige ende er ligeledes registreret korte, både
langs- og tværgående stenrækker. I højen fandtes 2 kamre, hvoraf kun det ene var bevaret.
a. Ca. 6,0-8,5 m fra højens S-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret Ø-V eller på tværs
af højens længderetning. Det er ca. 1,6 m l., 0,9 m br. og 1,2 m h. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod V, S
og N. Sidestenene skråner indad og vender en flad side indad. I det SV-lige hjørne ligger en lille mellemliggersten. For
kammerets Ø-lige ende står en 0,4 m h. indgangssten. Kammeret er dækket af 1 dæksten. - Litt: A.P. Madsen 1896: 31,
t. 33.
1962. Regerup By, Bavelse sg (DKC: 050702.88). TT 1914. Dysseruin.
Kammeret var orienteret NØ-SV. Der er registreret >2 sidesten.
1963. ”Storkebjerg”, Regerup By, Bavelse sg (DKC: 050702.89). TT 1914. Rundhøj. Den er ca. 3 m h. Der er registreret
randsten. I højen findes en jættestue.
Kammeret er orienteret N-S. Det er ca. 6-7 m l. Der er registreret 5 dæksten. - Litt: S. Hansen 1989: 342 ff.
1964. Regerup By, Bavelse sg (DKC: 050702.92). TT 1914. Rundhøj. Den er ca. 12 m i diam. og 1,5 m h.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret ØSØ-VNV. Det er ca. 1,4 m l., 0,8-0,9 m br. og 0,9
m h. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod VNV og 2 sten på langsiderne mod ØNØ og VSV. Sidestenene
hælder indad. For kammerets ØSØ-lige ende findes henh. 1,2 og 1,4 m fra VNV-enden 2 lavere tærskelsten. Kammeret
er dækket af 1 dæksten.
1965. Bavelse Hovedgård, Bavelse sg (DKC: 050702.94). TT 1914. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 20-21 m l. og 7 m
br. Der er registreret randsten. I højen findes 2 dyssekamre.
a. Ca. 6-8 m fra højens N-lige ende findes et kammer. Det er 1,0 m l. og 0,9 m br. Det er bygget af 6 sidesten, nemlig 1 for
hver ende og 2 på langsiderne. Sidestenene er kløvede.
b. Ca. 8-10 m fra højens S-lige ende findes et kammer. Det er ca. 0,6 m br. Det er bygget af >4 sidesten, 2 på hver side. Det
er åbent mod S. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
1966. Atterup By, Bavelse sg (DKC: 050702.98). TT 1914. Langhøj, orienteret Ø-V. Der er registreret nogle få randsten.
Ca. 11,5 m fra højens Ø-lige ende findes et dyssekammer. Kammeret er orienteret NNV-SSØ. Det er bygget af 4 sidesten,
nemlig 2 sten mod ØNØ samt 1 sten mod SSØ og VSV. Kammeret er åbent mod NNV.
1967. Atterup By, Bavelse sg (DKC: 050702.99). TT 1914 og JR 1924. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 36 m l. og 8 m
br. I højen findes 3 dyssekamre.
a. Ca. 11-12,5 m fra højens S-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret N-S eller parallelt
med højens længderetning. Det er bygget af 6 sidesten, nemlig 2 sten på langsiderne mod Ø og V samt 1 sten mod N og
S. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
b. Ca. 20-22 m fra højens S-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er bygget af 6 sidesten, nemlig
2 sten på langsiderne Ø og V og 1 endesten mod N og S. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
c. Ca. 7-9 m fra højens N-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret N-S eller parallelt
med højens længderetning. Det er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten mod Ø og S samt 1 sten mod V. Kammeret er
åbent mod N.
1968. Fensmark Skov, Fensmark sg (DKC: 050703.1). TT 1914. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 17 m l. og 6 m br.
Der er registreret randsten.
5,5-6,5 m fra højens SØ-lige ende er registreret 1 dæksten af et kammer.
1969. Åsø, Glumsø sg (DKC: 050703.2). TT 1914. Høj. Der er registreret randsten.
I højen findes en dysse (type III). Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret VNV-ØSØ. Det er ca. 1,8 m l.
og 1,0 m br. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod VNV og 2 sten på hver langside mod ØNØ og VSV. For
kammerets ØSØ-lige ende findes en gangåbning. Her, men mellem kammerets sidesten, ligger en tærskelsten.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side.
1970. Åsø, Glumsø sg (DKC: 050704.5). TT 1914. Fritstående dysse.
Kammeret var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
Fund (Inds. - mgl.): 1 køllehoved.
1971. Glumsø Østerskov, Glumsø sg (DKC: 050704.8). TT 1914. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den er ca. 26 m l. og 7,0

m br. Der er registreret 35 randsten.
a. 13,5-16,5 m fra højens NNV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NNV-SSØ
eller parallelt med højens længderetning. Det er ca. 1,5 m l., 0,8 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af 4 sidesten, nemlig 1
sten mod NNV, SSØ, ØNØ og VSV.
1972. Glumsø Østerskov, Glumsø sg (DKC: 050704.9). TT 1914. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 12,5 m l. og 6,5
m br. Der er bevaret ca. 22 randsten.
Centralt er registreret 1 sten af et gravkammer.
1973. Glumsø Østerskov, Glumsø sg (DKC: 050704.10). TT 1914. Rundhøj. Der er registreret 8 randsten.
Centralt i højen er registreret 1 dæksten af et gravkammer.
1974. Glumsø Østerskov, Glumsø sg (DKC: 050704.13). TT 1914. Rundhøj. Den er ca. 22 m i diam. og 2,5 m h. I højen
findes ruinen af en jættestue.
Kammeret er orienteret NØ-SV. Det er ca. 5 m l. Det var bygget af >4 sidesten, nemlig 3 mod Ø og 1 mod S, samt >3
dæksten. - Litt: S. Hansen 1990: 345 ff.
1975. Glumsø Østerskov, Glumsø sg (DKC: 050704.15). TT 1914. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er ca. >22 m l. Der
er registeret randsten.
I højen er iagttaget én dæksten.
1976. Glumsø Østerskov, Glumsø sg (DKC: 050704.16). TT 1914. Langhøj, orienteret N-S. Den var >8,5 m l. og >3,5 m
br. Der er registreret 13 små randsten.
1977. Glumsø Østerskov, Glumsø sg (DKC: 050704.17). TT 1914. Høj. Der er registreret 2 randsten.
Kammeret er orienteret NNV-SSØ. Det er ca. 1,2 m l. og 0,6 m br. Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
1978. Glumsø Østerskov, Glumsø sg (DKC: 050704.18). TT 1914. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 26 m l. og 6 m br.
Der er registreret ca. 13 randsten.
15,5 m fra højens Ø-lige ende er registreret spor af et gravkammer.
1979. Glumsø Østerskov, Glumsø sg (DKC: 050704.22). TT 1914. Høj. Der er registreret 5 randsten.
I højen findes et dyssekammer. Det er orienteret VNV-ØSØ. Det er 1,4 m l. og 0,9 m br. Det er bygget af 6 sidesten.
1980. Skillerupgård, Glumsø sg (DKC: 050704.23). TT 1914. Ruin af megalitgrav.
Der er registreret mange sten.
1981. Glumsø, Glumsø sg (DKC: 050704.27). TT 1914. Rundhøj. Den var ca. 17,5 m i diam. og 1 m h. Der er registreret
1 randsten. I højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NØ-SV. Det er 1,3 m l. og 0,7 m br.
Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
1982. Glumsø, Glumsø sg (DKC: 050704.29). TT 1914. Fritstående dysse.
Kammeret (type II) har rektangulær grundplan og er orienteret VSV-ØNØ. Det er 1,3 m l., 1,0 m br. og 0,9-1,0 m h.
Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod VSV, SSØ og NNV. For kammerets ØNØ-lige ende står en 0,4 m h.
indgangssten. Gulvet er belagt med flintskærver. Det var dækket af 1 dæksten.
1983. ”Tingsted”, Glumsø, Glumsø sg (DKC: 050704.31). TT 1914. Langhøj. Der er registreret store randsten.
Fund (mgl.): Lerkar og flintøkser.
1984. Herlufslille, Herlufsmagle sg (DKC: 050705.1). TT 1914. Rundhøj. Den er ca. 6,5-7,5 m i diam. og 1,0 m h. Der er
bevaret ca. 12 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I). Det er orienteret NØ-SV. Det er ca. 1,1 m l., 0,7 m br. og
0,7 m h. Kammeret er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten mod NØ, SV, SØ og NV. Sidestenene hælder indad.
1985. Herlufslille, Herlufsmagle sg (DKC: 050705.2). TT 1914. Rundhøj, ca. 10 m i diam. Der er bevaret 13 randsten,
som er ca. 0,75 m høje.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret NV-SØ. Det er 2,2 m l., 1,1 m
br. og 1,5 m h. Kammeret er bygget af 6 sidesten, nemlig 1 sten mod NV, 2 sten mod NØ og 3 sten mod SV. Sidestenene
hælder indad. Kammeret er åbent mod SØ. Det er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2005: nr. 235.
1986. Herlufslille, Herlufsmagle sg (DKC: 050705.4). TT 1914. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 13-14 m l. og 5,56,0 m br. Der er registreret randsten.
I højen findes et dyssekammer. Der er registreret >2 sidesten og 1 dæksten.
1987. Herlufslille, Herlufsmagle sg (DKC: 050705.5). TT 1914. Langhøj. Den er ca. 9,5 m br.
8,5 m fra højens V-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var bygget af >3 sidesten. Det er åbent
i den ene ende.
1988. Herlufslille, Herlufsmagle sg (DKC: 050705.7). TT 1914. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den er ca. 22-25 m l. og
6,5 m br. Der er registreret ca. 12 randsten.
I højen er registreret spor af en megalitgrav.
1989. Herlufslille, Herlufsmagle sg (DKC: 0500705.8). TT 1914. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Den er 25 m l. og 7-8
m br. Der er registreret 16 randsten.
I højen er registreret spor af en megalitgrav.
1990. Torpe, Herlufsmagle sg (DKC: 050705.10). TT 1914. Høj. Der er registreret 4 randsten.
I højen findes et dyssekammer (type II). Det er orienteret Ø-V. Det er 1,4 m l., 0,7 m br. og 0,6 m h. Det er bygget af 3

sidesten, nemlig 1 sten mod V, N og S. For kammerets V-lige ende står en indgangssten.
1991. Herlufsmagle, Herlufsmagle sg (DKC: 050705.16). TT 1914. Rundhøj. Den er ca. 9 m i diam. og 1 m h.
I højen findes en dysse (type III). Kammeret er orienteret ØSØ-VNV. Det er 1,9-2,1 m l., 1,0 m br. og 1,1-0,9 m h. Det er
bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod VNV, NNØ og SSV. For kammerets ØSØ-lige ende findes en gangåbning.
Gangen er orienteret ØSØ-NV. Den er bygget af >3 sidesten; 2 sten på den ene og 1 på den anden langside. Sidestenene
hælder indad.
1992. Herlufsmagle, Herlufsmagle sg (DKC: 050705.17). TT 1914. Rundhøj. Den er ca. 11,5-12,5 m i diam. og 1,0 m h.
I højen findes en jættestue.
Kammeret er rektangulært og orienteret N-S. Det er bevaret >9 sidesten, nemlig 1 mod N, 2 mod V og 6 mod Ø. Midt
for den Ø-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er bygget af >7 sidesten; 4 mod S og 3 mod N. - Litt: S. Hansen 1990: 348 ff.
1993. Herlufsmagle, Herlufsmagle sg (DKC: 050705.18). TT 1914. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er ca. 30 m l. Der
er registreret 21 randsten.
1994. Næsbyholm, Næsby sg (DKC: 050706.9). TT 1914. Rundhøj. Den er ca. 10 m i diam. og 2,0 m h.
I højen findes et gravkammer. Det er 0,9 m br. og >0,6 m h. Det er bygget af >2 sidesten og 1 dæksten, hvorpå der findes
skålformede fordybninger. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 373.
1995. Overdrevet, Næsby, Næsby sg (DKC: 050706.40A). MM 1940. Højrest.
I højen findes ruinen af en megalitgrav. Der er registreret >2 sidesten.
1996. Næsbyholm, Næsby sg (DKC: 050706.77). TT 1914. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 50 m l,. ca. 3 m br. og 2,5
m h. Der er registreret 25 randsten.
1997. Næsby, Næsby sg (DKC: 050706.87). TT 1914. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Den er ca. 58 m l., 18 m br. og 3,0
m h. Der er registreret ca. 20 randsten.
Centralt i højen er registreret 2 sidesten af en megalitgrav.
1998. Næsby, Næsby sg (DKC: 050706.92). TT 1914 og KFJ 1922. Langhøj, orienteret N-S. Den var >5-6 m br.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret N-S eller parallelt med højens længderetning.
Det er 2,1 m l., 1,1 m br. og 1,4 m h. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod Ø, V og N. Sidestenene hælder
indad. De vender en flad, kløvet side indad og stenene på den Ø-lige og V-lige langside er dele af samme sten. Der er
tørmurskonstruktion af flade fliser i hjørnerne. For den S-lige ende står en 0,4 m lavere indgangssten. Gulvet er dannet
af en brolægning.
Fund (Udgr. 1922 af K. Friis-Johansen - mgl.): 1 fragm. flække.
1999. Næsby, Næsby sg (DKC: 050706.93). TT 1914. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 19 m l. og 8 m br. Der er
registreret randsten hele vejen rundt.
Centralt i højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret N-S eller på tværs af højens
længderetning. Det er ca. 1,8 m l., 1,0 m br. og 1,4 m h. Det er bygget af >3 sidesten, nemlig 1 sten mod S, V og Ø.
Kammeret er åbent mod N.
2000. Næsby, Næsby sg (DKC: 050706.95). TT 1914. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 15 m l. og 6,5 m br. Der er
registreret randsten.
2001. Blegbjerggård, Køberup, Rislev sg (DKC: 050708.4). TT 1914. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 19 m l.,
11 m br. og 1,0 m h. Der er registreret randsten hele vejen rundt.
2002. Stenskoven, Rislev sg (DKC: 050708.13). TT 1914. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var >ca. 11 m l. Der er registreret
ca. 15 randsten.
I højen er registreret dækstenen af et gravkammer.
2003. Rislev, Rislev sg (DKC: 050708.14). TT 1914. Langhøj, orienteret SSØ-NNV. Den er >10,5 m l. og 5,5 m br. Der er
registreret 10 randsten. I højen findes ruinerne af 2 kamre.
a. 5-6 m fra højens SSØ-lige ende findes et kammer. Der er registreret >2 sidesten og 1 dæksten.
b. 9,0-10,5 m fra højens SSØ-lige ende findes et kammer. Der er registreret 1 sten.
2004. Rislev, Rislev sg (DKC: 050708.16). TT 1914. Langhøj, orienteret N-S. Der er registreret randsten.
2005. Gerdrup, Rislev sg (DKC: 050708.21). TT 1914. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 11 m l. og 6 m br. Der
er registreret 18 randsten.
2006. Høvelte, Sandby sg (DKC: 050709.5). TT 1914. Rundhøj. Den er ca. 24 m i diam. og 2,5 m h. Centralt i højen findes
en jættestue.
Kammeret er er ovalt og orienteret NØ-SV. Det er ca. 4,4 m l. og 2,0 m br. Det var bygget af opr. 11 sidesten, hvoraf de 5
i kammerets NØ-lige del er bevaret. Det var dækket af 3 dæksten. Midt for den NV-lige side findes en gangåbningen.
Gangen er orienteret NV-SØ. Den er >3,8 m l. og 0,6-0,8 m br; bredest yderst. Den er bygget af >6 sidesten; 3 på hver side.
Ved hjørnestenene til kammeret står et sær karmsten. Der er bevaret 3 dæksten.
Fund: Skeletrester. - Litt: S. Hansen 1990: 352 ff.
2007. Vinderup, Sandby sg (DKC: 050709.10). TT 1914. Rundhøj. Den er ca. 30 m i diam. og 2,5 m h. Der er registreret
randsten. Centralt i højen er registreret én sten af et gravkammer.
2008. Ulstrup, Skelby sg (DKC: 050710.1). TT 1914. Langhøj, rektangulær og orienteret NØ-SV. Den er 57 m l., 17-18 m

br. og 2,0-2,3 m h. Der er bevaret 51 randsten. I høje findes 3 dysser.
a. I højens midterakse og ved den NØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret NØ-SV eller
parallelt med højens længderetning. Der ses en dæksten.
b. Ved højens midterakse og nær den SV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret NØ-SV eller
parallelt med højens længderetning. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod henholdsvis SV, SØ og NØ. Kammeret
er dækket af 1 stor dæksten.
c. Ved højens SV-lige ende og 0,7 m fra dette kammer, findes et 3. kammer. Det er rektangulært og orienteret parallelt
med højens længderetning. Der ses en dæksten og noget af sidestenene. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 236
2009. Ulstrup, Skelby sg (DKC: 050710.2). TT 1914. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 18-19 m l. og 6,5-7,0 m br.
Der er registreret randsten hele vejen rundt.
10,5-11,5 m fra højens NØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NØ-SV eller
parallelt med højens længderetning. Det er ca. 1,3 m l., og 0,5 m br. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod
SV og 2 sten på langsiderne mod NV og SØ. Det er åbent mod NØ.
2010. Ulstrup, Skelby sg (DKC: 050710.3). TT 1914. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 19-20 m l., 7,5 m br. og 1,7
m h. Der er registreret randsten hele vejen rundt.
2011. Ulstrup, Skelby sg (DKC: 050710.4). TT 1914. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var opr. ca. 20 m l. og 6,5 m br.
2012. Ulstrup, Skelby sg (DKC: 050710.5). TT 1914. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er 35 m l., 8,5 m br. og 2,0 m h. Der
er registreret mange randsten hele vejen rundt. Den midterste randsten i NØ-enden er den største.
Der er ikke registreret noget gravkammer.
2013. Ulstrup, Skelby sg (DKC: 050710.11). TT 1914. Rundhøj, ca. 6 m i diam.
Centralt i højen findes en dysse (type III). Kammeret har trapezformet grundplan. Det er orienteret SSV-NNØ. Det er
2,8 m l. og 1,4 m br.; bredest mod NNØ. Kammeret er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod NNØ og 2 sten på
hver langside mod VNV og ØSØ. Kammeret er dækket af 1 dæksten. For kammerets SSV-lige side ligger en tæskelsten.
Her findes en gang.
Gangen er orienteret SSV-NNØ og 0,7 m bred. Den er bygget af 2 sidesten, én på hver side. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr.
237.
2014. Træløse, Skelby sg (DKC: 050710.12). TT 1914. Rundhøj. Den var ca. 9,5 m i diam. og 1,5 m h. Der er registreret
2 randsten.
2015. Træløse, Skelby sg (DKC: 050710.14). TT 1914. Langhøj, orienteret SSØ-NNV. Den er ca. 18,5 m l. og 7,5 m br. I
højen er registreret flere lag sten i højen. Der er bevaret mange randsten.
4,5-6,5 m fra højens SSØ-lige ende findes ruinen af et gravkammer. Der er registreret >2 sidesten.
2016. Træløse, Skelby sg (DKC: 050710.15). TT 1914. Rundhøj. Den var ca. 9 m i diam. og 1,0 m h.
Centralt i højen er registreret tomten af en megalitgrav.
2017. Kagstrup, Skelby sg (DKC: 050710.34). TT 1914. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var >8-9 m l. og 6-7 m br.
Der er registreret få randsten.
I højen er registreret 1 sten af et gravkammer.
2018. Nåby, Skelby sg (DKC: 050710.37). TT 1914. Rundhøj, 18 m i diam, 2,5 m h. I højen findes en jættestue.
Kammeret er ca. 4,4 m l., 1,9 m br. og 1,5 m h. Det er dækket af >3 dæksten.
Gangen er orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 5,5 m l., 0,7 m br. og 0,9 m h. Der er registreret >1 dæksten.
I højen er fundet en sekundær urnegrav med brændte ben og bronzepincet og knive (NM 4169-71).
Fund (Inds. 1837. - NM 4160-68): 1 dolk (type IB). - 1 bennål (type 2).- 1 sfærisk skål. - Ubest. lerkar. - Mgl: 3 tyknakkede
flintøkser. - 3 tyndbladede flintøkser. - 2 mejsler. - 4 dolke - 1 lerkar og ravperler. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 149. - S.
Hansen 1990: 358 ff.
2019. Nåby, Skelby sg (DKC: 050710.41). TT 1914. Højrest. Der er bevaret 2 randsten.
I højen findes et rektangulært dyssekammer. Det er bygget af >3 sidesten, nemlig 1 sten mod N, V og S.
2020. Nåby, Skelby sg (DKC: 050710.43). TT 1914. Ruin af en dysse.
2021. Nåby, Skelby sg (DKC: 050710.49). TT 1914. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Den var ca. 10-11 m l. og 9 m br. Der
er registreret 6 randsten.
I højen fandtes et gravkammer. Der er registreret >1 sidesten.
2022. Hjelmsølille, Tybjerg sg (DKC: 050711.3). TT 1914. Rundhøj. Den var ca. 14 m i diam. I højen er registreret stenog flintskærver. Der er registreret randsten.
2023. Tybjerg, Tybjerg sg (DKC: 050711.5). TT 1914. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 18 m l. og 6 m br. Der er
registreret 28 randsten.
I højen findes ruinen af et gravkammer. Der er registreret >1 sidesten.
2024. Tyvelse, Tyvelse sg (DKC: 050712.11). TT 1914. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den var ca. 40 m l. og 11 m br. Der
er registreret 10 randsten.
9 m fra højens ØSØ-lige ende fandtes et gravkammer. Der er registreret >2 sidesten.

BORNHOLMS AMT.
En liste over Bornholms megalitgrave findes i: K. Ebbesen, Bornholms dysser og jættestuer. Bornholmske Samlinger
1985.

MARIBO AMT.
2025. Vilhelmsdal, Brarup sg (DKC: 070101.-). 1891. Rundhøj. Den var ca. 25 m i diam. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes et rektangulært kammer. Det var bygget af 4 sidesten, som var ca. 1 m høje.
Fund (Udgr. i 1890-erne. Mgl): Skeletrester, flintdolk, 2 lerkar (det ene med stregornamenter), lerkarskår og ravfragm.
2026. Oustrup Skov, Eskildstrup sg (DKC: 070102.30). KFJ 1914. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 38 m l. og 13,0 m br.
Der er registreret 38 randsten ved højens V-lige ende. Højen er ombygget. 11 m fra dens Ø-lige ende findes 4 sten på
tværs af højen.
Ca. 10 m fra højens Ø-lige ende er registreret spor af et kammer.
2027. Oustrup Skov, Eskildstrup sg (DKC: 070102.32). KFJ 1914. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den er ca. 48 m l., 7 m
br. og 1,0 m h. Der er registreret ca. 20 randsten på langsiderne.
I højen er registreret ruinen af en megalitgrav.
2028. Sortsø Fredskov (no. 1), Gunslev sg (DKC: 070103.1). KJF 1914 og JR. 1946. Langhøj, trapezformet og orienteret
SV-NØ. Den er ca. 40 m l. og 7,0-5,0 m br.; bredest mod NV. Der er bevaret 45 randsten på alle sider. Højen er ombygget,
idet der ca. 15 m fra højens Ø-lige ende findes en stenrække af 4 sten på tværs af højen.
I højens NV-lige del er registreret spor af kammeret. - Litt: C. Olsen 1951: 47 (afb.).
2029. Sortsø, Gunslev sg (DKC: 070103.2B). Højtomt. Den er ca. 8 m i diam. og 0,5 m h.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret SSØ-NNV. Det er ca. 1,4 m l. og 1,1 m h. Det er
bygget af >3 sidesten, nemlig 1 endesten og 2 sidesten.
2030. Sortsø Fredskov (no. 2), Gunslev sg (DKC: 070103.3). KFJ 1914 og JR 1947. Langhøj, trapezformet og orienteret
SØ-NV. Den er ca. 17,5 m l., 1,0 m h. og 4,5-6,5 m br. Højen er bredest og højest i den NV-lige enden. Der er registreret
32 randsten; de højeste placeret i den NV-lige ende.
a. Midt i højen eller 7,5 m fra den SØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret SØ-NV
eller parallelt med højens længderetning. Det er ca. 0,5 m br. Det er bygget af 3 sidesten, som er kløvede og vender en flad
side indad. For kammerets SØ-lige ende står en indgangssten i SØ. - Litt: C. Olsen 1951: 48 (afb.).
2031. ”Uglhøj”, Skovby, Gundslev sg (DKC: 070109.5). KFJ 1914. Høj. I højen fandtes en ”jættestue”.
Fund (Inds. 1837. - NM 4389-91): 4 dolke (2 type Ix; 2 type ID). - 1 tragtskål. - 1 lerlåg. - Ubest. lerkar. MN III-IVA. - 1
uornam. skål (SN). - Mgl: 2 flintøkser, fragm. skafthuløkse, 5 flintdolke og lerkar. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 150.
2032. ”Enehøj”, Skovby, Gundslev sg (DKC: 070103.6). KFJ 1919, Høj. I højen findes en jættestueruin.
Kammeret er orienteret N-S. Det var >6,8 m l. og ca 1,5 m h.
Det var bygget af >6 sidesten, nemlig 5 mod V og 1 mod Ø.
Gangen var orienteret Ø-V.
Fund (Inds. - NM A 5860). 1 skulderskål (MN III). - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 151, fig. 46,3.
2033. Skovby, Gunslev sg (DKC: 070103.12). KFJ 1914. Tomt af megalitgrav.
Fund (Inds. 1868 - NM 13.148 og privateje): 3 tragtskåle, 1 hængekar og ubest. lerkar. MN III-IV.
2034. Skovby, Gunslev sg (DKC: 070103.13). KFJ 1914. Rundhøj. Den er ca. 10,5 m i diam. og 0,5 m h. Den er omgivet
af 2 randstenskæder, henh. 10,5 og 6,0 m i diam.
Centralt i højen er registreret dækstenen af et kammer.
2035. Skovby, Gunslev sg (DKC: 070103.17). KFJ 1914. Rundhøj. Den er ca. 18 m i diam. og 2 m h.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V. Det er ca. 1,1 m l., 0,9 m br. og
0,8 m h. Det er bygget af 4 sidesten.
2036. Skovby, Gunslev sg (DKC: 070103.18). KFJ 1914. Rundhøj. Den er ca. 10 m i diam. og 0,5 m h. Der er registreret
7 randsten.
2037. ”Hjortehøj”, Bannerup Møllebakke, Nr. Kirkeby sg (DKC: 070108.3). KFJ 1914 og JR 1931. Rundhøj. Den er ca.
16-20 m diam. og 2 m h. I højen fandtes en jættestue(?), hvis gang er bevaret.
Gangen er orienteret NNV-SSØ. Den er ca. 0,8-0,9 m br. og 0,8-1,1 m h. Højden tiltager udefter. Den er bygget af >10
sidesten, nemlig 5 på hver side. Sidestenene skråner indad. Mellem 1.-2. og 4.-5. par sidesten står ét sæt af karmsten. De er
0,7-0,8 m høje og spidser til opefter. Mellem det inderste par ligger en 0,15 m høj tærskel af 2 tærskelsten. Gangrummet
her er 0,7 x 0,7 m stort. Der er bevaret >2 dæksten.
Fund (Udgr. 1867 og 1931 af G. Raklev 1931 - NM A 34.558-68): 1 fragm. flække. - 1 ravperle (type c2) og fragm. - Ubest.
lerkar. - Mgl: 2 flintøkser, 1 flintdolk, lerkarskår. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 152.
2038. Nr. Vedby, Nr. Vedby sg (DKC: 070109.21). 1884 og KFJ 1914. Høj. I højen fandtes tomten af en jættestue.
Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 4,4 m l. (og 3,8? m br.). Midt for den Ø-lige langside fandtes en gangåbning.

Fylden bestod af flintskærver og kalkagtig jord. Øverst lå et skelet i hocker og ved dette en flintdolk.
Fund (Udgr. 1884 af J. Olsen - NM A 6030-54, A 6308 og A 6890): 2 dolke (1 type IIB og 1 type IIIA). - 1 omdannet retøkse
(type B). - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkser og 1 ægfragm. - 1 sten med hul. - 4 flækkeknive. - 1 flækkesegl. - 10
tværpile. - 2 flækkeildsten. - 16 flækker/-fragmenter. - 21 ravperler (4 type a1; 2 type b1; 2 type c2; 2 type d; 9 type m1 og
2 ravskiver, begge type 2) samt fragm. - 1 tragtbæger. - 1 skulderskål. - 1 skål med konkav hals. - 1 skål med konvekse
sider - Ubest. Lerkar. MN I-IV. - Mgl: 1 stridsøkse og 1 kølle. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 153. - 2005: fl.1,115.
2039. Nr. Vedby, Nr. Vedby sg (DKC: 070109.30). KFJ 1914. Tomten af en megalitgrav (”jættestue”). Der er registreret
store sten.
Fund (mgl.): Dobbeltægget stridsøkse; fragm. dolk; sleben flintmejsel; huløkse; flækkeskraber(?); adskillige tyknakkede
økser og skeletrester.
2040. Gåbense Færgegård, Nr. Vedby sg (DKC: 070109.-).1853. Megalitgrav.
Fund (Inds. 1853. - NM 13.140-44): 3 dolke (1 type ID, 1 type IA/B og 1 type IIA). - 3 lerkar (type I B 1, I C 3 og I F 4)
i fundet indgår tillige en ”hulmejsel og en stenøkse med påbegyndt skafthul”. - Litt: S. Müller 1918: nr. 185-86. - C.A.
Nordman 1917: 284 (m. henv.). - C.J. Becker 1936: 165 f, nr. 13, fig. 26. - K. Ebbesen 2005: fl.1,116 og fig. 32.
2041. Vennerslund, Stadager sg (DKC: 070110.33). KFJ 1914. Tomt af en megalitgrav. Der er registreret sten.
Fund (Inds. 1837 - NM 4468-72, mgl.): 2 flintøkser, 1 huløkse, 1 mejsel og 1 flække.
2042. Egeskoven, Vennerslund, Stadager sg (DKC: 070110.48). KFJ 1914. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er >40 m l. og
7,5 m br. Der er registreret 5 randsten.
2043. Dronningskoven, Vennerslund, Stadager sg (DKC: 070110.53). KFJ 1914. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er
>10 m l. og 4,5 m br. Der er registreret 11 randsten.
Centralt i højen er registreret nogle sten som spor af et kammer.
2044. ”Stensehøj”, Hannenov Skov, Tingsted sg (DKC: 070112.2). KFJ 1914. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 35-40
m l. og 6-8 m br. Der er registreret randsten.
2045. Bruntofte, Tingsted sg (DKC: 070112.3). KFJ 1914. Høj.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret VNV-ØSØ. Det er 1,3 m h. og 0,7 m br. Det er
bygget af >4 sidesten, nemlig 1 sten mod VNV og SV samt 2 sten mod ØNØ. Endestenen hælder indad. Kammeret er
åbent mod ØSØ.
I højen muligvis en sekundærgrav fra bronzealderen (NM B 1819-20): 1 fragm. bronzesværd og 1 fragm bronzering.
2046. Sullerup Skov, Torkilstrup sg (DKC: 070113.2). KFJ 1914. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 35 m l. og 5-6 m br.
Der er registreret nogle få randsten.
I højens Ø-lige ende ses kløvede sten som spor af et kammer.
2047. ”Sporehøj”, Sporebjerg, Torkildstrup sg (DKC: 070113.-). 1808. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 22 skridt
l. og 8 skridt br. Der er registreret randsten.
2048. ”Tingplads”, Torkildstrup sg (DKC: 070113.-). 1808. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 66 skridt l. og 8
skridt br. Der er registreret randsten.
2049. Vålse, Vålse sg (DKC: 070114.2). 1879 og KFJ 1914. Rundhøj. Den er bygget af ler. Der er registreret >5 randsten.
I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var rektangulært og orienteret Ø-V. Det var ca. 7,5 m l. og ca. 2,0 m br. Det var bygget af 14 sidesten.
Gangen var orienteret S-N og nåede ud til randstenskæden. Den var ca. 7,0 m l. og ca. 1 m br. Den var bygget af 12
sidesten. Ca. 3 m fra kammeret lå en tærskelsten.
Fylden var fast lermasse. Øverst lå inderst i gangen et skelet udstrakt på ryggen.
Fund (Udgr. 1879 af J. Olsen. - NM A 3567-91): 6 slebne, svære, tyknakkede retøkser (1 af type B og 5 af type Lindø/
Valby). - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket huløkse. - 1 tosidet mejsel. - 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 3
slebne, buttede retmejsler, den ene et ildskørnet ægfragm. - 28 flækker. - 1 flækkesegl. - 7 flækkeknive. - 2 flækkeildsten.
- 17 ravperler (5 type a1; 1 type a2; 7 type b1; 1 type d; 3 type q) og fragm. - 1 hængekar. - 1 skål med kegleformet hals.
MN III-IV. – Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 154, fig. 75,6. - 2005: fl.1,118.
2050. Vålse, Vålse sg (DKC: 070114.4). KFJ 1914. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Fund: Skeletrester og ravperler.
2051. Vålse Vesterskov, Vålse sg (DKC: 070114.17). KFJ 1914. Rundhøj. Den er ca. 15 m i diam. og 1,5 m h. Der er
registreret 13 randsten. I højen findes en jættestue.
Kammeret er orienteret SØ-NV. Der er bevaret >2 sidesten, som vender en flad side indad.
Der er registreret toppen af sidestenene i gangen.
2052.”Lille Bondekirke”, Vålse Vesterskov, Vålse sg (DKC: 070114.18). KFJ 1914. Rundhøj. Den er ca. 13 m i diam. og 1,7
m h. Centralt i højen findes en jættestue.
Kammeret er orienteret N-S. Det er ca. 1,8 m l. og 1,5 m br. Der er bevaret >5 sidesten og >1 dæksten.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er ca. 0,6 m br. Der er bevaret >5 sidesten.
2053. ”Store Bondekirke”, Vålse Vesterskov, Vålse sg (DKC: 070114.19). KFJ 1914. Højrest. I denne findes en jættestue.
Kammeret er rektangulært og orienteret Ø-V. Det er 5,1 m l. og 1,4 m br. Det er bygget af 14 sidesten, nemlig 2 for hver
ende og 5 for hver langside. Der er bevaret >2 dæksten. På kammerets S-lige langside og lidt forskudt mod Ø-enden

findes en gangåbning.
Gangen er orienteret N-S. Den er >5,3 m l. og 0,9 m br. Der er bevaret >13 sidesten, nemlig 7 mod Ø og 6 mod V. - Litt:
J. Brøndsted 1931: fig. 5. - S. Hansen 1993: nr. 61.
2054. Vålse Vesterskov, Vålse sg (DKC: 070114.22). KFJ 1914. Rundhøj. Den er ca. 11 m i diam. og 0,75 m h. Der er
registreret 2-3 randsten. I højens Ø-lige del findes en stordysse.
Kammeret er polygonalt og orienteret Ø-V. Det er 1,4 m l. og 1,2 m br. Det er bygget af 5 sidesten og 1 dæksten.
Gangen er orienteret VSV-ØNØ. Den er 0,6 m br. Der er bevaret >6 sidesten, nemlig 3 sten på hver side, og >3 dæksten.
Udadtil er gangen lukket af 2 sten, som er stillet på kant.
2055. Vålse Vesterskov, Vålse sg (DKC: 070114.26). KFJ 1914. Rundhøj. Den var ca. 15,5 m i diam. Den var omgivet af
dobbelt randstenskæde; i den ydre er registreret 10 randsten.
2056. Vålse, Vålse sg (DKC: 070114.30). GK 1954. Rundhøj. Der er registreret 6 randsten.
Centralt i højen ses dækstenen af et gravkammer.
2057. Ønslev, Ønslev sg (DKC: 070115.1). KFJ 1914. Høj. I højen findes en stordysse.
Kammeret har polygonal grundplan og er orienteret SSØ-NNV. Det er 2,8 m l., 2,2 m br. og 1,1-1,2 m h. Det er bygget af
8 sidesten; nemlig 2 sten for NNV-enden og 3 sten på hver langside mod ØNØ og VSV. Kammeret har været dækket af 2
dæksten. Der er registreret tætning af mindre sten mellem sidestenene og mellem dækstenene. For kammerets SSØ-lige
ende findes en ca. 1,0 m br. gangåbning.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den er >2,4 m l., 1,0 m h. og 0,9-0,7 m br.; bredest ved kammeret. Der er bevaret >7
sidesten, nemlig henh. 4 mod V og 3 mod Ø, samt >1 dæksten.
2058. Klodskov Skov, Ønslev sg (DKC: 070115.15). KFJ 1914. Rundhøj. Der er registreret 14 randsten. I højen findes en
stordysse.
Kammeret har polygonal grundplan og er orienteret VNV-ØSØ. Det er ca. 1,8 m br. Det er bygget af >4 sidesten, heraf 3
sten mod ØNØ. Det er dækket af 1 dæksten. For kammerets ØSØ-lige ende findes en gangåbning.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er >2,0 m l. og 0,5-0,8 m br.; bredest ved kammeret. Den er bygget af >4 sidesten;
2 på hver side.
2059. Trudstrup, Falkenskov sg (DKC: 070201.21). SM 1880. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Der er registreret nogle få
randsten.
I højen fandtes 2 gravkamre.
2060. ”Toftehøj”, Gedesby sg (DKC: 070202.3). 1873 og SM 1880. Rundhøj. Den var ca. 15,5 m i diam. Den var bygget af
sandet ler på en højning i terræn’et. Der er registreret randsten; ca. 0,9 m h. Der er iagttaget tørmur imellem randstenene.
I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var rektangulært og orienteret NV-SØ. Det var 9,5 m l., 2,2-2,3 m br. og 1,1-1,3 m h. Det var opr. bygget af 16
sidesten. Der var bevaret 5 sidesten på hver langside og 1 for den NV-lige ende. Der var tørmurskonstruktion i flade lag
mellem sidestenene og mellemliggersten ovenpå disse. Kammeret havde været dækket af 4 dæksten. Gulvet var lavet af
ler. Kammerets NV-lige ende var adskildt af 4 flade, ca. 30 cm høje sten, som var stillet på kant. Indenfor det adskildte,
1,5 m brede rum var gulvet brolagt. Herpå lå flere steder et sammenhængende trækulslag. Herpå fandtes skeletrester
og gravgaver. Fylden i kammeret bestod ellers af sandblandet ler, indsivet fra højen. På kammerets SV-lige side og lidt
forskudt mod SØ-enden fandtes en 1,1 m br. gangåbning.
Gangen var orienteret SV-NØ. Den var ca. 3,8 m l., 0,9 m h. og 1,1 m br. Den var bygget af >5 sidesten, nemlig 3 mod Ø
og 2 mod V. Der iagttoges en sekundærgrav fra bronzealderen i gangmundingen.
Fund (Udgr. 1873 af H. Hage. - NM A 1605-22 - B 890-918): 1 dolk (type IIB). - 2 ægfragm. af slebne, buttede retmejsler.
- 4 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 6 flækkeildsten. - 6 flækkeknive. - 16 flækker. - 21 ravperler (1 type a1; 7
type b1; 1 type b2 uden gennemboring; 1 type c1; 2 type g; 1 type l; 5 type m1; 1 type q1; 1 type qx; 1 type t1) og fragm.
- 1 skulderskål. - 5 hængekar. - 2 skåle med kegleformet hals. - Ubest. lerkar. MN III-IV. - Litt: H.C. Broholm 1946: 218.
- K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 155.
2061. Melse, Horbelev sg (DKC: 070203.5). SM 1880. Langhøj. Der er registreret randsten.
Fund: Stenredskaber.
2062. Horbelev, Horbelev sg (DKC: 070203.7). SM 1880. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er ca. 52,5 m l., 8,5 m br. og
ca. 1,6 m h. Der er registreret 29 randsten. I højen findes 2 kamre; det ene er ombygget.
a. Det N-lige kammer er orienteret NNØ-SSV. Det er 1,6 m l., 0,7 m br. og 1,2 m h. Det har rektangulær grundplan. Det
er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. Det er tætnet med småsten i hjørnerne. Der ses en tilbygget gang, orienteret S-N,
I denne findes en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1930 af G. Rosenberg - NM A 35.214-16): 1 fragm. kraveflaske. - 1 lerkugle. - lerkarskår (TN, fase 3).
b. Det S-lige kammer er orienteret NNØ-SSV og har rektangulær grundplan. Det er 1,6 m l., 1,0 m br. og 1,2 m h. Det
er bygget af 3 sidesten som hælder indad, nemlig 1 sten mod 1 i NØ, NV og SØ. Det er åbent i SV. Det er dækket af 1
dæksten.
Fund (Udgr. 1930 af G. Rosenberg. - NM A 35.217-23): 1 afslag. - Ravfragm. - 2 skulderhængekar. - Ubest. lerkar (MN
III). - Litt: G. Rosenberg 1931: 101 ff. - K. Thorvildsen 1941: nr. 122. - H. Knöll 1976: nr. 89. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr.
156. - 2009: kap.23.

2063. Halskov, Horbelev sg (DKC: 070203.9). 1859 og SM 1880. Rundhøj. Den er ca. 8 m i diam. og 1 m h. Der er
registreret 5 randsten.
I højen findes et polygonalt dyssekammer med 7-sidet grundplan. Det er ca. 1,8 m l., 1,8 m br. og 0,9 m h. Det er bygget
af 6 sidesten og 1 dæksten. Sidestenene vender en kløvet side indad. For kammerets SØ-lige side findes en gangåbning.
- Litt: A.P. Madsen 1868: 11, t. 10. - S. Jørgensen 1945: 11 (afb.).
2064. Halskov Vænge, Horbelev sg (DKC: 070203.36). SM 1880 og 1984. Tomt af megalitgrav.
Fund (Inds. 1859 og 1984. - NM 18.594 og A 51.191): 1 sleben, tyndbladet flintøkse med hulæg. - K. Ebbesen 2005:
fl.1,119.
2065. Tostrup, Horbelev sg (DKC: 070203.48). SM 1880. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV.
2066. Nørre Mellemskov, Horbelev sg (DKC: 070203.71). SM 1880. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er >10 m l. og 6 m br.
Der er registreret 7 randsten.
7 m fra højens V-lige ende fandtes ruinen af et gravkammer. Det var orienteret Ø-V eller parallel med højens længderetning.
Det var bygget af >2 sidesten.
2067. Halskov, Horbelev sg (DKC: 070203.80). SM 1886. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 21 m l., 7,0 m br. og
1,5 m h. Der er registreret 33 randsten.
6 m fra højens Ø-lige ende ses dækstenen af et dyssekammer. - Litt: J. Brøndsted 1931: fig. 2.
2068. Halskov Vænge, Horbelev sg (DKC: 070203.81). KT 1954. Rundhøj. Der er registreret 2 randsten.
Centralt i højen fandtes en kammerruin. Der er registreret to sten, som står i vinkel.
2069. Halskov Vænge, Horbelev sg (DKC: 070203.82). KT 1954. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 22 m l., 7 m br. og
1,5-1,0 m h.; højest i Ø. Der er registreret 8 randsten. I højen findes 1 (evt. 2) kamre.
a. I højens Ø-lige ende findes et plyndringshul, sandsynligvis efter et kammer.
b. 10 m fra højens Ø-lige ende ses en dæksten af et dyssekammer.
2070. Egevænget, Halskov, Horbelev sg (DKC: 70203.115). SM 1880. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den er 18
m l., 8 m br. og 1 m h. Der er bevaret 27 randsten, de højeste midt for enderne. Centralt i højen findes en stordysse.
Kammeret har oval grundplan og er orienteret N-S. Det er 3 m l. og 2,5 m br. Kammeret er bygget af 7 sidesten. Kammerets
ene dæksten ligger afvæltet. Midt for kammerets S-lige ende findes en gangåbning.
Gangen er orienteret N-S. Der er registreret >1 sidesten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 238.
2071. Halskov Vænge, Horbelev sg (DKC: 070203.118). KT 1954. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 20 m l., 7 m br.
og 0,5 m h. Der er registreret 34 randsten.
6-7 m fra højens NV-lige ende ses en samling sten som rest af et gravkammer.
2072. Nøjsomhed, Lindeskoven, Idestrup sg (DKC: 070205.1). SM 1880. Langhøj.
2073. Lindeskoven, Idestrup sg (DKC: 070205.2). SM 1880. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 12,5 m l. og 8,0 m
br. Der er registreret randsten.
I højen er registreret ruinen af et gravkammer.
2074. Lindeskoven, Idestrup sg (DKC: 070205.3). SM 1880. Ruin af megalitgrav.
Gangen er orienteret SØ-NV. Der var bevaret >6 sidesten, 3 på hver side.
2075. Hillestrup, Idestrup sg (DKC: 070205.15). SM 1880. Langhøj. Den er orienteret N-S. Den er ca. 21 m l. og 10 m
br. Der er registreret randsten.
I højen fandtes tomten af en dysse.
Kammeret var ca. 2 m l. og 1 m br. Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
Fund (mgl.): 3 tyndnakkede og 1 tyknakket flintøkse samt nogle skår.
2076. Ulsløv, Idestrup sg (DKC: 070205.18). SM 1880. Jættestue. Kammeret er rektangulært og orienteret ØSØ-VNV.
Det er ca. 8-9 m l. og 2 m br. Det er bygget af 12 sidesten, nemlig 6 sten på hver langside og 1 for hver ende. Det er dækket
af >4 dæksten. Midt for den S-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret N-S. Der er registreret >2 sidesten.
2077. Bangsebro Fredskov, Nykøbing F. sg (DKC: 070207.1). SM 1880. Rundhøj. Den er ca. 16 m i diam. og 1,5 m h. I
højen findes en jættestue.
Kammeret er orienteret Ø-V. Der er registreret >5-6 sidesten.
Gangen er orienteret S-N. Der er registreret et par sidesten.
2078. Kohaven, Nykøbing F. sg (DKC: 070207.11). SM 1880. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den er ca. 16,5 m l., 6,0 m
br. og 1,0 m h. Der er registreret 23 randsten. Den midterste randsten i Ø-enden er den højeste.
I højen er registreret ruinen af et gravkammer.
2079. Kohaven, Nykøbing F. sg (DKC: 070207.12). SM 1880. Langhøj. Der er registreret nogle få randsten.
2080. Kohaven, Nykøbing F. sg (DKC: 070207.13). SM 1880 og KT 1954. Rundhøj. Den er ca. 6 m i diam. Der er
registreret 9 randsten.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret ØSØ-VNV. Det er 1,6 m l., 1,2 m br. og 1,0 m h.
Der er bevaret >2 sidesten og 1 dæksten.
2081. Listrup, Nr. Ørslev sg (DKC: 070208.1). Rundhøj, 15 m i diam. og ca. 0,9 m h. Den er bygget af ler. I højens S-lige
del findes en jættestue.

Kammeret har trapezformet grundplan. Det er orienteret ØNØ-VNV. Det er 13 m l., 2,2-1,8 m br. og 1,5 m h. Det er
bygget af >21 sidesten, hvorimellem der ses tørmurskonstruktioner. Det er dækket af >5 dæksten. Gulvet er lagt af ler.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den er >5.8 m l., 1,0 m br. og 1,0 m h. Den er bygget af 10 sidesten. Der er registreret
tørmurskonstruktioner. I gangen findes ét par karmsten og tærskelsten derimellem.
Fund (Udgravet 1940-42): 2 dolke (type IB og IIIB). - 2 pilespidser med konkav basis. - 2 tværpile - 2 fragm., svære
tyknakkede retøkser. - 4 slebne, buttede retmejsler. - 1 fragm. af en tyndnakket, svær flintøkse. - 1 sleben, tyndbladet,
tyndnakket flintøkse. - 5 slebne, tyndbladede, tyknakkede flintøkser - Fragm. af >4 flintøkser. - 1 flækkepil (type B1). - 1
skiveskraber. - 3 flækkeildsten. - 5 flækkesegl. - 1 flækkekniv. - 1 flækkeskraber. - >23 flækker/-fragmenter. - >12 ravperler
(1 type a, 1 type b, 4 type m, 6 ubest.) og fragm. - Keramik: >2 tragtskåle. - 2 skulderskåle. - 2 skåle med konkav hals. - 1
kop med konkav hals. - 1 øskenhængekar. - 4 hængekar. - 3 skåle med kegleformet hals. - 1 fodskål. - 2 lerlåg. - Mange
ubest. lerkar. - Litt: Antikvariske Tidsskrift 1843-45, 1845: 123. - C.J. Becker 1950: bil. 2, 51. - K. Ebbesen 1975: 331 ff.,
fig. 223-33 - 2005: fl.1,117. - S. Hansen 1993: nr. 60.
2082. Nr. Ørslev, Nr. Ørslev sg (DKC: 070208.3). Høj.
I højen fandtes en megalitgrav.
Fund: Skeletrester, ravperler og lerkarskår.
2083. Fiskebæk, Skelby sg (DKC: 70209.6). SM 1880. Rundhøj, ca. 10 m i diam. og 1,5 m h. Centralt heri findes en
stordysse.
Kammeret er ovalt, orienteret Ø-V. Det er 3,0 m l. og 2,0 m br. Det er bygget af 7 sidesten, hvoraf den NV-lige mgl., samt
2 dæksten. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Midt for kammerets Ø-lige ende ses en gangåbning.
Gangen er orienteret Ø-V; >5,0 m l.og 0,8 m br. Det er bygget af >6 sidesten; 3 på hver side. - Litt: K. Ancker-Jensen 1935:
fig. 3. - K. Ebbesen 2005: nr. 239.
2084. Stavrehøj, Stavreby, Skelby sg (DKC: 70209.7). SM 1880. Fritstående dysse.
Kammeret er rektangulært og orienteret NV-SØ (type I/II). Det er 1,5 m l., 0,8 m br. og 0,9 m h. Det er bygget af 3
sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod NV samt 1 større sten på langsiderne i NØ og SV. Det er dækket af 1 dæksten.
Kammeret er åbent mod SØ. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 240.
2085. ”Melhøj”, Skelby, Skelby sg (DKC: 070209.9). SM 1880. Rundhøj. Den er ca. 15 m i diam. og 1,5 m h. I højens
Ø-lige del findes en jættestue.
Kammeret er orienteret VNV-ØSØ. Det er ca. 4,5 m l. Det er bygget af >8 sidesten, nemlig 3 mod S, 4-5 mod N og 1 mod
Ø. Kammeret er dækket af >2 dæksten.
2086. Skelby, Skelby sg ( DKC: 070209.11 ). SM 1880. Dysseruin.
2087. Skelby, Skelby sg (DKC: 070209.12). 1936. Langhøj, orienteret NV-SØ. Der er registreret randsten. Den var >50 m
l. og 4-6 m br.
2088. Skelby, Skelby sg (DKC: 070209.15). 1936. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 18 m l. og 6 m br. Der er
registreret 23 randsten.
I højens SØ-lige ende findes ruinen af et gravkammer. Der er registreret 2 vinkelstillede sidesten.
2089. Skelby, Skelby sg (DKC: 070209.20). 1936. Rundhøj. Den var ca. 8 m i diam. og 0,8 m h. Der er registreret 8
randsten.
2090. Fiskbæk Skov, Skelby sg (DKC: 070209.23). KT 1954. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 20 m l. Der er registreret
et par randsten.
Ca. 10 m fra højens S-lige ende er registreret spor af et gravkammer.
2091. Gedser Odde, Skelby sg (DKC: 070209.-). 1882. Høj.
I højen fandtes 1 eller 2 megalitgrave.
Fund (Inds. 1882. - NM A 5491-96): 1 flække. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - Ubest. lerkar. - Mgl.: 2 flintøkser,
1 huløkse og 1 flække. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 158.
2092. Systofte, Systofte sg (DKC: 070210.17). CN 1896. Rundhøj, 22 m i diam. og 3,5 m h. Den er anlagt på naturlig
højning. Højen er bygget af ler. I højens NØ-lige del findes en stordysse. Kammeret har 4-sidet grundplan og er orienteret
NV-SØ. Det er 2,4 m l., 1,7-1,3 m br. og 1,3 m højt. Det er bygget af 8 sidesten hvorimellem der ses tørmur. Gulvet består
af en brolægning af flade sten og brændt flint. I kammerets SØ-ende findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er 3,3 m l., 0,7 m br. og ca. 1 m h. Den er bygget af 8 sidesten; 4 på hver side. Ved
kammeret ligger en tærskelsten. Gulvet består af ler og br. flint. I højen er undersøgt adskillige sekundærgrave fra
bronze- og jernalder.
Fund (Udgr. 1896. - LSM 7582-7604): 1 svær, tyknakket flintøkse (Valby-type). - 1 fragm. , sleben retmejsel.- 2 flækkepile
(type D). - 3 fladehuggede, lancetformede flækkepile og forarbejder til to lignende. - 5 ravperler (1 fragm. type b. - 4 type
m). - >8 lerkar (1 skulderkop, 1 tragtbæger, 1 skål med kegleformet hals, 5 ubest. - de 2 YN) - Litt: C.J. Becker 1950: bil.
2,52. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 159. - 1980: 113 ff. - 2005: fl.1,120.
2093. Bjørup Have, Systofte sg (DKC: 070210.73). SM 1880. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Den var ca. 30 m l., 7,5 m
br. og 1,0-1,5 m h. Der er registreret nogle få randsten.
2094. Bjørup Have, Systofte sg (DKC: 070210.74). SM 1880. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 14 m l., 6 m br. og 1,0
m h. Der er registreret 8 randsten.

Centralt i højen sås spor af et gravkammer.
2095. Corselitse, Sdr. Alslev sg (DKC: 070211.-). 1845. Megalitgrav.
Fund (Inds. 1845. - NM 8729-35): 6 dolke (1 type IB; 1 type ID; 3 type II). - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type B). Mgl: 3 flintdolke, 1 flintøkse, 1 slibesten og lerkarskår. - Litt: Antikvarisk Tidsskrift 1843-45, 1845: 230 f. - K. Ebbesen
1975: fl.a. nr. 160. - 2005: fl.1,121.
2096. Corselitse, Sdr. Alslev sg (DKC: 070211.-). 1845. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Fund (Inds. 1845. - NM 8748-51): 1 tragtskål. - 1 lerlåg (MN IVA). - Mgl.: 1 flintøkse og 2 mejsler.
2097. Veggerløse, Veggerløse sg (DKC: 070213.1). SM 1880. Fritstående dysse
Kammeret (type I/II) havde rektangulær grundplan og var orienteret N-S. Det var bygget af >2 sidesten, nemlig 1 sten
mod Ø og V. Det er dækket af 1 dæksten. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 559.
2098. Oure, Åstrup sg (DKC: 070214.10). SM 1880. Ruin af megalitgrav.
Der registreret en del af kammer og gang.
2099. Oure, Åstrup sg (DKC: 070214.11). SM 1880 og HK 1921. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den er ca. >21 m l., 5,05,5 m br. og 1,0-2,0 m h. Der er registreret 19 randsten. I højen findes 2 dysser.
a. 6,0-7,5 m fra højens SSØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det er bygget af 4 lige høje sidesten
som skråner indad. De er omgivet med en lerpakning.
Fund (Udgr. 1921 af H. Kjær. - NM A 31.200): Fragm. af kraveflaske.
b. 15-16,5 m fra højens SSØ-lige ende findes ruinen af en dysse. Kammeret (type I/II) har rektangulært grundplan og er
orienteret lidt skråt på højens længderetning. Der er bevaret >2 sidesten, én på hver side. - Litt: K. Thorvildsen 1941: nr.
123. - H. Knöll 1976: nr. 90. - K. Ebbesen 2009: kap. 24.
2100. ”Hesselhøj”, Oure, Åstrup sg. (DKC: 070214.25). SM 1880. Megalitgrav.
Fund (Inds. 1858 - NM 16.919-22, mgl.): 2 flintdolke, 1 lerkar, 2 ravperler (bl.a. type a/b) og ravfragm.
2101. Moseby, Åstrup sg (DKC: 070214.30). SM 1880. Dysse. Kammeret (type I/II) var orienteret Ø-V. Det var ca. 1,6 m
l., 0,6-9 m br. og 0,6-9 m h. Det var bygget af 3 sidesten; nemlig 1 sten mod V, N og S. Det var åbent mod Ø.
2102. Moseby, Åstrup sg (DKC: 070214.36). SM 1880. Langhøj.
2103. Næs, Åstrup, (DKC: 070214.41). KT 1954. Rundhøj. Den er ca. 20 m i diam. og 1,5 m h. I højen fandtes ruinen af
en jættestue.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var ca. 1,5 m br. Der er registreret >6 sidesten.
2104. Østerskov, Åstrup sg (DKC: 070214.66). KT 1954. Rundhøj. Den var ca. 12 m i diam. og 1 m h. Der er registreret
7 randsten.
Centralt i højen er registreret spor af et gravkammer.
2105. Østerskov, Åstrup sg (DKC: 070214.67). SM 1880. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 16,0 m l., 10 m br. og 1,5 m
h. Der er registreret 2 randsten.
I højens Ø-lige ende findes et rektangulært kammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Det er ca. 2,0 m l., 0,6 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af >3 sidesten, nemlig 1 på hver langside og én
endesten.
2106. ”Præstestenen”, Østerskov, Åstrup sg (DKC: 070214.76). SM 1880. Rundhøj. Den er ca. 10 m diam. og 0,5 m h.
Der er registreret 22 randsten. Centralt i højen findes en jættestue.
Kammeret er rektangulært og orienteret N-S. Det er ca. 3,8 m l. og 1,8 m br. Det er bygget af >8 sidesten og >1 dæksten.
- Litt: P.V. Glob 1969: nr. 560.
2107. Østerskoven, Åstrup sg (DKC: 070214.77). SM 1880. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 30 m l., 5,0 m br.
og 1,0 m h. Der er registreret 23 randsten.
I højens Ø-lige ende er registreret ruinen af et gravkammer. Der sås spredte sten.
2108. Østerskoven, Åstrup sg (DKC: 070214.98). SM 1880. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 25 m l., 7,5 m br. og 1,0 m
h. Der er registreret 31 randsten. Den højeste randsten, som er 2,5 m h., står midt for den Ø-lige ende. Der et registreret
ruinerne af 2 gravkamre.
6 m fra højens Ø-lige ende fandtes et dyssekammer. Det var orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning. Der
er registreret én sidesten.
2109. Østerskov, Åstrup sg (DKC: 070214.103). SM 1880. Langhøj, orienteret N-S. Den er >30 m l., 6 m br. og 0,5 m h.
Der er registreret >11 randsten i højens Ø-lige ende. De var ca. 0,8 m høje.
18 m fra højens S-lige ende findes ruinen af et gravkammer. Der er bevaret >2 sidesten.
2110. Østerskoven, Åstrup sg (DKC: 070214.122). KT 1954. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var >22 m l., 6-7 m br. og
0,5 m h. Der er registreret 22 randsten. De største randsten står midt for den NØ-lige ende.
2111. Østerskov, Åstrup sg (DKC: 070214.134). SM 1880. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 25 m l., 8 m br. og 1,5 m
h. Der er registreret 36 randsten. I højen fandtes 2 gravkamre.
a. 13 m fra højens Ø-lige ende findes et rektangulært kammer (type I/II). Det var orienteret Ø-V eller parallelt med
højens længderetning. Det var 1,6 m l., 0,8 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af >3 sidesten; nemlig 1 sidesten mod V, N og
S. Kammeret var åbent mod Ø. Det var dækket af 1 dæksten.
b. 4-5 m fra højen Ø-lige ende er registreret spor af et gravkammer.

2112. Østerskov, Åstrup sg (DKC: 070214.151). SM 1880. Højrest. I højen findes en jættestue.
Kammeret har polygonal grundplan og er orienteret NNØ-SSV. Det er 2,6 m l. og 2,5 m br. Det er bygget af 9 sidesten.
Midt for kammerets ØSØ-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Der er bevaret >2 sidesten.
Der er bevaret 1 af kammerets dæksten, som ligger væltet ud over gangen.
2113. Østerskov, Åstrup sg (DKC: 070214.152). SM 1880. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den er ca. 20 m l., 6,0 m br. og
1,0 m h. Der er registreret 16 randsten.
I højens Ø-lige ende er registret 8 sten; muligvis rest af et gravkammer.
2114. Østerskov, Åstrup sg (DKC: 070214.154). KT 1954. Rundhøj. Den var ca. 10 m i diam. og 1 m h. Der er registreret
17 randsten; 1,0-1,5 m høje.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NØ-SV. Det er 1,6 m l. og >0,5 m
br. Det er bygget af >3 sidesten; nemlig 1 sten mod NØ, NV og SØ. Kammeret er åbent mod SV. Det var dækket af 1
dæksten.
2115. ”Ørnhøj”, Østerskov, Åstrup sg (DKC: 070214.155). SM 1880. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 30,0 m l., 12 m
br. og 2,0 m h. Der er bevaret 39 randsten. De fleste er 1,3-1,5 m høje; de højeste står midt for enderne og er ca. 2,75 m
høje. Centralt i højen findes en jættestue.
Kammeret er rektangulært og orienteret Ø-V. Det er 8,0 m l. og 1,8 m br. Det er bygget af 27 sidesten, nemlig 12 sten på
langsiderne mod N og S; 1 endesten mod Ø og 2 mod V. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Midt for den
S-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret S-N. Den er 4,0 m l. og 0,8 m br. Der er bevaret >2 sidesten.
Fund (Udgr af Fr. VII): Mgl. - Litt: S. Hansen 1993: nr. 63.
2116. Østerskov, Åstrup sg (DKC: 070214.187). SM 1880. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den er 35 m l., 7,0 m br. og 1,0
m h. Højen er lavest i den SSØ-lige ende. Der er registreret 17 randsten; den højeste midt for Ø-enden er 2,5 m h.
2117. Østerskov, Åstrup sg (DKC: 070214.188). SM 1880. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 26 m l., 6 m br. og 1 m h.
Højen er ombygget. Ca. 11-12 m fra højens Ø-lige ende findes en stenrække af 3 sten på tværs af højen som endesten i
en kortere, indbygget langhøj. Der er registreret 12 randsten.
Centralt i den ældre langhøj findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V eller parallelt med
højens længderetning. Det er 1,3 m l. og 0,6 m br. Det er bygget af >3 sidesten; nemlig 1 sten mod N, S og V. De vender
en kløvet side indad. Det er åbent mod Ø. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
2118. Østerskov, Åstrup sg (DKC: 070214.221). SM 1880. Rundhøj. Den er 13 m i diam. og 1,0 m h. Centralt i højen
findes en jættestue.
Kammeret er rektangulært og orienteret Ø-V. Det er 7 m l. og 2 m br. Det er bygget af >10 sidesten. På den S-lige langside
findes lidt forskudt mod Ø-enden en gangåbning.
Gangen er orienteret SSØ-NNV og danner en skæv vinkel med kammerets længderetning. Der er bevaret >6 sidesten.
2119. Østerskoven, Åstrup sg (DKC: 070214.224). KT 1954. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 16-18 m l., 6,0 m br. og
1,0 m h.
Centralt i højen fandtes et rektangulært dyssekammer. Det var ca. 2 m l. og > 0,6 m br. Det var bygget af >2 sidesten.
2120. Næs, Åstrup sg (DKC: 070214.-). 1838. Høj. I denne fandtes en megalitgrav.
Fund (Inds. 1838. - NM 4630-31): Skeletrester (bl.a. trepaneret kranie). - 1 hængekar. - 1 lerkar. - Mgl: flintdolke,
flintøkser og flækker.
2121. Rørmarksskov, Bandholm sg (DKC: 070302.13, identisk med 070321.11). CE 1878. Rundhøj. Den er ca. 21 m i
diam. og 1,5 m h. Centralt i højen findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret NNØ-SSV. Det er 2,3 m l. og 1,7 m br. Det er bygget af >8 sidesten og 2 dæksten.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. - Litt: C.C.Haugner 1941: fig. 81.
2122. Rørmarksskov, Bandholm sg (DKC: 070302.14, identisk med 070321.12). CE 1878. Rundhøj. Den er ca. 16 m i
diam. og 2,0 m h. Der er registreret 22 randsten. Centralt i højen findes en jættestue.
Kammeret er orienteret ØNØ-VSV. Det er ca. 2,0 m l. og 1,5 m br. Det er bygget af >7 sidesten og >1 dæksten.
Gangen var orienteret NV-SØ. - Litt: C.C. Haugner 1942: 163 (afb.).
2123. Lerbjerggård, Bandholm sg (DKC: 070302.46). 1809/10 og CE 1878. Langhøj. I højen fandtes en jættestue (som
er flyttet til Knuthenborg Park).
Kammeret var orienteret N-S. Det var dækket af 3-4 dæksten. Gangen er orienteret Ø-V. - Litt: Monumenter 1812: 364.
070302,a. Lerbjerggård, Bandholm sg. (Inds. 1860. - NM 19.226-29). Fundet i et gravkammer.
Fund: 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 flækkesegl. - 2 flækkeknive. - 9 flækker. - Mgl: 1 flække og
lerkarskår.
2124. Kjeldskov, Errindlev sg (DKC: 070304.12). CE 1878. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 16,0 m l. og 3,5 m
br. Der er registreret ca. 24 randsten.
2125. Errindlev By, Errindlev sg (DKC: 070304.15). CE 1878. Langhøj. - Litt: Monumenter 1812: 364.
2126. Errindlev By, Errindlev sg (DKC: 070304.16). CE 1878. Langhøj. - Litt: Monumenter 1812: 364.
2127. Errindlev Mark, Errindlev sg (DKC: 070304.19). CE 1878. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 22,0 m l. og 3,0 m

br. Der er registreret ca. 20 randsten.
2128. Hyldeholm, Errindlev sg (DKC: 070304.22). CE 1878. Rundhøj. Der er registreret 6 randsten.
Kammeret og dele af dyssen er styrtet i havet.
2129. Flårup, Fuglse sg (DKC: 070307. 6). CE 1878. Langhøjen, orienteret Ø-V. Den er trapezformet. Den er ca. 27 m l.,
1 m h. og 4,5-6,5 m br; bredest i Ø. I højens midterakse findes 2 dysser.
a. I højens Ø-lige ende ses dæksten af rektangulært kammer.
b. I højens V-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning.
Det er ca. 1 m l. Det er bygget af >1 sidesten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 241.
2130. ”Sønderstrandshøj”, Strandholm, Rødby ldsg (DKC: 070314.1). CE 1878 og VB 1894. Rundhøj. Centralt i højen
findes en jættestue.
Kammeret har timeglasformet grundplan. Det er orienteret ØSØ-VNV. Det er ca. 6,3 m l. og 2,5-1,7 m br. i henh. den
V-lige og Ø-lige ende. Det er bygget af 15 sidesten, nemlig 1 sten for hver ende, samt henh. 7 og 5 sidesten på den N-lige
og S-lige langside. Det var dækket af 4 dæksten. Forskudt mod kammerets ØSØ-lige ende og 2,3 m fra denne fandtes
en gangåbning. Kammeret havde et 5-8 cm tykt lergulv. Herpå lå et ca. 16 cm tykt lag af ler, flintskærver, rullesten og
trækul. I dette lag fremkom gravgaver.
Gangen var orienteret N-S. Den var >1,8 m l. og 0,9 m br. Der var bevaret >4 sidesten, 2 på hver side, samt >1 dæksten.
Mellem hjørnestenene til kammeret lå en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1894 af J. Olsen og V. Boye - LSM 6932 og 23.389): 1 sleben, tyndbladet, tyknakket huløkse. - 1 tyndnakket
grønstensøkse (type IV). - 1 usleben, buttet retmejsel. - 19 tværpile. - 10 flækkeknive. - 4 flækkeildsten. - 16 flækker. 1 ravperle (type a). - 1 tragtskål. - 1 hængekar. - Ubest. lerkar. MN III-IV. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 164. - 2005:
fl.1,122.
2131. SØ-lige Tjørnehøj, Rødby, Rødby ldsg (DKC: 070314.2A). CE 1878 og VB 1892. Rundhøj. Der er registreret mange
randsten. I højens S-lige halvdel fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret VSV-ØNØ. Det havde trapezformet grundplan. Den var ca. 10,0 m l., 1,6 m h. og 2,4-1,7 m
br; bredest mod V. Det var bygget af 17 sidesten, nemlig 1 for den Ø-lige og 2 for den V-lige ende samt henh. 8 og 6 for
den N-lige og S-lige langside. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret var dækket af >5
dæksten. Ca. 2,7 m fra kammerets ØSØ-lige ende fandtes en gangåbning. Kammergulvets VSV-lige ende var adskildt ved
2 kantstillede, ca. 31,5 cm høje fliser. På gulvet fandtes et 10-20 cm tykt lag med gravgaver.
Gangen var orienteret NNV-SSØ. Den var >2,3 m l. og 1,1 m br. Der var bevaret >2 sidesten; én på hver side.
Fund (Udgr. 1892 af V. Boye - LSM 4342): 4 fragm. benmejsler. - 1 fragm. hjortetaksredskab. - 1 sleben, tyndbladet,
tyknakket retøkse. - 2 flækkeildsten. - 1 flækkeskraber. - 4 flækkeknive. - 9 tværpile. - 4 flækker. - Fragm. ravperler. - 1
skulderkar. - 1 blærekar. - Ubest. lerkar. MN III-IV. - 1 uornam. lerkar (bronzealder). - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr.
163.
2132. Midterste Tjørnehøj, Rødby, Rødby ldsg (DKC: 070314. 2B). CE 1878 og VB 1894. Rundhøj. Den var ca. 18,5 m i
diam. Der er registreret 30 randsten, hvorimellen der sås stenpakning. I højens S-lige del fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret VSV-ØNØ. Det havde trapezformet grundplan. Det var ca. 6,4 m l., 1,6 m h. og 2,1-1,4 m br;
bredest mod V. Kammeret var bygget af 13 sidesten og 4 dæksten. Der er registreret tørmurskonstruktion. På kammerets
S-lige langside og 1,6 m fra den ØNØ-lige ende fandtes en 0,7 m br. gangåbning.
Gangen var orienteret NNV-SSØ. Den var >6,3 m l. og 0,7-0,6 m br. Den var bygget af 16 sidesten. I gangen fandtes 1
karmsten. Den var dækket af >3 dæksten.
Fund (Udgr. 1894 af V. Boye. - NM A 11.074-11.124): 1 svær, sleben, tyknakket huløkse (type A). - 10 flækker. - 1 skivebor.
- 5 flækkeknive. - 2 flækkeildsten. - 1 dobbeltægget stridsøkse (type B 2). - 1 albuebensdolk. - 4 trykstokke af hjortetak.
- 6 benmejsler (af mellemfod/hånd af okse). - 4 benprene - 1 tragtskål. - 3 hængekar. - 1 skål med konvekse sider. - 1
sfærisk skål. - Ubest. lerkar. MN IV. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 165, fig. 34,6 og fig. 70,2. - 2005: fl.1,123.
2133. NØ-lige Tjørnehøj, Rødby, Rødby ldsg (DKC: 070314.2C). CE 1878 og VB 1892. Rundhøj. Der er registreret 30
randsten. I højens S-lige del fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det havde rektangulær grundplan. Det var ca. 8,8 m l. og 1,7 m br. Det var bygget af >6
sidesten og >4 dæksten. Nogenlunde midt for kammerets S-lige side fandtes en gangåbning.
Fylden i kammeret bestod af ler; ved gulvet blandet med rullesten, flintskærver og trækul. På gulvet fandtes skeletrester
og gravgaver.
Gangen var orienteret NNV-SSØ. Den var ca. 6,4 m l., 0,7-0,6 m br. og 1,3-0,9 m h. Den var bygget af >10 sidesten og
>3 dæksten. Der er registreret 2 par karmsten, henh. 3,0 m og 5,7 m fra kammeret. Mellem de yderste karmsten lå en
tærskelsten.
Fund (Udgr. 1892 af V. Boye. - LSM 4338): 9 flækker. - 1 ægfragm. af sleben, buttet retmejsel. - 1 flækkeildsten. - 2
flækkesegle. - 3 fragm. benmejsler (mellemfod/hånd af okse). - 1 skulderskål. - 1 skål med kegleformet hals. - Ubest.
lerkar. MN II-IV. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl. a. nr. 162.
2134. ”Vandhøj”, Rødby, Rødby ldsg (DKC: 070314.3). CE 1878. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 30,5 m l., 8,5 m
br. og 1,0 m h. Der er registreret 40 randsten. I højens NV-lige del og i midteraksen fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret NV-SØ. Det var ca. 2,8 m l. og 2,3 m br. Det var bygget af >10 sidesten, som vendte en flad side

indad. Kammeret var dækket af >2 dæksten.
2135. ”Hyldehøj” eller ”Bag-hyldehøj”, Rødby, Rødby ldsg (DKC: 070314.7). 1837, CE 1878 og VB 1894. Rundhøj. Den
var ca. 18 m i diam. Centralt i højen fandtes en jættestue med bikammer.
Kammeret var rektangulært og orienteret Ø-V. Det var ca. 8,8 m l. og 2,2 m br. Det er bygget af 14 sidesten, nemlig 1 for
hver ende og 6 på hver langside. På kammerets N-lige langside og forskudt mod V findes indgangen til et bikammer.
Midt for kammerets S-lige langside fandtes en gangåbning. Kammergulvet består af ler. Herpå fandtes skeletrester og
gravgaver.
Bikammer i anlæggets NV-lig del har ovalt grundplan. Det er orienteret N-S. Det er ca. 3,5 m l. og 1,,9 m br. Det er bygget
af 6 sidesten og 2 dæksten. Ved indgangen til kammeret findes en tærskel af 4 sten.
Gangen er orienteret S-N. Den er ca. 6,9 m l. og 1,0-1,4 m br. Den er bygget af >19 sidesten, nemlig 10 på den Ø-lige og
9 på den V-lige langside.
Fund (Inds. 1837 og udgr. 1894 af V. Boye. - NM 4299-4304 og LSM 4312-25): 1 svær, sleben, tyknakket retøkse (Lindøtype). - 1 svær, sleben tyknakket huløkse (type B). - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket huløkse. - 1 fladehugget pilespids
(YN). - 7 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 4 slebne, buttede retmejsler. - 1 flækkebor. - 6 flækkeknive. - 2
tværpile. - 21 flækker/-fragmenter. - 2 flækkeildsten. - 2 fragm. benredskaber. - 1 tragtskål. - 2 hængekar.- 1 skulderkar
- Ubest. rerkar. MN III-IV. - 1 fragm. svejet bæger (type I C 1). - Mgl: 1 sleben og 1 usleben, svær tyknakket flintøkse; 2
tyndbladede flintøkser; 4 flintmejsler; 13 flækker og lerkarskår. - Litt: H. Petersen 1881: fig. 15. - C.J. Becker 1936: 163,
nr. 9. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 166. - 2005: fl.1,124. - S. Hansen 1993: nr. 62.
2136. Hyltofte Fælled, Tågerup sg (DKC: 070319.11). Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Fund (Udgr. Ca. 1922, inds. 1949. - NM A 44.054-62; fundet er upålideligt): 1 flintdolk (type V). - 3 svære, slebne,
tyknakkede retøkser (1 Lindø-type og 2 type B). - 1 svær. sleben, tyndnakket retøkse. - 1 usleben, retøkse (SN). - 1
skiveøkse. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 1 ægfragm. af buttet retmejsel. - K. Ebbesen 2005: fl.1,125
2137. Torring Fredskov, Birket sg (DKC: 070401.2). CE 1878. Trapezformet langhøj, orienteret Ø-V. Den var 32,0 m l. og
7,0-8,0 m br; bredest i Ø-enden. Der er registreret 33 randsten. Randstenene for Ø-enden er meget store.
2138. Torring Fredskov, Birket sg (DKC: 070401.3). CE 1878. Rundhøj. Den er ca. 18 m i diam. og 1,5 m h. Centralt i
højen findes en jættestue.
Kammeret var trapezformet. Det var ca. 5,3 m l. og 1,6-2,3 m br. Det var bygget af >11 sidesten og >1 dæksten.
2139. Torring Fredskov, Birket sg (DKC: 70401.18). CE 1876. Langhøj, rektangulær og orienteret N-S. Den S-lige ende
er sløjfet. Den var >15,0 m l., 5,5 m br. Der er registreret 19 randsten.
I højens S-enden fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret N-S eller parallelt med højens
længderetning. Det var ca. 1,9 m l. og 0,8 m br. Det var bygget af >3 sidesten; 1 endesten mod S og 1 større sten mod Ø
og V. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 242
2140. Kragenæs, Birket sg (DKC: 070401.19). CE 1876. Langhøj, orienteret NNØ-SSV.
Centralt i højen ses dæksten en af et kammer.
2141. Kragenæs, Birket sg (DKC: 070401.46). Ruin af megalitgrav.
Det er registreret 5 sidesten af et gravkammer. Muligvis også en sekundær stenkiste.
Fund (Inds. 1876. - NM A 2677-84): 1 ægfragm. af svær, tyknakket retøkse (type B). - 3 slebne, svære, tyknakkede
retøkser (Lindø/Valby-type). - 3 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 flækkesegl. - Mgl: Flintredskaber. - Litt: K.
Ebbesen 2005: fl.1,126
2142. Birket, Birket sg (DKC: 070401.54). CE 1876. Megalitgrav. Fund: Stenredskaber.
2143. ”Glentehøj”, Ravnsby, Birket sg (DKC: 070401.94). 1826, CE 1878 og GR 1925. Rundhøj. Den er ca. 30 m i diam.
og 5 m h. I højen findes en jættestue.
Kammeret er uregelmæssigt trapezformet og orienteret NØ-SV. Det er ca. 7,4 m l. og 2,4-1,5 m br.; bredest mod V. Det
er bygget af 17 sidesten; nemlig 1 endesten mod NØ, 2 sten mod SV samt 7 sten på langsiderne. De vender en flad side
indad. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene og mellemliggersten mellem side- og dækstenene. Kammeret er
dækket af 5 dæksten. På kammerets SØ-lige langside og lidt forskudt mod Ø findes en gangåbning.
Gangen er orienteret NNV-SSØ. Den er ca. 5,1 m l. Den er bygget af >8 sidesten , 4 på hver side. Den er dækket af >4
dæksten. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Der er registreret et sæt karmsten og 1 tærskelsten.
Fund (Udgr. 1826 af C.E. Kamla. - NM A 31.528. - A 32.941-42. LSM R 15.751-52. - Mgl.): 1 ravperle (type b2). - 2
skulderskåle. - 3 hængekar - 1 skål med kegleformet hals. - 1 skål med konvekse sider. MN I-IVB. - Litt: H. Kjær 1928: 4
ff, fig. 2-3. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 167. - samme 1988: 22 ff. - S. Hansen 1993: nr. 59. - T. Dehn et alii 2000: 165 ff.
2144. Klinteskoven, Birket sg (DKC: 070401.118). TM 1953. Fritstående dysse.
Kammeret er rektangulært. Det er bygget af >3 bæresten og 1 dæksten.
2145. Nakskov Ladegårds Skov, Branderslev sg (DKC: 70402.7). CE 1876. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den
er ca. 63 m l., 9,5 m br. og 2,0 m h. Der er registreret ca. 40 randsten.
21 m fra højens Ø-ende og forskudt mod S-siden findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V.
Det er bygget af 4 sidesten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 243.
2146. Nakskov Ladegårds Skov, Branderslev sg (DKC: 70402.8). CE 1876. Langhøj, rektangulær og orienteret N-S. Den
er 20,0 m l. og 8,0 m br. Der er registreret ca. 10 randsten.

Centralt i højen fandtes en dysseruin. Kammeret var orienteret Ø-V eller på tværs af højens længderetning. Der er
registreret 4 sten af kammeret. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 244
2147. Juellinge, Halsted sg (DKC: 070403.-). 1817. Stordysse.
Kammeret var ovalt og orienteret N-S. Det var bygget af 10 sidesten. For kammerets S-lige ende fandtes en
gangåbning.
Gangen var orienteret S-N. Det var bygget af >4 sidesten; 2 på hver side.
Fund (Udgr. 1817 - mgl.): Skeletrester og en flintdolk.
2148. Nybeløv, Horslunde sg (DKC: 70405.1). CE 1876. Fritstående dysse.
Dyssekammeret var rektangulært og orienteret Ø-V. Der er registreret 3 sidesten; 1 sten mod V, N og S. Det var dækket
af 1 dæksten. Kammeret var ombygget med tilføjelse af en kort gang i kammerets SØ-lige hjørne.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var bygget af >2 sidesten; 1 på hver side. - Litt: P.V. Glob 1969; nr. 514. - K. Ebbesen
2006: nr. 245.
2149. Urne, Horslunde sg (DKC: 70405.64). CE 1876. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var 17,5 m l. og 5,5 m br. Der er
registreret 29 randsten.
I højens midterakse og ved den V-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer. Det var orienteret Ø-V eller parallelt
med højens længderetning. Det var bygget af 4 sidesten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 246.
2150. Nøbbet Vesterskov, Pederstrup, Horslunde sg (DKC: 070405.69). CE 1876. Rundhøj. Den er ca. 14,5 m i diam. og
1,5 m h. Der er bevaret ca. 25 randsten. I højen findes 2 stordysser.
a. Den N-lige stordysses kammer er NV-SØ og har oval grundplan. Det er ca. 3,5 m l., 1,7 m br. og ca. 1,0 m h. Det er
bygget af 9 sidesten og 2 dæksten. For kammerets SØ-lige ende findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV.
b. Den S-lige stordysses kammer er orienteret NV-SØ og har pæreformet grundplan. Det er ca. 2,2 m l., 1,3 m br. og 1,0 m
h. Det er bygget af 9 sidesten; nemlig 2 sten mod NV samt henh. 4 og 3 sidesten på hver langside. For kammerets SØ-lige
ende findes en gangmunding. Gulvet bestod af et lag hvidbrændt flint. Herpå lå skeletrester i dynger og gravgaver.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er ca. 1,9 m l. Den er bygget af >3 sidesten. Yderst var den lukket af sten stendynge.
Fund (Udgr. 1876 af C. Engelhardt - NM A 2698-2705): 1 dolk (type Ix). - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 1
ægfragm. af flintmejsel. - 1 skiveskraber. - 1 flækkekniv. - 5 flækker. - 1 afslag. - 1 flækkeildsten. - Ravfragm. - Litt: K.
Bahnson 1892: 26 ff. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 170. -1988: 17 ff.
2151. Frydenlundsgård, Nøbbet, Horslunde sg (DKC: 70405.70). CE 1876. Langhøj, rektangulær og orienteret NØ-SV.
Den var 29,0 m l. og 8,5 m br. Der er bevaret 16 randsten.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det var orienteret NØ-SV eller parallelt med højens længderetning.
Det var 2,2 m l. og 0,7 m br. Det er bygget af 4 lige høje sidesten. Sidestenene vender en glat side indad. Det er dækket af
1 dæksten. I kammeret er registreret sekundære flisegulve.
Fund (Udgr. 1876 af C. Engelhardt): Ingen. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 247.
2152. Nøbbet. Horslunde sg (DKC: 070405.71). CE 1878. Rundhøj. Den er ca. 22,5 m i diam. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes en jættestue.
Kammeret var uregelmæssigt trapezformet. Det var orienteret Ø-V. Det var ca. 6,0 m l. og 2,7-1,8 m br; bredest mod V.
Det var bygget af 15 sidesten; nemlig 6 sten på hver langside samt 1 mod V og 2 mod Ø. Der er registreret tørmur mellem
sidestenene. Kammeret var dækket af 3 dæksten. På kammerets S-lige langside og forskudt mod Ø fandtes en 0,8 m br.
gangåbning.
Gangen var orienteret N-S. Den var >6,5 m l. og 0,6 m br. Den var bygget af >15 sidesten. Der er bevaret >1 dæksten. Der
er tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
2153. Nøbbet Fredskov, Horslunde sg (DKC: 070405.74). CE 1878. Højrest. I højen findes ruinen af en jættestue.
Kammeret var orienteret VSV-ØNØ. Det var ca. 1,9 m br. Der er registreret >6 sidesten og >1 dæksten. Midt for den
S-lige langside fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret SSV-NNØ. Den var >8,5 m l. Der er registreret >10 sidesten.
2154. ”Rigdomshøj”, Svindsbjerg, Horslunde sg (DKC: 70405.82). CE 1878. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V.
Den er >25,0 m l. og 6,5 m br. Begge ender er sløjfet. Der er registreret nogle få randsten.
I højens midterakse findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Kammeret er orienteret Ø-V eller parallelt med
højens længderetning. Det er ca. 0,6 m br. Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 248.
070405,a. Urne, Horslunde sg (Udgr. 1904 af Olsen). Langhøj, orienteret N-S. Den var 15,7 m l. og 6,3 m br. I højens
N-lige ende findes et gravkammer. Det var orienteret N-S og parallelt med højens længderetning. Det var bygget af 5
sidesten, nemlig 2 sten på den Ø-lige langside samt 1 sten på den V-lige samt 1 sten for hver ende. Der er registreret
mindre sten i mellemrummet mod Ø. Gulvet bestod af en brolægning.
Fund (mgl.): 2 flintdolke, 1 flækkekniv ig 1 tværpil.
2155. ”Tolderhøj”, Ø. Karleby, Løjtofte sg (DKC: 070407.1). CE 1876. Rundhøj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var 1,9 m l. og 1,6 m br. Det var bygget af 4 sidesten og 1
dæksten.
2156. Tårs Færgegård, Sandby sg (DKC: 070410.-). 1880. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.

Fund (Købt 1880. - NM A 5048-59): 1 sleben, mellembladet flintøkse. - 3 slebne, svære, tyknakkede retøkser (Lindø/
Valby-type). - 3 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 2 slebne, buttede retmejsler. - 1 flækkesegl. - 1 flækkeildsten.
- 2 flækker. - Litt: K. Ebbesen 2005, fl.1,127.
2157. Utterslevmark, Utterslev sg (DKC: 070411.4). CE 1878. Rundhøj. Den er 8 m i diam. og 1,5 m h. Centralt i højen
findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret Ø-V. Det er ca. 6,5 m l. og 2,1 m br. Der er bevaret >8 sidesten. Midt for den S-lige
langside findes en gangmunding.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er ca. 0,6 m br. Der er bevaret >5 sidesten, nemlig 3 mod Ø og 2 mod V.
2158. Indtægtsmark, Utterslev sg (DKC: 70411.6). CE 1876. Langhøj, rektangulær og orienteret VSV-ØNØ. Den er 33,0
m l. og 6,0 m br. Der er bevaret ca. 50 randsten. I højens midterakse findes 2 rektangulære dyssekamre. De er begge
orienteret VSV-ØNØ eller parallelt med højens længderetning.
a. Det V-lige kammer (type I) er 1,7 m l. og 0,5 m br. Det er bygget af 6 sidesten; 1 mod VSV og ØNØ samt 2 mod NNV
og SSØ. Gulvet er dannet af faststampet ler, dækket af br. flint. Der er registreret sekundær bundbrolægning.
b. Det Ø-lige kammer (type I/II) er 1,9 m l. Det er bygget af >3 sidesten; nemlig 1 sten mod VSV, ØNØ, og NNV.
Fund (mgl.): 1 flække. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 249.
2159. Vintersborg, Utterslev sg (DKC: 070411.10). CE 1876. Rundhøj.
Centralt i højen fandtes en megalitgrav.
Fund: Nogle flintøkser.
2160. ”Hellighøj”, Tjørneby, Utterslev sg (DKC: 070411.12). CE 1876. Tomt af en megalitgrav.
2161. Tjørneby, Utterslev sg (DKC: 070411.13). CE 1876. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Fund: 4 skeletter.
2162. Horslunde, Utterslev sg (DKC: 070411.15). CE 1876 og CN 1899. Rundhøj. Den er ca. 25 m i diam. Og ca. 3,0 m h.
Bygget af ler. Centralt heri findes en jættestue. Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret VNV-ØSØ. Det er
5,6 m l., 1,8-1,9 br. m og 1,4-1,8 m h. Det er bygget af 11 sidesten, nemlig 4 sidesten i N, 3 i S, 2 i Ø og V. Det er dækket
af 4 dæksten. Der er registreret tørmurskonstruktioner. Der ses skåltegn.
Gangen er orienteret S-N. Det er >1,7 m l., 0,9 m br. og 1,4 m h. Der er registreret >2 sidesten og >2 dæksten.
Fund (Udgr. 1899 af C. Neergaard. - NM A 17.721-87): 1 buekniv. - 1 flækkekniv. - 5 tværpile. - 1 skive af en sleben økse. 7 flækker/-fragmenter. - 1 benmejsel. - 1 benpren. - 1 perle af perlemor. - 1 perle af hundehjørnetand. - 9 cylinderformede
benperler. - >23 ravperler (5 type a, 2 type b, 2 type c, 9 type m og 5 af anden form). - Keramik: 1 tragtbæger. - 1 tragtskål.
- 1 skulderhængekar. - 3 hængekar. - 1 åben, retvægget skål. - 3 ubest. lerkar. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 168. - 1988:
15 ff. - 2009: kap.25. - S. Hansen 1993: nr. 58. - T. Dehn et alii 1995: 159 ff.
2163. ”Kong Svends Høj”, Pederstrup, Vesterborg sg (DKC: 070413.1). 1780, CE 1876, 1942 og 1990-erne. Langhøj,
orienteret N-S. Den er opgivet med 34 randsten. Centralt i højen findes en jættestue.
Kammeret er trapezformet og orienteret N-S. Det er 12,3 m l., 1,5-2,0 m br. og 1,4-1,7 m h. Det er bygget af 23 sidesten
og 7 dæksten. Der er registreret tørmurskonstruktion. Det har lergulv dækket af et lag brændt flint.
Gangen er orienteret V-Ø. Den er 5,8 m l. og 0,8 m br. Den er bygget af 10 sidesten og 3 karmsten. I kammer og gang ses
flere sidesten, som er kløvet af samme sten.
Højen har i 1980-erne været genstand for en omfattende restaurering, højundersøgelse samt opmålig. Derved fremkom
et stort offerlag.
Fund (Mgl. og NM A 39.569 - NM A 50.078): 1 sleben, tyndbladet, tyknakkket flintøkse. - Ravfragm. - Stort offerlag.
- Litt: Rhodes 1794: 285 ff. - V. Hermansen 1925: 49 ff. - A.P. Madsen 1896: 37, T. 49,73. - K. Ebbesen 1988: 12 ff. - S.
Hansen 1993: nr. 42. 1995: 16 f. - T. Dehn et alii 1995: 11 ff. - V. Nielsen 1993: 167 f, nr. 8.
2164. Toftegård, Vindeby, Vindeby sg (DKC: 070413.3). CE 1877. Højrest. Heri findes 2 jættestuer. Kamrene har samme
længderetning og ligger ca. 3 m fra hinanden.
a. Den Ø-lige jætttestues kammer er ovalt og orienteret Ø-V. Det er ca. 3,9 m l. og 2,0 m br. Det er bygget af 11 sidesten,
nemlig 2 sten for hver ende, 3 sidesten mod N og 4 på den S-lige langside. Det er tørmurskonstruktion mellem
sidestenene. Kammeret har været dækket af >2 dæksten. På gulvet fandtes trækulstykker. Midt for den S-lige langside
findes en ca. 0,4 m br. gangmunding.
Gangen er orienteret S-N. Den er 0,4 m br. Der er bevaret >2 sidesten; én på hver side.
Fund (Udgr. 1877): Ingen.
b. Den V-lige jættestue kammeret var oval og orienteret Ø-V. Det var <1,7 m br. Det var bygget af >6 sidesten. Der er
registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Gulvet bestod af et lerlag og br. flint.
Fylden bestod af sten og ler, hvori fandtes trækulstykker.
Fund (Udgr. 1877 - mgl.): 1 Spydspids eller flintmejsel.
2165. Sejrlund Skov, Vindeby sg (DKC: 070413.11). CE 1866. Rundhøj. Den er ca. 10 m i diam. I højen fandtes en
dysseruin.
Kammeret var ca. 1,5 m l. og 0,6 m br. Det var bygget af >4 sidesten.
2166. St. Avnede Skov, Avnede sg (DKC: 70502. 1). CE 1876. Langhøj, rektangulær og orienteret NNV-SSØ. Den er ca.
30,0 m l. og 7,5 m br. Der er bevaret ca. 50 randsten. I højens midterakse findes 2 dysser.

a. 11 m fra højens NNV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NNV-SSØ eller
parallelt med højens længderetning. Det er bygget af 4 sidesten, som vender en glat side indad. Det er dækket af 1
dæksten.
b. 13 m fra højens SSØ-lige ende er registreret sprængte sten af et kammer. - Litt: C.C. Haugner 1941: fig. 65. - K. Ebbesen
2006: nr. 250.
2167. Maulskovhusene, Dannemare sg (DKC: 070503. 1). 1849 og CE 1877. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Kammeret var orienteret NV-SØ. Der er registreret 9 sten.
2168. Maulskovhusene, Dannemare sg (DKC: 070503.2). CE 1877. En jættestue.
Kammeret er orienteret SØ-NV. Der er bevaret >8 sidesten, 4 på hver langside, og >4 dæksten.
2169. Hillestrup, Idestrup sg (DKC: 070505.15). 1921. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 21 m l. og 10 m br.
8 m fra højens S-lige ende fandtes et gravkammer. Det var ca. 2,0 m l., 1,0 m br. og 1,0 m h. Det var bygget af opr. 4
sidesten.
Fund (Udgr. 1921 - LSM 14.595-605): 3 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 2 slebne, svære, tyknakkede retøkser
(Lindø/Valby-type). - 1 flække. - Ravfragm. - 1 tragtskål. - 2 hængekar.- Ubest. lerkar. (MN IVA-B). - Litt: K. Ebbesen 1975,
fl.a. nr. 161.
2170. ”Paddehøj”, Vesternes, Kappel sg (070507.1). CE 1877. Langhøj, orienteret Ø-V.
Centralt i højen fandtes et gravkammer.
2171. Langø, Kappel sg (DKC: 070507.4). CE 1877. Høj.
I højen er registreret 2-3 gravkamre.
2172. ”Skafteshøj”, Langø, Kappel sg (DKC: 070507.6). 1876 og CE 1877. Langhøj. I højen fandtes 3 gravkamre.
a. Det ene kammer var ca. 1,9 m l., 1,3 m br. og 0,9 m h.
b. Det andet kammer var ca. 1,9 m l., 1,3 m br. og 0,9 m h.
c. Det tredje kammer var ca. 1,9 m l., 1,3 m br. og 0,9 m h.
Fund (Inds. 1876. - NM A 2685-97, fra de to af kamrene): 1 sleben, svær, tyknakket huløkse (type B). - 1 sleben, tyndbladet,
tyknakket retøkse. - 3 slebne, svære, tyknakkede retøkser (Lindø/Valby-type). - 1 usleben og 5 slebne, buttede retmejsler.
- 2 kugleamforer. - 2 hængekar. - 1 tragtskål. MN IVA/B. - 1 kop (ældre bronzealder). - Mgl: 1 tyndbladet flintøkse. - Litt:
K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 171 og 306 ff, fig. 204-6. - 2005: fl.1,128.
2173. Langø By, Kappel sg (DKC: 070507.7). 1988. Høj. I højningen fandtes tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1988-89 af K. Christensen - LFS 800-1989-4): 1 sleben, buttet retmejsel. - 1 sleben, tyndbladet flintøkse. - 1
tværpil. - 7 flækker. - 1 kugleamfora. - 2 skulderkopper. - 1 hængekar. MN II-IVA. - Litt: K. Christiansen: 1990:35 ff.
2174. Langø, Kappel sg (DKC: 070507.8). CE 1877. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 14,0 m l. og 8,0 m br. Der er
registreret 7 randsten. Centralt i højen findes en jættestue.
Kammeret er rektangulært og orienteret NV-SØ. Det er ca. 3,8 m l. og 1,6 m br. Det er bygget af 11 sidesten, nemlig 2
sten for hver ende, 4 på den SV-lige og 3 på den NØ-lige langside. Kammeret var dækket af 3 dæksten. På den NØ-lige
side og forskudt mod N findes en gangåbning. - Litt: C.C. Haugner 1941: fig. 76.
2175. Stensgård Flademark, Stokkemarke sg (DKC: 70511. 2). CE 1878. Langhøj, rektangulær og orienteret ØSØ-VNV.
Den var ca. 44,0 m l., 7,0 m br. og 1,5 m h. Den Ø-lige ende er ødelagt. Der er registreret ca. 50 randsten. I højens ØSØende findes en stordysse.
Kammeret er orienteret NNØ-SSV eller på tværs af højens længderetning. Det har trapezformet grundplan. Det er 3,4 m
l., 1,6 m h. og 1,8 m br; bredest mod NNØ. Det er bygget af 7 sidesten, nemlig 2 endesten mod NNØ, 2 sten på den V-lige
og 3 sten på den Ø-lige langside. Det er dækket af 1 dæksten med skålgruber. For kammerets SSV-lige ende findes en
gangåbning. Kammerets gulv bestod af en flisebrolægning og hvidbrændt flint. Herpå fandtes skeletrester og gravgaver.
Fylden bestod af ler, muldjord og sten.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Der er registreret >1 sidesten. - Fund (Udgr. 1878 af C. Engelhardt. - NM A 4085-91): 2
dolke (1 type IIIC og 1 type VIB).- 1 skiveskraber. - 2 tværpile. - 1 flækkekniv. - 1 flække. - Mgl: Ravperle og lerkarskår. Litt: P.V.Glob 1969: nr. 508. - K. Ebbesen 2006: nr. 251.
2176. ”Stenskoven”, Stokkemarke sg (DKC: 070511.9). CE 1877/78. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den var ca. 44,0 m
l. og 6,5 m br. Der er registreret 7 randsten.
2177. Stokkemarke, Stokkemarke sg (DKC: 070511.30). CE 1877. Høj. Centralt i højen fandtes en jættestue.
Kammeret var rektangulært og orienteret Ø-V. Det var ca. >2,9 m l. og 1,8 m br. Det var bygget af >11 sidesten, heraf 2
i den V-lige ende og >3 på hver langside. Kammeret var dækket af >1 dæksten. Midt for den S-lige langside fandtes en
0,8 m br. gangåbning.
Gangen var orienteret N-S. Den var >3,0 m l. og 0,8-0,7 m br. Der var bevaret >6 sidesten, nemlig 4 mod Ø og 2 mod
V. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 509.
2178. Stokkemarke, Stokkemarke sg (DKC: 070511.31). CE 1877/78. Langhøj.
2179. Stokkemarke, Stokkemarke sg (DKC: 070511.32). CE 1877/78. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 46,5 m l. Der
er registreret 13 randsten.
2180. Stokkemarke, Stokkemarke sg (DKC: 070511.36). CE 1877/78. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Kammeret var bygget af >3-4 sidesten samt >1 dæksten.

Fund (mgl.): Skeletrester og et par flintøkser.
2181. ”Langhøjen”, Kældernæs, Stokkemarke sg (DKC: 070511.40). CE 1877. Langhøj, orienteret Ø-V. I højen fandtes
ruinerne af 1-2 megalitgrave.
I højens Ø-lige enden og i dens midterakse fandtes et rektangulært gravkammer (ubest.). Det var orienteret N-S. Det var
ca. 1,8 m l. og 1,4 m br. Det var bygget af >6 sidesten, som vendte en flad side indad. Det var dækket af >1 dæksten.
Fund (mgl.): 2 skeletter og en flintdolk.
2182. ”Knephøj”, Kældernæs, Stokkemarke sg (DKC: 070511.41). CE 1877. Rundhøj. Den er ca. 18 m diam. og 3,5 m h.
I højens S-lige del findes en jættestue.
Kammeret er orienteret Ø-V og har timeglasformet grundplan. Det er ca. 8,2 m l. og henh. 2,6 m., 1,7 og 1,6 m br. ved
enderne og midtpå. Kammerets Ø-lige ende er den bredeste. Det er bygget af opr. 22 sidesten, nemlig 1 sten for hver
ende, 11 sten på den N-lige og 9 sten på den S-lige langside. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret
er dækket af 6 dæksten. Midt for den S-lige langside findes en 0,7 m br. gangmunding.
Gangen er orienteret S-N. Den er 0,8-0,9 m br. Den er bygget af >8 sidesten, nemlig 4 på hver side, og >4 dæksten.
Mellem 1.-2. par sidesten findes et sæt karmsten, hvorimellem ligger en tærskelsten. Der er tørmurskonstruktion mellem
gangens sidesten.
Fund (Udgr. 1877. - Privateje, i.s.): Skeletrester, flintøkser, ca. 10 flintdolke, spydspids, lerlåg, hængekar og ubest. lerkar.
- Litt: A.P. Madsen 1896: t. 48,73. - T. Dehn et alii 1995: 162 ff.
2183. Kældernæs, Stokkemarke sg (DKC: 070511.49). CE 1877. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 50 m l. og 2,0 m
br. I højen fandtes sandsynligvis 2 kamre.
2184. ”Thorhøj”, Knuthenlunds Mark, Stokkemarke sg (DKC: 070511.50). CE 1877/78. Rundhøj. Den er ca. 14-20 m i
diam. og 1,5 m h. Der er registreret randsten. Centralt i højresten findes en jættestue med bikammer.
Kammeret er ovalt og orienteret NØ-SV. Der er >3,2 m l. og 1,9 m br. Der er bevaret >10 sidesten og >2 dæksten.
Sandsynligvis midt for den NV-lige langside findes et bikammer. Det er orienteret NV-SØ. Det er ca. 2,6 m l. og >1,9 m
br. Det var opr. bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod NV og 2 sten på hver side. På kammerets SØ-lige langside
og forskudt mod Ø findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Der er registreret >5 sidesten og >2 dæksten. - Litt: A.P. Madsen 1896: 37, t. 48,75. - S.
Hansen 1993: nr. 46.
2185. Knuthenlund, Ugleholt Skov, Stokkemarke sg (DKC: 070511.56). CE 1878. Høj. Centralt i højen findes en
jættestue.
Kammeret er orienteret Ø-V og har trapezformet grundplan. Det er ca. 5,0 m l. og 1,9-2,1 m br.; bredest mod V. Det er
bygget af 12 sidesten nemlig 2 på hver ende samt 4 på hver langside. På den S-lige langside ses yerligere 2 smalle sten. Der
er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret var dækket af >3 dæksten. På den S-lige langside og forskudt
mod Ø findes en gangåbning.
Gangen er orienteret S-N. Den er ca. 5,3 m l. Den er bygget af >9 sidesten, nemlig 4 sten mod Ø og 5 mod V. Der er
bevaret >3 dæksten i gangen. Bag hjørnestenene til kammeret og ved 3.-4. par sidesten står 2 sæt karmsten. Der er
tørmurskonstruktion mellem kammerets sidesten. - Litt: A.P. Madsen 1896: 37, t. 48, 74. - P.V.Glob 1969: nr. 510.- S.
Hansen 1993: nr. 47.
2186. Ugleholt Skov, Stokkemarke sg (DKC: 070511.57). CE 1878. Højrest. I højen fandtes en stordysse.
Kammeret var orienteret NV-SØ og havde trapezformet grundplan. Det var ca. 4,1 m l. og 1,7 m br. Det var bygget af
>8 sidesten.
2187. Ugleholt Fredskov, Stokkemarke sg (DKC: 070511.58). CE 1877/78. Høj.
Centralt i højen fandtes en megalitgrav.
2188. Ugleholt Fredskov, Stokkemarke sg (DKC: 070511.59). CE 1877. Høj. Centralt i højen er registreret sten af en
megalitgrav. - Litt: P.V.Glob 1969: no 511.
070511,a. Kældernæs, Stokkemarke sg (LSM 4448-49, - muligvis fra nr. 2170). Fundet i en jættestue: 2 dolke (type IA
og IB).
2189. Lindet Skov, Tillitse sg (DKC: 070513.5). CE 1877. Rundhøj. Der er registreret 3 randsten.
Kammeret var bygget af >4 sidesten, som vendte en flad side indad.
2190. Næsby Strand, Tillitse sg (DKC: 070513.18). 1973. Høj. I højen fandtes tomten af en megalitgrav og sekundære
bronze- og jernaldergrave.
Fund (Udgr. 1973 af K. Snedker. - LSM u. nr.): 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 skulderkop (MN II).
070513,a. Rågeskov, Tillitse sg (Inds. 1848. - NM 10.226-7). Fundet i en stendysse: 1 svær, sleben, tyknakket retøkse
(Lindø-type). - Mgl.: 1 flintøkse.
2191. Fritzholm Mark, Vejlø, Vestenskov sg (DKC: 070514.5). CE 1877. Rundhøj. Den er ca. 17 m i diam. og 2,5 m h. I
højen findes en jættestue.
Kammeret har timeglasformet grundplan og er orienteret NØ-SV. Det er ca. 9,5 m l. og henh. 2,2 m, 1,7 og 1,3 m br. ved
enderne og midtpå. Kammeret er bredest mod V. Det er bygget af >18 sidesten herunder 7 sidesten på hver langside. Der
er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret var dækket af 7 dæksten. Midt for kammerets S-lige langside
findes en 0,6 m br. gangåbning.

Gangen er orienteret SØ-NV. Den er >7,1 m l. og 0,6-0,8 m br. Den er bygget af >11 sidesten og >3 dæksten. I gangen
findes et sæt karmsten. - Litt: H. Petersen 1881: fig. 1. - S. Hansen 1993: nr. 57.
2192. Fritzholm, Vestenskov sg (DKC: 070514.8). CE 1877. Rundhøj. Den var ca. 11,5-10,5 m i diam. og 1,0 m h. Der er
registreret ca. 20 randsten.
Centralt i højen er registreret ruinen af en megalitgrav. - Litt: A.P. Madsen 1896: 38, t. 49,76.
2193. Fritzholm, Vestenskov sg (DKC: 070514.9). CE 1877. Rundhøj. Den var ca. 16,5 m i diam. Der er registreret
randsten. I højen SV-lige del fandtes en jættestue.
Kammeret var rektangulært og orienteret NV-SØ. Det var ca. 7,1 m l. og 1,6 m br. Det var bygget af >16 sidesten; heraf
1 sten for hver ende. Midt for kammerets SV-lige langside fandtes en 0,8 m br. gangåbning.
Gangen var orienteret SV-NØ. Den var ca. 0,8 m br. Der er registreret >1 sidesten.
2194. Grønnegade, Bregninge sg (DKC: 070601.3). CE 1877. Rundhøj. Den var ca. 14 m i diam. Der er registreret
randsten. I højen findes en stordysse.
Kammeret er orienteret Ø-V og har polygonal grundplan. Det er ca. 2,5 m l., 1,6 m br. og 0,8 m h. Det er bygget af 6
sidesten og 1 dæksten. For kammerets Ø-lige ende findes en 0,8 m br. gangåbning.
Gangen orienteret Ø-V. Den er bygget af >2 sidesten, én på hver side. - Litt: A.P. Madsen 1868: 11. t. 11.
2195. Grønnegade, Bregninge sg (DKC: 070601.6). CE 1877. Rundhøj. I højen findes en stordysse.
Kammeret er orienteret NØ-SV og har 6-sidet grundplan. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod SV og 2 sten på
hver side. For kammerets NØ-lige ende findes en gangåbning. Der er bevaret >1 dæksten.
Gangen er orienteret NØ-SV. Den er bygget af >4 sidesten. - Litt: A.P. Madsen 1868: 11, t. 11. - P.V. Glob 1969: nr. 556.
2196. Grønnegade, Bregninge sg (DKC: 70601.12). Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ. I højresten findes 2
rektangulære dyssekamre.
a. Det NV-lige kammer (type I/II) er orienteret NV-SØ eller parallelt med højens længderetning. Det er bygget af
>4 sidesten; 1 smallere endesten mod NV og SØ samt 2 sten på SV-lige langside. Det er dækket af 1 dæksten med
skålgruber.
b. Det SØ-lige kammer (type I/II) er orienteret SV-NØ eller på tværs af højens længderetning. Der er ca. 0,8 m br. Det
er bygget af >3 lige høje sidesten; nemlig 1 sten mod NV, SØ og NØ. Kammeret er åbent i SV. - Litt: P.V. Glob 1969: nr.
555. - K. Ebbesen 2006: nr. 252.
2197. Bregninge, Bregninge sg (DKC: 070601.13). CE 1877. Rundhøj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes et gravkammer. Der er registreret 1 dæksten. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 554.
2198. Lågerup, Bregninge sg (DKC: 070601.18). CE 1877. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 42,0 m l. og 5,0 m br.
2199. Lågerup, Bregninge sg (DKC: 70601.19). CE 1878. Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ. Den var ca. 17,5 m
l. og 6,0 m br. Der er registreret >20 randsten, de fleste på langsiderne. I højen fandtes 2 dysser, begge orienteret NV-SØ
eller parallelt med højens længderetning.
a. 5,0 m fra højens NV-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var 1,5 m l. og 0,5 m br. Det var
bygget af >3 sidesten; nemlig 1 sten mod NV, NØ og SV. Kammeret var åbent mod SØ.
b. I højens SØ-lige del sås dækstenen af et kammer. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 253.
2200. Thorupgård, Lågerup, Bregninge sg (DKC: 070601.20). CE 1878. Langhøj. Den er ca. 32,0 m l., 13 m br. og 1,5 m
h. Der er registreret randsten. I højen findes en stordysse.
Kammeret havde oval grundplan. Det var ca. 3,1 m l. Det var bygget af 6 sidesten og 2 dæksten. For den ene ende ligger
en tærskelsten.
2201. Thorupgård, Bregninge sg (DKC: 070601.23). CE 1878 og HK 1915. Rundhøj, 10,5 m i diam, 1,0 m h. Centralt heri
findes en dysse, som er ombygget i YN, idet den ene sidesten er drejet ud og en gang tilføjet.
Kammeret er orienteret NV-SØ og har 5-sidet grundplan. Det er ca 1,2 m l. og 1,2 m br. Det er bygget af tre, ca. 1,3 m
h. sidesten i henh. S, N og V. Sidestenene hælder indad. Kammeret er åbent i NV. Her liggger 3 sten på række som en
tærskel.
Gangene er orienteret NV-SØ. Den er bygget af 3 ret uensartede sten, nemlig den opr. sidesten samt to tilføjede meget
spinkle sten.
Fund (Udgr. 1915. af H. Kjær. - NM A 28.161-82 og 28.261): 1 stridsøkse (type F/G). - 3 lerkar (type I A 1, I C 2 og I F
3). - 1 sleben, tyndbladet tyknakket huløkse - 1 fladehugget pilespids. - 2 slebne, svære, tyknakkede huløkser (type A). - 1
sleben, buttet retmejsel. - 6 ravperler (2 ravskiver (type 2a), 2 type q, 1 type m) og ravfragm. - 1 pilespids med konkav
basis. - Litt: C.J. Becker 1936: 165, nr. 12. - K. Ebbesen 2005: fpb.5. og fl.1,129.
2202. Døllefjelde, Døllefjelde sg (DKC: 070602.-). APM 1895. Højtomt. Der er registreret randsten; ca. 1,5 m høje.
Centralt i højen fandtes tomten af en megalitgrav.
Kammeret har været orienteret N-S. Det var ca. 4,4 m l. og 1,3 m br. Der var bevaret >2 sidesten. Kammergulvet bestod
af en brolægning og et lag br. flint.
Fund (Udgr. 1895 af A.P.Madsen): Ingen.
2203. Fjelde, Fjelde sg (DKC: 070604.1). CE 1876. Ruin af en megalitgrav.
Kammeret var >2,5 m l. og 1,6 m br. Der er registreret >7 sidesten og >2 dæksten.
Gangen var orienteret S-N.

2204. Godsted, Godsted sg (DKC: 070605.27). CE 1876 og HK 1920. Rundhøj. Den er ca. 17 m i diam. og 2,0 m h.
Centralt i højen fandtes en stordysse/jættestue.
Kammeret havde polygonal(?) grundplan. Det var ca. 3,1 m l. og ca. 2 m br. Der er registreret >3 sidesten og >1
dæksten.
2205. Herritslev, Herritslev sg (DKC: 070606.8). Langhøj. Den var ca. 25,0 m l. og 9,0 m br. Der er registreret randsten.
Der er registreret store sten af en megalitgrav.
2206. Herritslev By, Herritslev sg (DKC: 070606.13). Langhøj. Den var ca. 15,0 m l. og 5,5 m br. Der er registreret
randsten.
Der har muligvis været flere gravkamre i højen.
2207. ”Kæmpegården”, Egholm, Herritslev sg (DKC: 70606.15). CE 1877. Langhøj. Den er trapezformet og orienteret
NNV-SSØ. Den er 76 m l. og 9-12 m br.; bredest mod S. Den N-lige ende er ødelagt. Der er bevaret randsten.
I højen er registreret 4-5 ødelagte dysser.
a. 24 m fra NNV-enden findes en del større sten af et gravkammer. - Litt: Ant. Ann. I 364. - K. Ebbesen 2006: nr. 254.
2208. Hunseby Skov, Hunseby sg (DKC: 070607.43). CE 1877. Høj. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret Ø-V.
Gangen var orienteret S-N.
2209. Frejlev Skov, Kettinge sg (DKC: 070608.6). CE 1879 og GR 1927. Rundhøj. Den er ca. 10 m i diam. Der er registreret
ca. 23 randsten; ca. 1 m høje. Centralt i højen findes en megalitgrav.
Kammeret har polygonalt grundplan. Det er bygget af >7 sidesten og 1 dæksten.
Gangen er orienteret S-N. Der er registreret >2 sidesten.
2210. Frejlev Skov, Kettinge sg (DKC: 070608.14). CE 1879 og GR 1927. Rundhøj. Den er ca. 11 m i diam. og 0,5 m h.
Der er registreret 5 randsten.
Centralt i højen findes ruinen af et gravkammer. Der er bevaret >2 vinkelstillede sidesten.
2211. Frejlev Skov, Kettinge sg (DKC: 070608.17). KT 1954. Rundhøj. Den er ca. 17,5 m i diam. og 1,5 m h. Der er
registreret ca. 40 randsten.
I højen findes et dyssekammer. Det er ca. 2,0 m l. og 1,0-1,3 m br. Det er bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
2212. Frejlev Skov, Kettinge sg (DKC: 070608.25). GR 1927. Høj. Der er registreret 1 randsten.
I højen fandtes et gravkammer. Det var bygget af >2 sidesten og 1 dæksten.
2213. Frejlev Skov, Kettinge sg (DKC: 070608.33). GR 1927. Langhøj. Der er registreret 10 randsten; 0,6 m høje.
Centralt i højen er registreret 4 sten af en megalitgrav.
2214. ”Kong Grøns Høj”, Frejlev Skov, Kettinge sg (DKC: 070608.107). CE 1879 og KT 1941. Langhøj, orienteret NVSØ. Den er ca. 18 m l., 10 m br. og 1 m h. Der er bevaret 30 randsten og vægtersten. De er 1,2-1,5 m høje. De største er
placeret midt for enderne.
4 m fra højens SØ-lige ende findes en stordysse. Kammeret er orienteret NØ-SV og har pæreformet grundplan. Det er
ca. 2,5 m l., 2,0 m br. og 1,3-1,5 m h. Det er bygget af 6 sidesten, nemlig 2 sten mod SV, NV og NØ. Der er registreret
tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 2 dæksten. For den NØ-lige side findes en gangåbning.
Der er bundbrolægning i kammeret. Herpå fandtes skeletrester og gravgaver.
Gangen er orienteret NØ-SV. Den er 3,0 m l. og 0,7 m br. Den er bygget af >3 sidesten og >1 dæksten. Der er bundbrolægning
i gangen. Den er lukket af en stor stendynge. Den udmunder i randstenskæden mellem to randsten.
Fund (Udgr. 1941 af K. Thorvildsen - NM A 39.856-68 og FMN W.S. 163): 2 svære, tyknakkede retøkser. - 2 dolke (type
ID og ubest.). - 3 flækkeildsten. - 2 flækkeknive. - 4 flækker/-fragmenter. - Ubest. lerkar.
Ved randstensområdet er fundet: 1 svær, tyknakket huløkse. - 1 buttet retmejsel. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 164. 2009: kap. 26. - T. Dehn et alii 1995: 146 f.
2215. Frejlev Skov, Kettinge sg (DKC: 70608.109). CE 1879 og GR 1925. Langhøj, trapezformet og orienteret Ø-V. Den
er ca. 33,0 m l. og 3,5-4,8 m br.; bredest mod Ø. Der er bevaret ca. 70 randsten. Der er registreret mindst én stenrække
på tværs af højen efter mindst 1 ombygning.
I højens Ø-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det er orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Det er 1,9 m l. og 0,7 m br. Det er bygget af 4 lige høje sidesten og 1 dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr.
255.
2216. Frejlev Skov, Kettinge sg (DKC: 070608.121). GR 1927. Rundhøj. Den er ca. 12 m i diam. og 0,5 m h. Der er
registreret 9 randsten.
I højen fandtes ruinen af et gravkammer. Der er registreret >3 sidesten.
Fund (mgl.): Fragm. flintdolk og lerskår.
2217. Frejlev Skov, Kettinge sg (DKC: 070608.145). GR 1924. Rundhøj. Den er ca. 13 m i diam. og 1,5 m h. I højen findes
en jættestue.
Kammeret har trapezformet grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 6,0 m l., 1,2 m h. og 1,7-1,3 m br,; bredest mod V. Det
er bygget af 13 sidesten, nemlig 5 sidesten på hver langside, 2 for den V-lige og 1 for den Ø-lige ende. Der er bevaret >2
dæksten. Mellemrummene mellem sidestenene er udfyldt med tørmurskonstruktion. Fra højens S-lige side og forskudt
mod Ø findes en gangåbning.

Fylden i kammer og gang bestod af hård, lerholdig jord. På gulvet lå et lag indskørnet flint. Herpå fandtes skeletrester og
gravgaver. Der iagttoges en bålplet i både kammer og gang. Under dækstenen lå et depot fra yngre bronzealder.
Gangen er orienteret N-S og når randstenskæden. Den er ca. 4,5 m l. og 0,8-0,9 m br. Den er bygget af 8 sidesten; 4 på
hver side. Ved hjørnestenen til kammeret og mellem 3.-4. sidesten står 2 sæt karmsten. Der ligger tærskelsten mellem
dem begge. Ved begge sæt karmsten var gangen lukket med stendynger og lodretstillede sten.
Fund (Udgr. 1924 af G. Rosenberg. - NM A 32.127-200; B 11.486-90 - FMN u. nr. (mgl.)): 6 ravperler (type m1) og
fragm. - 3 flækkeknive. - 2 flækkeildsten - 17 flækker. - Keramik: 6 hængekar. - 2 kegleskåle. - 1 fodskål. - 1 lerlåg. - Litt:
G. Rosenberg 1929: 199 ff, fig. 9-10. - H.C. Broholm 1946: 220. - K. Ebbesen 1975, fl.a. nr. 177, fig. 72,4; fig. 46,4 og fig.
68,1. - S. Hansen 1993: nr. 53. - T. Dehn 1995: 122 ff.
2218. Frejlev Skov, Kettinge sg (DKC: 070608.146). CE 1877 og KT 1939. Rundhøj. Den er ca. 15 m i diam. og 1,5 m h.
Der er registreret ca. 20 randsten; 0,8-1,3 m høje. I højens S-lige del findes en dysse.
Kammeret er orienteret SV-NØ. Det har ovalt grundplan. Det er 2,0 m l., 1,2-0,7 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af 7
sidesten, nemlig 1 endesten mod N og 3 på hver langside. Sidestenene hælder indad. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
For den SV-lige ende findes en gangåbning, hvor der ligger en tærskelsten.
Gangen er orienteret SV-NØ. Den er 0,8 m l., 1,0 m br. og 0,7-0,8 m h. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side.
2219. Frejlev Skov, Kettinge sg (DKC: 070608.147). CE 1877. Rundhøj. I højen findes en jættestue.
2220. Frejlev Skov, Kettinge sg (DKC: 070608.148). GR 1923. Rundhøj. Den er ca. 15 m i diam. og 2,0 m h. Der er
registreret randsten. I højen findes en jættestue.
Kammeret er orienteret SV-NØ og har trapezformet grundplan. Det er 6,0 m l. og 1,9 m br. Det er bygget af 15 sidesten,
nemlig 6 på hver langside, 1 for den Ø-lige og 2 for den V-lige ende. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Kammeret er dækket af 6 dæksten. På kammergulvet fandtes et lag br. flint. Herpå fandtes skeletrester og gravgaver. På
kammerets SØ-lige side og forskudt mod Ø findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er ca. 5 m l. og når til randstenskæden. Den er bygget af 9 sidesten, nemlig 5 mod NØ
og 4 mod NV. Mellem inderste og yderste par karmsten står et sæt karmsten, hvorimellem der ligger tærskelsten. Ved det
inderste par lå tillige en flad sten, som muligvis har tjent som dørsten. Gangen var udadtil lukket af en flad sten, som
var stillet op mod dækstenen og omgivet af en stendynge. Den er dækket af 5 dæksten.
Fund (Udgr. 1923 af G. Rosenberg. - NM A 33.156-246): 1 usleben, svær, tyknakket huløkse (type A). - 1 sleben, tyndbladet,
tyknakket huløkse. - 1 skivebor. - 24 afslag. - 3 flækkeildsten. - 1 flækkesegl. - 3 flækker. - 6 slebne, svære, retøkser (type
A og Bundsø-type). - 5 slebne, buttede retmejsler. - 4 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 4 ko-mejsler. - Keramik:
>3 tragtskåle. - 1 skulderskål. - >2 skåle med konkav hals. - 7 hængekar. - 2 kegleskåle. - 2 fodskåle. - 3 lerlåg.
Der gravedes uden resultat efter offerlag ved gangmundingen. - Litt: G. Rosenberg 1929: 190 ff. - K. Ebbesen 1975,fl.a.
nr. 176. fig. 50,1; fig. 51,1; fig. 71,8: fig. 72,6, fig. 76,1. og fig. 93-5-6. - 2005: fl.1,131. - S. Hansen 1993: nr. 54. - T. Dehn
et alii 1995: 133 ff.
2221. Frejlev Skov, Kettinge sg (DKC: 70608.149). CE 1879. Langhøj. Den er ca. 75 m l. og 5 m br.
I højen er registreret 3 dysser.
a. I midteraksen og ved den Ø-lige ende findes en dysseruin. Der er bevaret >2 sidesten.
b. Et gravkammer.
c. I højens V-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er bygget af 4 lige høje sidesten.
Fund (Udgr. 1950 af S. Sidenius): ? - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 304.
2222. Frejlev Skov, Kettinge sg (DKC: 070608.150). GR 1923. Langhøj, trapezformet og orienteret Ø.V. Den er ca. 35 m
l., 5 m br. og 1,0 m h. Der er bevaret ca. 100 randsten; 0,4-1,0 m høje. Højen er ombygget. Henh. 17 m og 30 m fra den
Ø-lige ende står en dobbellt og en enkelt stenrække på tværs af højen.
10 m fra højens V-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret N-S eller på tværs af højens
længderetning. Det er bygget af >2 sidesten, nemlig 1 sten mod Ø og V.
Fund: Fragm. af øskenflaske. - Litt: T. Dehn et alii 1995: 147 f. - K. Ebbesen 2006: nr. 256
2223. Frejlev Skov, Kettinge sg (DKC: 070608.154). GR 1923. Langhøj. Den er ca. 4 m br. Der er registreret små
randsten.
2224. ”Store Vittinghøj” eller ”Bojes Høj”, Frejlev, Kettinge sg (DKC: 070608.156, identisk med 171). Rundhøj. Der er
bevaret randsten. Centralt i højen findes en jættestue.
Kammeret er trapezformet og orienteret ca. Ø-V. Det er 5,6 m l. og 2,5- 2,1 m br.; bredest mod V. Det er bygget af 14
sidesten og >2 dæksten. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. På kammerets SØ-lige side og forskudt mod
Ø findes en 1,1 m br. gangåbning. På gulvet fandtes skeletrester og gravgaver.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den er 4,4 m l. og 1,1-0,9 m br. Den er bygget af 8 sidesten; 4 på hver side. Ved
hjørnestenene til kammeret og ved 3.-4. par sidesten findes 2 sæt karmsten. Mellem disse ligger en tærskelsten. Der er
tørmurskonstruktion i gangen. Der fandtes en sekundær bronzealdergrav i gangen.
Fund (Udgr. 1879, 1923, 1943 og 1958 af J. Olsen, W. Sidenius og Kaj Axel. - NM A 36.554-74 og B 2081-85. - LSM 702039 og 7072. - FMN W.S. 60-75): 2 svære, slebne, tyknakkede huløkser (type A). - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket huløkse
- 4 slebne pilespidser. - 1 fladehuget pilespids. - 3 bennåle (1 type 1; 1 type 5 og 1 type 7). - 1 benpren. - 3 pilespidser med
konkav basis. - 1 fragm. segl. - 7 dolke (1 type IB; 1 type IA/B; 1 type IIA; 1 type IIIC; 2 type VIB og 1 type IIB/VIA).- 1

sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 1 sleben, buttet retmejsel. - 1 dobbeltægget stridsøkse (type B 2). - 1 flækkesegl.
- 1 flækkekniv. - Keramik (Ubest. - MN) - Ravperler/-fragm. - Der skal være fundet en tyknakket huløkse mere. - 1 fragm.
bronzesværd og 1 fragm. bronzedolk. - Litt: A.P. Madsen 1896: 38, t. 50,80. - H.C. Broholm 1943: 147 nr. 1488. - K.
Ebbesen 1974: nr. 17, fig. 2,4. - 1975: fl.a. nr. 172. - C.J. Becker 1950: bil. 22, 56. - K. Ebbesen 1995.- S. Hansen 1993: nr.
52. - 2005: fl.1,130. - T. Dehn et alii 1995: 168 ff.
2225. Frejlev, Kettinge sg (DKC: 070608.161, identisk med 168). Dysse.
Kammeret var orienteret SV-NØ. Det var bygget af >4 sidesten, nemlig 1 sten mod NV, NØ og 2 sten SV. Det var dækket
af >1 dæksten. - Litt: A. Fang 1936: 60 (afb.).
2226. ”Barnehøj”, Frejlev Skov, Kettinge sg (DKC: 70608.165). CE 1879. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Begge
højens ender er sløjfet. Den er ca. 30 m l. og 9,5 m br. Der er registreret 33 randsten. I højens V-lige del findes en række
af 3 sten på tværs af højen, som spor af ombygning.
Der er registreret 1-2 dysser i højen.
a. I midteraksen ved V-enden findes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det er orienteret Ø-V eller parallelt med
højens længderetning. Det er 2,1 m l. Det er bygget af 4 lige høje sidesten. Gulvet er brolagt af flade fliser. - Litt: K.
Ebbesen 2006: nr. 257.
2227. Frejlev, Frejlev sg (DKC: 070608.174). CE 1879. Høj. der er registreret randsten.
Kammeret var orienteret Ø-V. Der er registreret >4 dæksten.
2228. ”St. Guldhøj”, Kettinge sg (DKC: 070608.180). CE 1867 og KT 1941. Rundhøj. Den er ca. 20-25 m i diam. og ca.
3,0 m h. Der er bevaret randsten. I højens S-lige del findes en jættestue.
Kammeret er trapezformet og orienteret ØNØ-VSV. Det er 10 m l., 1,5 m h. og 2,3-1,5 m br.; bredest mod VSV.
Det er bygget af opr. 17 bæresten, nemlig 1 sten mod Ø, 2 mod V samt henh. 6 og 8 sidesten mod S og N. Der er
tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Det er dækket af 3 dæksten. På gulvet lå et lag ildskørnet flint. Herpå fandtes
skeletrester og gravgaver. På kammerets S-lige langside og forskudt mod Ø findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Det er 7 m l., 1,0 m h. og 1,5-1.0 m br. Det er bygget af 10 sidesten; 5 på hver side.
Ved hjørnestenene til kammeret og mellem 3.-4. par sidesten står et sæt karmsten. Yderst ligger en tærskelsten. Der er
tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Fund (Udgr. 1941 af K. Thorvildsen. - NM A 39.869-89): 1 sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 1 ravperle (type b).
- 2 flækkeknive. - 6 flækker. - Ubest. lerkar. MN - Litt: A.P.Madsen 1896: 34, t. 45,70.- K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 174. - S.
Hansen 1993: nr. 50.
2229. ”Ll. Guldhøj”, Frejlev, Kettinge sg (DKC: 070608.181). Rundhøj. Der er registreret 2 randstenkæder. I højen findes
en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret Ø-V. Det er 3,5 m l. og 2,4 m br. Det var opr. bygget af 11 sidesten. Fra kammerets S-lige
langside og forskudt mod Ø findes en gangåbning.
Fylden i kammeret bestod af sandblandet jord. Gulvet bestod af et lag ildskørnet flint. Herpå fandtes mange skeletdele
og gravgaver. I kammerets ende og andre steder lå skeletresterne samlede i en tæt dynge.
Gangen er orienteret S-N. Den er 3,6 m l. og 0,7 m br. Den er bygget af 8 sidesten; 4 på hver side. Ved hjørnestenene til
kammeret og ved 2.-3. par sidesten står et sæt karmsten. Ved disse ligger en tærskel, begge dannet af to sten.
Anlægget er ombygget i senneolitisk tid.
Fund (Udgr. 1923 af G. Rosenberg. - NM A 33.101-55 ): 2 pilespidser med konkav bais. - 5 dolke (1 type Ix; 1 type IIA; 1
type II/VI og 2 fragm.).- 1 krykkehovednål (type 1). - 1 lommeskålsten.- 19 flækker. - 1 flække med kærv. - 4 flækkeknive.
- 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 2 slebne, buttede retmejsler. - 7 tværpile. - 3 flækkeildsten.
Keramik: 1 skulderskål. - 1 tøndehængekar. - 1 skål med konvekse sider. - 1 fodskål. - 9 ravperler (8 type m1 og 1
ravskive). - Litt: G. Rosenberg 1929: 200 ff. fig. 11-15. - P.V.Glob 1952: no 403. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 175. - 1995: fig.
5,3. - S. Hansen 1993: nr. 51.
2230. Tokkerup, Kettinge sg (DKC: 070608.182). CE 1879. Langhøj.
I højen fandtes en kammerruin. Der er registreret >4 sidesten. I højen er registreret flere sekundærgrave, dels urner
med brændte ben ”samt bronzespand med jernhåndtag og fyldt med brændte ben, hvorpå lå en bronzearmring og små
sølvringe”.
2231. Kettinge, Kettinge sg (DKC: 070608.186).CE 1879. Høj. Der er registreret randsten. I højen er registreret ruinen
af en stor jættestue/stordysse.
2232. Kettinge, Kettinge sg (DKC: 070608.187). CE 1879. Langhøj.
Fund (Inds. 1879 - NM 3607-9): 1 tyndnakket grønstensøkse. - Mgl: 1 sleben flintøkse og 1 tyndnakket grønstensøkse.
- Litt: K. Thorvildsen 1941: 86, nr. 119.
2233. Kettinge, Kettinge sg (DKC: 070608.188). 1855.
Langhøj. Den var ca. 15,0 m l. og 6,3 m br. Der er registreret randsten.
Der er registreret en sprængt dæksten af et dyssekammer.
2234. Kettinge, Kettinge sg (DKC: 070608.190). CE 1879. Høj. Der er registreret randsten.
Der var bevaret 4 sten af et gravkammer.
2235. Kettinge, Kettinge sg (DKC: 070608.201). CE 1879. Rundhøj. Den var ca. 15-20 m i diam., idet højsiden var trukket

lidt ind ved gangmundingen. Den er ca. 1,5 m h. Der er registreret randsten. Centralt i højen findes en jættetue.
Kammeret er orienteret NNV-SSØ. Det er dækket af >4 dæksten. Gangen er orienteret ØNØ-VSV. Der er registreret >2
dæksten.
2236. ”Råhøj”, Frejlev, Kettinge sg (DKC: 070608.218). 1951. Dysse.
Kammeret var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
2237. Vrågård Stenlejer, Kettinge sg (DKC: 070608.219.). Langhøj. Den er ca. 19,0 m l. og 5,5 m br. Der er registreret
randsten.
Der synes at have været flere gravkamre i højen.
2238. Bækkeskov, Kettinge sg (DKC: 70608. 221). TT 1915. Dysse. Dyssekammeret (type I/II) har rektangulær grundplan
og er orienteret Ø-V. Det er 2,0 m l. og 0,5-0,6 m br. Kammeret er bygget af 3 sidesten, som hælder indad og vender en
flad, kløvet side indad; nemlig 1 sten mod N, S og V. Kammeret er åbent mod SØ. Gulvet består af en bundbrolægning
og et lag brændt flint.
Fund (Udgr. 1915 af gårdejeren og T. Thomsen - LSM 6534): 1 kraveflaske ( type C, TN 3 ). - Litt: N. Åberg 1937: nr. 42.
- K. Thorvildsen 1941: nr. 121. - H. Knöll 1976: nr. 87, t. 2,7. - K. Ebbesen 2006: nr. 306.
2239. Fuglegården, Rågelunde by, Kettinge sg (DKC: 070608.-). GS 1910. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den var opr.
ca. 20 m l. og 13-16 m l. Der er registreret randsten og 4 var bevaret. I højen fandtes 2 stordysser; placeret i højens midten
og ganske tæt VNV-ØSØ for hinanden. Der var stenpakninger omkring kamrene.
a. Den V-lige stordysse var meget ødelagt. Kammeret har haft 5-sidet grundplan og var opr. sat af 5 sidesten; hvoraf 3
var bevaret. Det var orienteret VNV-ØSØ; 1,9 m l. og 1,6 m br. Det har været dækket af 1 dæksten. Gulvet bestod af et
fliselag og et lag br. flint. Herpå lå skeletdele og oldsager.
Gangen var orienteret N-S. Den var sat af 3 sten i den ene og 2 sten i den anden side. Den var ca. 0,8 m br.
Fund (Udgr. af ejeren 1910 - LFS mgl.): 1 flintdolk og 1 benpren.
b. Den ØSØ-lige stordysses kammer var orienteret ca. Ø-V. Det var 2,6 m l. , 2,2 m br. og ca. 1,75 m h. Det havde 6-sidet
grundplan og var sat af 6 sidesten. Det har været dækket af >1 dæksten. Gulvet var lagt af flade fliser. Herpå lå et gravlag
med skeletrester og oldsager.
Fund (Udgr. 1910 af G. Sarauw - NM A 26.340-62 og A 28.264): 12 flækker. - 1 flække med kærv. - 3 flækkeildsten. - 3
flækkeknive. - 33 tværpile. - 1 skiveøkse. - 2 svære, slebne, tyknakkede retøkser. - 3 ravperler (1 type a1; 1 type b1 og 1 type
c1) og ravfragm. - 1 lerkar (type I 0). - Keramik: 1 tragtskål. - 1 skål med konkav hals. - 5 hængekar.
Ved randstenskæden mod S fandtes en svær, tyknakket retøkse af flint samt et nakkefragm. af en flintmejsel nedlagt
som offer (LFS og NM - mgl.). - Litt: C.A. Nordman, Finsk Museum 1929: 12 ff. - C.J.Becker 1936: 163 f, nr. 10. - P.V. Glob
1969: nr. 545. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 173. - 2005: fl.1,132.
2240. Færgemark Skov, Soesmarke, Majbølle sg (DKC: 70609.4). CE 1879. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V.
Højen er meget ødelagt.
I højen findes 2 rektangulære dyssekamre. De er begge orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning.
a. Det Ø-lige kammer er 1,6 m l. og 0,5-0,7 m br. Det er bygget af 4 lige høje sidesten. 1 dæksten, som er afvæltet.
b. Det V-lige kammer er 0,7 m br. >2 sidesten; 1 mod N og S. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 528. - K. Ebbesen 2006: nr. 258.
2241. Guldborg Krogskov, Soesmarke, Majbølle sg (DKC: 070609.5). CE 1879. Langhøj. Den er ca. 15 m l. og 7 m br.
Der er registreret randsten.
2242. Færgemarkskoven, Majbølle sg (DKC: 070609.6). TM 1954. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 42 m l. og 7 m br. Der
er registreret randsten.
Centralt i højen er iagttaget spor af et kammer.
2243. Guldborg Færgemark, Soesmarke, Majbølle sg (DKC: 70609.7). Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den er
ca. 12,0 m l., 5,5 m br. og ca. 1 m h. Der er bevaret ca. 25 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det har polygonal
grundplan. Det er 1,8 m l. ell. br. Der er bevaret >3 sidesten.- Litt: P.V. Glob 1969: no 529. - K. Ebbesen 2006: nr. 259.
2244. Guldborg Færgemarksskov, Soesmarke, Majbølle sg (DKC: 70609.8). CE 1879. Langhøj, trapezformet og orienteret
Ø-V. Den er 33 m l. og 4,5-5,0 m bred; bredest mod V. Der er bevaret 33 randsten, som er 1,5-1,9 m høje.
I højens midterakse og 16 m fra V-enden findes et rektangulæret dyssekammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V eller
parallelt med højens længderetning. Det er bygget af >2 sidesten, nemlig 1 mod V og S. 1 dæksten ligger afvæltet. - Litt:
K. Ebbesen 2006: nr. 260.
2245. Guldborg Færgemarkskov, Soesmarke, Majbølle sg (DKC: 70609.9). CE 1879. Langhøj, som er meget ødelagt. Den
var 65 m l. og 6,0 m br.
Ved højens midterakse er registreret et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V eller parallelt med
højens længderetning. Det var 2,2 m l. og 0,6 m br. Det var bygget af >3 sidesten; nemlig 1 mod V, N og S. Kammeret er
åbent mod Ø. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 261.
2246. Færgemarken, Majbølle sg (DKC: 070609.10). TM 1954. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 70 m l., 15 m br. og
1 m h. 30 m fra højens V-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V eller parallel
med højens længderetning. Det er 2,0 m l. og 0,7 m br. Det er bygget af >3 sidesten, nemlig 1 sten mod N, S og V. Det
er åbent mod Ø.

2247. Soesmarke, Majbølle sg (DKC: 70609.18). CE 1879. Rundhøj, 16 m i diam. Centralt i højen findes en dysse.
Kammeret er orienteret Ø-V og har 5-sidet grundplan. Det er bygget af 4 sidesten. Mod Ø findes en 1,0 m bred gangåbning.
- Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 262.
2248. Soesmarke, Majbølle sg (DKC: 70609.18). CE 1879. Anlægget findes 6,5 m fra den foregående. Rundhøj, ca 8 m i
diameter. Der er registreret 11 randsten.
Centralt i højen ses 2-3 sten af en dysse. - Litt. K. Ebbesen 2006: nr. 263.
2249. Soesmarke, Majbølle sg (DKC: 70609.19). CE 1879. Langhøj, svagt trapezformet og orienteret ØNØ-VSV. Den
er 20,5 m l., 1,0 m h. og 6,0-5,5 m br.; bredest mod VSV. Der er bevaret ca. 40 randsten. I højens midterakse findes 2
kamre.
a. Centralt i højen eller ca. 10 m fra den Ø-lige ende findes et rektangulært kammer (type Ia). Det er orienteret ØNØ-VSV
eller parallelt med højens længderetning. Det er bygget af 4 lige høje sidesten og 1 dæksten.
b. 3,5 m fra den Ø-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret ØNØ-VSV eller parallelt med højens
længderetning. Det er ca 1,4 m l. Det er bygget af >2 sidesten, nemlig 1 mod VSV og NNV. Dækstenen er afvæltet. - Litt:
K. Ebbesen 2006: nr. 264.
2250. Soesmarke, Majbølle sg (DKC: 70609.20). CE 1879. Langhøj, trapezformet og orienteret SØ-NV. Den er 42,0 m l.,
1,5 m h. og 8,0-7,0 m br.; bredest mod NV. Der er bevaret ca. 60 randsten.
I højens midterakse og 15 m fra V-enden findes et rektangulært kammer (type I/II). Det er bygget af 1,6 m l. og 0,7-0,8 m
br. Kammeret er bygget af 4; 1 sten mod SØ, NV, SV og NØ. 1 dæksten ligger afvæltet. - Litt. K. Ebbesen 2006: nr. 265.
2251. Storskoven, Majbølle sg (DKC: 070609.28). CE 1879. Rundhøj. Den er ca. 7,0 m i diam. Der er registreret 15
randsten. Centralt i højen findes en kammerruin. Der er registreret 4 store sten.
2252. Storskoven, Majbølle sg (DKC: 70609.95). CE 1879. Meget ødelagt langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den er
20,0 m l., 7,5 m br. og 1,0 m h. Der er bevaret 3 randsten. I højen findes 2 dysser.
a. 16 m fra højens V-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V eller parallelt med
højens længderetning. Det er 1,7 m l. og 0,7 m br. Det er bygget af >3 sidesten; nemlig 1 mod N, S og Ø. Kammeret er
åbent mod V.
b. 9,0 m fra højens V-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V eller parallelt med
højens længderetning. Det er ca. 2,2 m l. Det er bygget af >3 sidesten, nemlig 1 mod Ø, V og S. 1 dæksten er afvæltet. Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 266.
2253. Storskoven, Majbølle sg (DKC: 070609.96). CE 1879. Langhøj. Den er ca. 24 m l., 5,5 m br, 1 m h. Der er registreret
randsten.
2254. Nykrog Skov, Soesmarke, Majbølle sg (DKC: 70609.113). CE 1879. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den
er 23,5 m l., 6,5 m br. og 1,0 m h. Der er registreret randsten. I højen findes 2 dysser.
a. Centralt i højen eller 11,5 m fra Ø-enden findes et rektangulært dyssekammer (type I). Det er orienteret Ø-V eller
parallelt med højens længderetning. Det er 2,1 m l. Det er bygget af 4 sidesten, som hælder indad; nemlig 1 mod N, S,
Ø og V.
b. 3,0 m fra Ø-enden findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret N-S eller på tværs af højens
længderetning. Det er bygget af >3 sidesten, nemlig 1 mod Ø, V og N. Det er åbent mod S. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 526.
- K. Ebbesen 2006: nr. 267.
2255. Nykrog Skov, Majbølle sg (DKC: 70609.114). CE 1879. Langhøj, trapezformet og orienteret VNV-ØSØ. Den er
10,0 m l. og 6,0-5,0 m br.; bredest mod ØSØ. Der er bevaret 22 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammer er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det har 5-sidet
grundplan. 1,6 m br. Det er bygget af 4 lige høje sidesten og 1 dæksten. Mod S findes en 0,8 m br. gangåbning. - Litt: H.
Petersen 1881: fig. 8. - P.V. Glob 1969: nr. 527.- K. Ebbesen 2006: nr. 268.
2256. Majbølle, Majbølle sg (DKC: 070609.118). CE 1879. Dysse.
Kammeret er bygget af >6 sidesten og 2 dæksten.
2257. Færgemarksgård, Majbølle sg (DKC: 070609.123). CE 1879. Ruin af megalitgrav.
2258. Færgemarksskoven, Majbølle sg (DKC: 070609.124). CE 1879. Langhøj. Den var ca. 13,5 m l. Der er registreret
randsten.
I højen fandtes en megalitgrav.
2259. St. Musse, Musse sg (DKC: 070612.2). CE 1879/80. Langhøj.
2260. ”Tjørnehøj”, St. Musse, Musse sg (DKC: 070612.4). CE 1879/80. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den er ca. 35 m l.
og 6,0-7,5 m br. Der er registreret randsten.
11 m fra højens SSØ-lige enden findes et dyssekammer. Det er orienteret NNV-SSØ eller parallelt med højens
længderetning. Det er bygget af 5 sidesten og 1 dæksten.
2261. St. Musse, Musse sg (DKC: 070612.8). CE 1878 og 1987. Høj. Der er registreret randsten. I højen fandtes tomten
af en jættestue.
Kammeret var orienteret VNV-ØSØ. Der iagttoges standspor. I den S-lige langsides Ø-lige del fandtes en gangmunding.
Her lå 1 tærskelsten. På gulvet lå et lag br. flint.
Gangen var orienteret N-S. Den var bygget af 14 sidesten; 7 på hver side.

Fund (Udgr. 1987 af J. Nyberg. - LFS 800-1984-18 i.s.): Skeletrester. - 2 flintdolke og fragm. dolk. - 1 stridsøkse. - 1
fladehugget pilespids. - 1 svær, tyknakket flintøkse. - 1 sleben, tyndbladet flintøkse. - Fragm. lerkar. MN II-III.
2262. ”Eriken Renders Dysse”, Nysted Købstadsjorder, Nysted sg (DKC: 070614.1). CE 1879/80. Langhøj, orienteret
VNV-ØSØ. Den er ca. 16,0 m l. og 11,0 m br. Der er registreret ca. 26 randsten. Højen er ombygget. Centralt i højen
findes en stordysse (særform).
Kammeret er rektangulært og orienteret VNV-ØSØ. Det er ca. 1,9 m l. og 1,2 m br. Det er bygget af 4 sidesten, nemlig 1
sten mod VNV og ØSØ samt 2 sten mod NNØ. Det er dækket af 1 dæksten og åbent mod SSV.
Gangen er orienteret SSV-NNØ. Den er 6,3 m l. og 1,1-0,9 m br. Den når til randstenskæden og er bygget af 9 sidesten;
5 mod Ø og 4 mod V. Der er bevaret >1 dæksten inderst. - Litt: A.P. Madsen 1896: 38, t. 50,81.
2263. Nysted, Nysted sg (DKC: 070614.6). CE 1879/80. Ruin af en megalitgrav.
2264. ”Sognefogdens Dysse”, Nysted købstadsjorder, Nysted sg (DKC: 070614.7). CE 1879/80. Høj. I højen findes en
jættestue.
Kammeret er trapezformet og orienteret Ø-V. Det er ca. 6,0 m l. og 2,1-1,6 m br.; bredest mod V. Det er opr. bygget af 13
sidesten, nemlig 2 sten for hver ende, 5 på den N-lige og 4 på den S-lige langside. Det var opr. dækket af 4 dæksten. For
kammerets S-lige side og forskudt mod Ø findes en gangåbning.
Gangen er orienteret S-N. Der er registreret >2 sidesten; én på hver side. Over hjørnestenene til kammeret ligger en
nøglesten. - Litt: S. Hansen 1993: nr. 43.
2265. Tågense Skov, Vantore, Nysted ldsg (DKC: 70614.12). CE 1879. Langhøj, trapezformet og orienteret Ø-V. Den er
22,0 m l., 1,0 m h. og 5,5-4,5 m br.; bredest mod Ø. Der er bevaret 25 randsten. I højens midterakse findes 3 rektangulære
dyssekamre, alle orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning.
a. I højens Ø-lige del findes et dyssekammer (type Ia). Det er 2,0 m l. og >0,5 m br. Det er bygget af 4 lige høje sidesten,
som hæler indad. Det er dækket af 1 dæksten,
b. I højens V-lige del findes et dyssekammer (type Ia). Det er 1,9 m l. og 0,9 m br. Det er bygget af 4 lige høje sidesten,
som hælder indad. Det er dækket af 1 dæksten.
c. Ved højens V-ende findes dækstenen af et tredje kammer. - Litt: H. Petersen 1881: fig. 5. - K. Ebbesen 2006: nr. 269.
2266. Tågense Skov, Nysted ldsg (DKC: 070614.14). CE 1879/80. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 24 m l., 6 m br. og
1,0 m h. Der er registreret randsten.
Centralt i højen er registreret sten af et kammer.
2267. Roden Skov, Nysted sg (DKC: 070614.16). TM 1954. Langhøj. Den er ca. 15 m l., 15 m br. og 1,5 m h. Der er
registreret randsten. I højen findes 2 dysser.
a. I højens V-lige enden findes en kammerruin. Der er registreret 6 sidesten.
b. I højens Ø-lige enden findes et rektangulært dyssekammer. Det er bygget af 4 sidesten.
2268. Stenodde, Nysted sg (DKC: 070614.18). CE 1880. Langhøj, trapezformet og orienteret Ø-V. Den var ca. 12,0 m
l. og 5,0-6,5 m br.; bredest mod V. Højen var sandsynligvis ombygget, idet en lille langdysse med et dyssekammer er
udvidet mod vest med en jættestue. Der er registreret 14 randsten.
a. I højens Ø-lige del fandtes et rektangulært dyssekammer (type I). Det er orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Det var bygget af 4 sidesten. Gulvet bestod af flade fliser.
b. I højens V-lige del fandtes en jættestue. Kammeret var ovalt og orienteret Ø-V. Det var ca. 2,7 m l. og 1,8 m br. Det var
opr. bygget af 8 sidesten. Midt for den S-lige langside fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret N-S. Den var ca. 2,5 m l. Der var bevaret >1 sidesten. Mellem hjørnestenene til kammeret lå en
tærskelsten.
Fund (Inds. 1880. - NM A 4045): 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - Litt: H. Petersen 1881: fig. 24. - P.V. Glob 1969:
nr. 557.
2269. Tågense, Nysted sg (DKC: 070614.20). CE 1879/80. Ruin af en megalitgrav. Der er registreret 7 sten.
2270. Tågense, Nysted sg (DKC: 070614.21). CE 1879/80. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 8,5 m l. og 5,0 m br. Der
er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I). Det var orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Det var 1,7 m l. og 0,5 m br. Det var bygget af 4 sidesten.
2271. “Sophienhøj”, Christiansholms Hestehave, Nysted sg (DKC: 070614.52). CE 1879/80. Fritstående dysse.
Kammeret havde trapezformet grundplan. Det var 1,4 m h. Det var bygget af 5 sidesten; nemlig 1 endesten og 2 sten på
hver langside. For den anden kortside lå 1 tærskelsten.
2272. Ålholm Hestehave, Nysted sg (DKC: 070614.53). CE 1879/80. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er bygget af sten. Den
er ca. 30,5 m l., 7,0 m br. og 1,5 m h. Der er registreret ca. 40 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I). Det er orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
Fund (mgl.): I kammeret fandtes et skelet med hovedet i V. Ved dette lå en usleben flintøkse og et lerkar.
2273. Tagense, Nysted sg (DKC: 070614.61). TM 1954. Dysse.
Kammeret er bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
2274. Teglmarken, Radsted sg (DKC: 070615.1). CE 1879/80. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 16,0 m l. og 6,0 m

br.
I højen fandtes et gravkammer.
2275. Holmeskoven, Radsted sg (DKC: 070615.6). CE 1879/80. Rundhøj. Den var ca. 20 m i diam. og 1,0 m h. Der var
registreret 13 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 270.
2276. Holmeskoven, Radsted sg (DKC: 070615.8). CE 1879/80. Rundhøj, ca. 6,5 m i diam. Der er registreret 6
randsten.
Centralt i højen er registreret et rektangulært dyssekammer (type I). Det er orienteret NV-SØ. Det er 1,4 m l. Det er
bygget af 4 sidesten, som hælder indad. - Litt. K. Ebbesen 2006: nr. 271.
2277. Teglmarken, Radsted sg (DKC: 070615.9). CE 1879/80. Langhøj, orienteret NV-SØ, Den er ca. 14,5 m l. og 6,0 m
br. Der er registreret 25 randsten.
I højens S-lige ende fandtes en megalitgrav.
2278. Hyde Skov, Radsted sg (DKC: 070615.10). CE. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den var ca. 8,0 m l. og
5,5 m br. Der er bevaret 19 randsten. Med centrum i højmidten fandtes en cirkulær randstenskæde, som tegn på, at
anlægget er en ombygget runddysse.
Centralt i begge høje findes ruinerne af en dysse. Der er registreret >1 sidesten og 1 dæksten. - Litt: P.V. Glob 1969: nr.
531. - K. Ebbesen 2006: nr. 272.
2279. Radsted By, Radsted sg (DKC: 070615.11). CE. Høj. I højen findes ruinen af en megalitgrav.
Der er registreret mange sidesten og 3 dæksten.
2280. Radsted By, Radsted sg (DKC: 070615.12). CE 1879/80. Langhøj, orienteret NØ-SV.
I højen fandtes et gravkammer. Det var orienteret NV-SØ.
Fund: Skeletrester og flintøkser.
2281. ”Radsted Kirke”, Radsted, Radsted sg (DKC: 070615.13). CE 1879/80. Langhøj, trapezformet og orienteret Ø-V.
Den er 78,5 m l., 1,5 m h. og 6,0-5,5 m br.; bredest mod Ø. Der er bevaret mange randsten. Ca. 18 m fra V-enden findes
en række af 5 sten på tværs af højen, som spor efter en ombygning. I højen er registreret 1-2 dysser.
a. I midteraksen og 19 m fra Ø-enden findes et rektangulært dyssekammer (type II). Kammeret er orienteret Ø-V eller
parallelt med højens længderetning. Det er bygget af 3 sidesten; nemlig 1 mod Ø, N og S. Mod V findes 1 tærskelsten.
b. I højens Ø-lige ende er registreret spor af et kammer. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 273.
2282. Radsted By, Radsted sg (DKC: 070615.18). CE 1879/80. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den var ca. 19,0 m l. og 7,5 m
br. Centralt i højen fandtes et dyssekammer. Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
2283. Radsted, Radsted sg (DKC: 070615.19). CE 1879/80. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den var ca. 15,0 m l. og 6,0 m
br.
I højen fandtes et ødelagt gravkammer.
2284. Radsted Dyrehave, Radsted sg (DKC: 070615.20). CE 1879/80. Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ. Den er
ca. 15,0 m l., 6,0 m br. og 1,0 m h. Der er bevaret 18 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NV-SØ eller parallelt med højens
længderetning. Det er 1,6 m l. Det er bygget af 4 sidesten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 274.
2285. Idalund, Radsted sg (DKC: 070615.21). Rundhøj, 18 m i diam. og 1,5 m h. Centralt i højen findes en jættestue.
Kammeret er orienteret NØ-SV og har trapezformet grundplan. Det er bygget af 14 sidesten og 5 dæksten. På den SØlige langside og forskudt mod Ø findes en 0,8 m br. gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er 0,8-0,9 m br. Den er bygget af 14 sidesten; 7 på hver side. Inderst i gangen ligger 1
dæksten. I gangen står 3 karmsten; de 2 overfor hinanden ved 5.-6. par sidesten. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 532.
2286. Idaslunds Indelukke, Radsted sg (DKC: 070615.22). CE 1879/80. Langhøj, trapezformet og orienteret NNØ-SSV.
Den er ca. 53 m l. og 7,5-6,5 m br.; bredest mod NNØ. Der er bevaret 60 randsten.
12,5 m fra den NNØ-lige ende ses dækstenen af et dyssekammer. - Litt. K. Ebbesen 2006: nr. 275.
2287. Idalunds Indelukke, Radsted sg (DKC: 070615.25). CE 1879/80. Langhøj, trapezformet og orienteret NNV-SSØ.
Den er ca. 54,5 m l. og 6,5-5,0 m br.; bredest mod SSØ. Der er bevaret randsten.
2288. Idalunds Indelukke, Radsted sg (DKC: 070615.69). U.å. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 30,0 m l. og 6,0 m
br.
Der er registreret spor af ét, muligvis to kamre.
2289. Idalunds Indelukke, Radsted sg (DKC: 070615.70). U.å. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 43,5 m l. og 5,0 m
br.
I højen er registreret spor af et gravkammer.
2290. Idalunds indelukkke, Radsted sg (DKC: 070615.71). U.å. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den var ca. 20,0 m l., 6,0 m
br. og 1,0 m h. Der er registreret randsten.
6 m fra højens NV-lige ende fandtes et gravkammer. Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
2291. Kringerup, Radsted sg (DKC: 070615.73). U.å. Langhøj. Den er ca. 13,0 m l. og 7,5 m br.
I højen er registreret en megalitgrav.
070615,a. Balles Mark, Radsted sg (Inds. 1874. - LSM 20.613-22): 4 slebne, svære, tyknakkede retøkser (1 Lindø/Valby-

type og 3 type B). - 5 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 sleben, buttet retmejsel. - Litt: K. Ebbesen 2005:
fl.1,133.
2292. Orebygård, Sakskøbing sg (DKC: 070616.7). CE 1879/80 Rundhøj. Den er ca. 15 m i diam. og 1,5 m h. I højen
findes en stordysse (Meckl. type).
Kammeret er trapezformet og orienteret NNØ-SSV. Det er 3,2 m l., 1,4 m h. og 1,8-1,3 m br; bredest mod NNØ. Det er
bygget af 8 sidesten, nemlig 2 endesten mod N og 3 sten på hver side. Der var tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Det er dækket af 3 dæksten. På den SSV-lige side står 2 karmsten. Derimellem findes en gangåbning. Her lå en 0,4 m h.
tærskelsten. Gulvet bestod af en fliselægning.
Gangen er orienteret NNØ-SSV. Den er 2,7 m l., 1,0 m br. og 1,0 -0,7 m h; højest ved kammeret. Den var bygget af 6
sidesten; 3 på hver side. I den V-lige side stod en karmsten. I gangen lå yderligere 2 tærskelsten.
Fund (Udgr 1877 af V. Boye - NM A 36.585-600): 1 stridsøkse (type K 1). - 3 lerkar (type I O, I C 1 og I E 2). - 2 slebne,
svære, tyknakkede huløkser (type A). - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse med lige æg. - 1 sleben, tyndbladet,
tyknakket huløkse. 2 flækkepile (type A 3 og D). - 1 flækkeildsten. - 1 flække. - Litt: O. Montelius 1900: 118. - C.J. Becker
1936: 150 ff, fig. 7-13. - 1950: fig. 14d, bil. 2, 55. - S. Müller 1918: 63, note 1. - K. Ebbesen 2005: fl.1,134.
2293. “Kukhøj”, Rersøe By, Sakskøbing sg (DKC: 070616.10). CE 1879/80. Rundhøj. Den er 13,5 m i diam. Der er
bevaret ca. 19 randsten. Centralt i højen findes ruinen af en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret NV-SØ. Det er ca. 3,5 m l. og 2,2 m br. Det er bygget af >7 sidesten og >2 dæksten.
Gangen var orienteret NØ-SV. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 524.
2294. Rersø, Sakskøbing sg (DKC: 070616.11). CE 1879/80. Stærkt ødelagt langhøj. Den var rektangulær og orienteret
N-S. Den var >6,5 m l. og 7,5 m br. Der er registreret 12 randsten.
I højen fandtes en dysse. Kammeret var orienteret Ø-V eller på tværs af højens længderetning. Det havde 6-sidet
grundplan. Det var ca. 1,7 m br. Det var bygget af 5 sidesten, nemlig 1 på hver side. Kammeret var åbent mod Ø. - Litt:
K. Ebbesen 2006: nr. 276.
2295. Reersø, Sakskøbing sg (DKC: 070616.13). CE 1879/80. Langhøj.
Centralt i højen er registreret et kammer.
2296. Udstolpe, Slemminge sg (DKC: 070618.2). CE 1879/80. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Der er registreret 10
randsten. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var rektangulært. Den var bygget af >6 sidesten.
Gangen er orienteret SSV-NNØ. Den var >5,6 m l. og 0,9-0,8 m br. Den var bygget af >3 sidesten.
Fund (Inds. 1879. - NM A 3634-59): 4 ravperler (1 type b1; 1 type c1; 1 type q1 og 1 type t1) samt fragm. - 1 dolk (type Ix).
- 1 sleben SN-flintøkse. - 1 sleben flækkemejsel. - 3 ildskørnede fragmenter af økser og mejsler. - 1 sleben, svær, tyknakket
retøkse. - 3 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 3 slebne, buttede retmejsler. - 1 skiveskraber - 2 flækker og afslag.
- 1 flækkesegl. - 2 flækkeildsten.- 1 albuebensdolk. - 1 tandperle(?).- Keramik: 1 tragtskål. - 1 skulderskål. - 3 hængekar.
- 1 retvægget skål. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 179, fig. 68,3.
2297. Nørregård, Slemminge sg (DKC: 070618.13 - flyttet til NM). CE 1879/80 og CB 1906. Høj. I højen findes en
jættestue. Den var omgivet af en pakning af sten og brændt flint.
Kammeret var rektangulært, orienteret NNV-SSØ. Det var ca. 5 m l. og 2 m br. Det var bygget af >8 sidesten, som hælder
indad og vender en flad side indad. Mellem sidestenene er der tørmurskonstruktion lagt i ler. Gulvet er dækket af et lag
brændt flint. Herpå fandtes skeletrester og mange gravgaver.
Gangen er orienteret SV-NØ. Den er ca. 6 m l., 1,0 m h. og 0,6 m br. Den er bygget af >7 sidesten; nemlig 4 mod N og
3 mod S. Den var dækket af >3 dæksten. Ved hjørnestenene til kammeret står 2 karmsten, hvorimellem der ligger 1
tærskelsten. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Fund (Udgr. 1906 af C. Blinkenberg - NM A 22.914-23.081): 1 pilespids med konkav basis. - 12 (13?)dolke (1 type IB;
2 type IA/B; 2 type ID; 3 type Ix; 2 type IIA; 2 type IIB; 1 type VIB). - 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser.- 11
tværpile. - 8 flækkeknive. - 1 skiveskraber. - 1 flækkeildsten. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse. - 2 slebne, buttede
retmejsler. - 2 blokke - 7 slagsten .- 7 flækker. - Keramik: 2 hængekar. - 3 skåle med kegleformet hals. - Ravperler (mgl.).
- Litt: M.M. Lienau 1914: 15 f, fig. 1-2. - C.A. Nordman 1917a: 55 ff. - J. Brøndsted 1957: 230, fig. c. - K. Davidsen 1973:
fl.1 nr. 58. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 178.
2298. ”Kirkehøjgård”, Udstolpe, Slemminge sg (DKC: 070618.27). 1962. Højtomt. I højen fandtes tomten af 2
jættestuer.
a. Den N-lige jættestues kammeret var ovalt og orienteret NNV-SSØ. Det havde været ca. 5,4 m l. og 2,2 m br. Der er
iagttaget standsporene af 11 sidesten med tørmur imellem.
Gangen har været orienteret Ø-V. Den var ca. 4 m l. og 0,6-1,0 m br. Den har været bygget af 10 sidesten; 5 på hver side.
b. Den S-lige jættestues kammer var ovalt og orienteret NNV-SSØ. Det har været ca. 5,0 m l. og 2,3 m br. Der har været
tørmur mellem sidestenene.
Gangen har været orienteret Ø-V. Den var ca. 4,3 m l. og 0,9-0,7 m br. Den har været bygget af 9 sidesten.
Fund (Udgr. 1962 af K. Snedker. - LSM u. nr., dep. på Kirkehøjgård): 1 bor. - 2 afslag med retouche. - 70 tværpile. - 13
afslag/flækker. - 1 forarbejde til SN-pil. - 9 flækkeildsten. - 5 flækkeknive.- Keramik: 3 hængekar. - Litt: K. Snedker 1964:
144 f. - K. Ebbesen 1974: fig. 1,7. - 1975: fl.a. nr. 180.

2299. ”Kjøllestenen ”, Toreby Skov, Toreby sg (DKC: 70619.15). CE 1879. Rundhøj. Den er ca. 10 m i diam. og 1 m
h. Der er bevaret ca. 18 randsten. Ca. 2 m inde i højen findes en koncentrisk randstenskæde, som tegn på, at højen er
ombygget.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret er orienteret NØ-SV. Det har 6-sidet grundplan. Det er 2,3 m l. og 2,3 m br.
Det er bygget af 5 sidesten. På den NØ-lige side findes en gangåbning. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 277.
2300. ”Hyldehøj”, Toreby Skov, Toreby sg (DKC: 70619.16). CE 1879/80. Langhøj, rektangulær og orienteret VNV-ØSØ.
Den er ca. 25,0 m l., 5,0 m br. og 1,0 m h. Der er bevaret ca. 40 randsten. I højens ØSØ-lige del findes et rektangulært
dyssekammer (type II). Det er orienteret Ø-V eller på skrå af højens længderetning. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1
mod V, N og S. For Ø-enden ligger en tærskelsten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 278.
2301. Toreby Skov, Toreby sg (DKC: 70619.17). CE 1879. Langhøj, trapezformet og orienteret N-S. Den var ca. 36 m l.,
1,0 m høj og 6,0-8,5 m br.; bredest mod S. Der er bevaret ca. 45 randsten.
I højens midterakse findes 2 rektangulære dyssekamre, begge orienteret N-S eller parallelt med højens længderetning.
a. Det sydlige dyssekammer (type I) er 1,4 m l. Det er bygget af 4 lige høje sidesten.
b. Ved kammerets midte findes et dyssekammer (type II). Det er 1,5 m l. Det er bygget af 3 sidesten og 1 tærskelsten. - Litt:
K. Ebbesen 2006: nr. 279.
2302. ”Kildehøj”, Toreby Skov, Toreby sg (DKC: 070619.18). CE 1879. Rundhøj. Den er ca. 9,0 m i diam. Der er registreret
9 randsten.
Centralt i højen findes en stordysse. Kammeret er orienteret NV-SØ og har polygonal grundplan. Det er ca. 2.1 m l. og
1,9 m br. Det er bygget af 7 sidesten; nemlig 1 sten mod NV, samt 2 sten mod SØ, NØ og SV. På den SØ-lige kortside
findes en 0,5 m br. gangåbning mellem de to sidesten. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er ca. 1,4 m l. og 0,5-0,9 m br. Den er bygget af >2 sidesten; én på hver side. - Litt: A.P.
Madsen 1896: 38, t. 49,77.
2303. Toreby Skov, Toreby sg (DKC: 070619.19). CE 1879/80. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var ca. 12,0 m l. og
3,0 m br. Der er registreret flere sten.
2304. Toreby Skov, Toreby sg (DKC: 070619.20). CE 1879/80. Ruin af en megalitgrav. Der er registreret 3 store sten.
2305. Hamburgskoven, Toreby sg (DKC: 070619.21). CE 1879/80 og JR 1948. Rundhøj. Den er 7,5 m i diam. Der er
bevaret 30 randsten; ca. 0,5 m høje.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret N-S. Det er 1,7 m l. Det er bygget af
3 sidesten; nemlig N, Ø og V. Det er åbent mod S. Det er dækket af 1 dæksten med skåltegn. - Litt: P.V. Glob 1969: nr.
536.
2306. Hamburgskoven, Toreby sg (DKC: 070619.22). CE 1879/80 og JR 1948. Langhøj, rektangulær og orienteret NNØSSV. Den er 10,5 m l. og 6,0 m br. Der er bevaret 21 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NNØ-SSV eller parallelt med højens
længderetning. Det er 1,8 m l. og 0,6 m br. Kammeret er bygget af 3 sidesten; 1 sten mod NNØ, VNV og ØSØ. Det er
åbent mod SSV. Det er dækket af 1 dæksten med skåltegn. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 537.
2307. Toreby Skov, Toreby sg (DKC: 070619.26). CE 1879/80. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var stærkt ødelagt; ca.
12,0 m l. og 4,0 m br. Der er registreret randsten. I højens midterakse fandtes 2 rektangulære dyssekamre, begge
orienteret NØ-SV eller parallelt med højens længderetning.
a. Det SV-lige dyssekammer (type I) var bygget af 4 lige høje sidesten; 1 mod NØ, SV, SØ og NV.
b. Det NØ-lige dyssekammer (type I/II) var 0,7 m br. Der var bevaret 3 sidesten; 1 mod NØ, SV og SØ. - Litt: K. Ebbesen
2006: nr. 280.
2308. Toreby Skov, Toreby sg (DKC: 070619.35). CE 1879/80. Ruin af megalitgrav. Der er registreret 6 store sten.
2309. Toreby Skov, Toreby sg (DKC: 070619.43). CE 1879/80. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den var >21,5 m l. Der er
registeret >14 randsten.
2310. Toreby Skov, Toreby sg (DKC: 070619.44). CE 1879/80. Langhøj, trapezformet og orienteret SØ-NV. Den er ca.
19,0 m l. og ca. 6,5 m br; bredest mod NV. Der er bevaret 32 randsten. De midterste randsten i begge ender er de
største.
I højen ses dækstenene af to dyssekamre. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 281.
2311. ” Barnehøj”, Toreby, Toreby sg (DKC: 070619.53). CE 1879. Høj. I højen findes ruinen af en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret Ø-V. Det er >2,4 m br. Det er bygget af >7 sidesten; herunder 1 sten i V-enden. Der er
bevaret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Der er bevaret >1 dæksten.
2312. Toreby Mark, Toreby sg (DKC: 070619.61). CE 1879/80 og 1950. Høj. I højen findes en stordysse/jættestue.
Kammeret er ovalt. Det er bygget af >8 sidesten og 2 dæksten.
2313. Priorskov, Toreby sg (DKC: 070619.85). CE 1879/80. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 22 m l., 6,5 m br. og 1,0
m h. Højen er ombygget, idet der i højens V-lige del er indbygget en mindre langdysse omsat med randsten. Der var
registreret ca. 40 randsten. I højen findes 2 dysser, placeret i hver afdeling; den V-lige centralt i den primære høj.
a. Det Ø-lige dyssekammer (type II) er rektangulært. Det er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det er
ca. 1,9 m l. og 0,9 m br. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod Ø, V og S. For den N-lige ende ligger 1 tærskelsten.
Kammeret er dækket af 1 dæksten.

b. Det V-lige dyssekammer (type II) er rektangulært. Det er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det er
1,5 m l. og 0,5 m br. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod Ø, V og N. For den S-lige ende ligger 1 tærskelsten.
Kammeret er dækket af 1 dæksten. - Litt: A.P. Madsen 1896: 38, t. 50,79. - K. Snedker 1959: 175 (afb.).
2314. Priorgårds Skov, Toreby sg (DKC: 70619.86). CE 1879/80. Langhøj, trapezformet og orienteret NØ-SV. Den er
ca. 15,0 m l. og 6,0-5,0 m br.; bredest mod NØ. Der er bevaret 18 randsten. I højens midterakse findes 2 rektangulære
dyssekamre, begge orienteret NØ-SV eller parallelt med højens længderetning.
a. Af den SV-lige dysse (type I/II) er bevaret 2 sidesten; nemlig 1 sten mod NV og SØ.
b. Det NØ-lige kammer (type I/II) er 0,6 m br. Der er bevaret 2 sidesten, som hælder indad; nemlig 1 sten mod NV og
SØ. Det er dækket af 1 dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 282.
2315. Priorskov, Toreby sg (DKC: 070619.87). CE 1879/80. Langhøj. Den var >16,5 m l. Der er registreret randsten.
2316. Prierskov, Toreby sg (DKC: 070619.93). CE 1879/80. Dysseruin.
Der er registreret 1 dæksten af kammeret. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 535.
2317. Grænge Skov, Toreby sg (DKC: 070619.96). CE 1879/80. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den var ca. 16,0 m l. og 6,0
m br. Der er registreret randsten.
2318. ”Rævholt Høj”, Grænge Skov, Toreby sg (DKC: 070619.102). CE 1879/80. Rundhøj. Den er ca. 23 m i diam. og 2,0
m h. Der er registreret nogle få randsten. I højens S-lige del findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret ØNØ-VSV. Det er 5,4 m l. og 2,2 m br. Det er bygget af 14 sidesten, nemlig 2 endesten for
hver ende, 4 for den N-lige og 6 for den S-lige langside. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret er
dækket af >1 dæksten. På kammerets S-lige langside og forskudt mod den Ø-lige ende findes en 0,7 m br. gangåbning.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den er ca. 3,0 m l. og 0,6-0,7 m br. Der er bevaret >5 sidesten og 3 dæksten.
Fund (Udgr. af J. Raben - Mgl.): 3 skeletter, nogle flintøkser og en flintdolk. - Litt: S. Hansen 1993: nr. 44.
2319. Flintinge, Toreby sg (DKC: 070619.105). CE 1979/80 og 1957/58. Rundhøj. I højen findes en stordysse.
Kammeret er polygonalt og orienteret NV-SØ. Det er ca. 2,4 m l. og 2,1 m br. Det er bygget af 6 sidesten, nemlig 2 sten
mod NØ, NV og SØ samt 2 dæksten. For kammerets SØ-lige side findes en 0,5 m br. gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er ca. 2,7 m l. og 0,5-0,7 m br. Den er bygget af >5 sidesten, nemlig 2 mod S og 3 på
den N-lige side. Over gangen ligger 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1957/58 af K. Axel - LSM 7040-70): Skeletrester. - 1 svær, tyknakket huløkse (type A). - 1 sleben, tyndbladet,
tyknakket økse med lige æg. - 9 flækker. - 1 flækkekniv. - 1 flækkeildsten. - Keramik: 1 skulderskål. - 2 hængekar. - Litt:
A.P. Madsen 1896: 37, t. 45,72. - K. Ebbesen 1974: nr. 19. - 1975: fl.a. nr. 184. - 2005: fl.1,135.
2320. Flintinge, Toreby sg (DKC: 070619.106). CE 1879/80. Høj.
I højen findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret ØNØ-VSV. Det er ca. 2,7 m l. og 2,4 m br. Det er bygget af 9 sidesten. Mellem sidestenene
er registreret tørmurskonstruktion. Midt for den S.-lige langside findes en gangåbning. Kammeret er dækket af 1 stor
dæksten. På denne findes skålgruber.
2321. Flintinge, Toreby sg (DKC: 070619.107). CE 1879/80. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den er ca. 77,5 m l. og 5,0 m
br. Der er registreret mange randsten.
Der er registreret spor af 2 kamre.
2322. Flintinge, Toreby sg (DKC: 070619.108). CE 1879/80. Langhøj. Den var ca. 22 m l. og 5,5 m br. Der er registreret
randsten.
Centralt i højen er registreret ruinen af et gravkammer.
2323. Flintinge, Toreby sg (DKC: 070619.110). CE 1879/80. Langhøj. Der er registreret randsten.
I højens midterakse fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var bygget af >2 sidesten.
2324. Flintinge Byskov, Toreby sg (DKC: 070619. 111). CE 1879/80. Langhøj, rektangulær og orienteret SØ-NV. Den er
16,0 m l. og 5,0 m br. Der er bevaret 30 randsten.
I højens midterakse men forskudt mod den SØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret
NØ-SV. Det er 2,1 m l. og 0,8 m br. Det er bygget er 3 sidesten; 1 sten mod NØ, SØ og NV. For den SV-lige side findes en
tærskelsten. Kammeret er dækket af 1 dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 283.
2325. Nagelsti, Toreby sg (DKC: 070619.120). CE 1879/80. Dysse.
Kammeret er bygget af 5 sidesten og 1 dæksten.
2326. Nagelsti, Toreby sg (DKC: 070619.121). CE 1879/80. Rundhøj. Den er ca. 10 m i diam. og 1,0 m h.
Kammeret har 6-sidet grundplan. Det er bygget af 6 sidesten.
Gangen er orienteret SSV-NNØ. Der er bevaret >1 sidesten.
2327. Nagelsti, Toreby sg (DKC: 070619.122). CE 1879/80. Langhøj. Den er ca. 60 m l., 7 m br. og 1 m h. Der er bevaret
mange randsten.
2328. Nagelsti, Toreby sg (DKC: 070619.123). CE 1879/80. Fritstående dysse.
Kammer er orienteret Ø-V. Det er ca. 1,6 m l. Det er bygget af >2 sidesten, nemlig 1 sten mod N og S. Der er bevaret 1
dæksten.
2329. Nagelsti, Toreby sg (DKC: 070619.126). JK 1859 og CE 1879/80. Fritstående dysse.
Kammeret har polygonal grundplan. Det er orienteret NØ-SV. Det er ca. 2 m br. Det er bygget af 6 sidesten og 2 dæksten.

Ved kammerets SØ-lige side findes en 0,8 m br. gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er bygget af >3 sidesten; 1 på V-lige og 2 på Ø-lige side. Over gangens inderste del
ligger 1 dæksten. - Litt: K. Snedker 1959: 174 (afb.). - P.V. Glob 1969: nr. 538. - K. Ebbesen 2006: nr. 284.
2330. Flintinge Byskov, Toreby sg (DKC: 070619.133). CE 1879/80. Langhøj. Der er registreret randsten. I højen er
registreret 2 dyssekamre.
Det ene er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
2331. Flintinge Byskov, Toreby sg (DKC: 070619.134). CE 1879/80. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Der er registreret
mange randsten. I højen fandtes 2 gravkamre.
a. I højens SSV-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer. Det var orienteret NØ-SV eller skråt på højens
længderetning.
b. I højens NNØ-lige ende er registreret dækstenen af et gravkammer.
2332. Flintinge Byskov, Toreby sg (DKC: 070619.135). CE 1879/80. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den var 44 m l. og 5,4
m br. Der er registreret randsten.
2333. Flintinge Byskov, Toreby sg (DKC: 070619.136). JW 1873, CE 1879 og GR 1909. Rundhøj, ca. 20 m i diam. og 1,8
m h. Centralt i højen findes en jættestue.
Kammeret er rektangulært og orienteret ØNØ-VSV. Det er ca. 7,4 m l. og 1,8 m br. Det er bygget af 15 sidesten, nemlig 6
sten på hver langside, 2 mod V og 1 mod Ø. I det SØ-lige hjørne står en smal sten. Der er tørmurskonstruktion mellem
sidestenene. Kammeret er dækket af 5 dæksten. Midt for kammerets S-lige langside findes en 0,7 m br. gangåbning.
Fylden bestod af jord og sten. Gulvet bestod af et lag ildskørnet flint, hvorpå fandtes mange gravgaver. Bronzesagerne
fandtes lige Ø for gangåbningen.
Gangen er orienteret NNØ-SSV. Den er 3,8 m l., 1,3 m h. og 1,2-0,6 m br. Den er bygget af >4 sidesten; 2 på hver side.
Ved hjørnestenene til kammeret står et sæt karmsten. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Der er bevaret
>2 dæksten.
Fund (Udgr. 1873 af J.J.A. Worsaae - NM A 1683-1707 og NM A 2425): 5 slebne, svære, tyknakkede retøkser. - 1
spidsnakket huløkse. - 1 flækkesegl. - 18 flækkeknive. - 4 flækkeildsten. - 4 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 3
slebne, buttede retmejsler. - 69 flækker. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type B). - 1 køllehoved (type C). - 26 ravperler
(4 type a1, 9 type b1, 2 type h; 1 type m1; 3 type t1; 2 type qx; 1 type t3; 4 ravskiver, heraf 2 af type 2a) og fragm. -1 dolk
(type IIA). -Keramik: 2 skulderskåle. - 1 blærekar. - 7 hængekar. - 3 skåle med kegleformet hals. - 1 skål med konvekse
sider. - Litt: A.P. Madsen 1896: 36 f, t. 45,71 og 46-47. - T. Mathiassen 1956: 168 (afb.). - H.C. Broholm 1946: 220. - K.
Ebbesen 1975: fl.a. nr. 183, fig. 171b og fig. 176,6. - 2005: fl.1,136. - S. Hansen 1993. nr. 48.
2334. Flintinge Byskov, Flintinge, Toreby sg (DKC: 070619.137). CE 1879/80. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca.
15,0 m l. og 6,5 m br. Der er registreret >17 randsten. I højen findes en jættestue.
Kammeret er rektangulært og orienteret NV-SØ. Det er bygget af 8 sidesten. Midt for den NØ-lige langside findes en
gangåbning.
Gangen er orienteret NNØ-SSV. Den er bygget af >3 sidesten, nemlig 2 mod Ø og 1 mod V.
2335. Flintinge Byskov, Toreby sg (DKC: 070619.138). CE 1879/80. Rundhøj. Der er registreret 17 randsten.
Centralt i højen findes ruinen af en megalitgrav. Kammeret er orienteret SV-NØ. Der er registreret 5 sidesten.
2336. Sløserup, Toreby sg (DKC: 070619.142). CE 1879. Langhøj, rektangulær og orienteret ØNØ-VSV. Kun den Ø-lige
del er bevaret. Den er >14 m l., 11 m br. og ca. 1,0 m h. Der er bevaret randsten. I højen findes en dysse.
Kammeret er orienteret NNV-SSØ eller på tværs af højens længderetning. Det har 6-sidet grundplan. Det er 1,6 m
l. og lidt smallere. Det er bygget af 5 sidesten og 1 dæksten. På den NNV-lige side findes en gangåbning med en lav
tærskelsten.
Gangen er orienteret NNV-SSØ. Der findes >1 sidesten på Ø-lige langside. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 285.
2337. Sløserup, Toreby sg (DKC: 070619.143). CE 1879/80. Højrest. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var bygget af >5 sidesten og >1 dæksten. Midt for den S-lige langside fandtes en
gangåbning.
Gangen var orienteret N-S. Den var bygget af >2 sidesten; én på hver side. Ved hjørnestenene til kammeret stod et sæt
karmsten. Der var tørmurskonstruktion mellem sidestenene. - Litt: P.V.Glob 1969: nr. 539.
2338. Sløserup, Toreby sg (DKC: 070619.144). CE 1879 og 1921. Rundhøj, ca. 16 m i diam. og >1,2 m h. I højens SSVlige del findes en jættestue.
Kammeret er orienteret ØNØ-VSV. Det er ca. 7,0 m l. og 1,3 m br. Det var dækket af 5 dæksten. Midt for kammerets
SSV-lige langside findes en gangmunding.
Gangen er orienteret SSV-NNØ. Den er >4,0 m l. 1,2-1,3 m h. og 0,8 m br. Den er bygget af 6 sidesten og >1 dæksten. Der
er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Ved 2.-3. par sidesten står et sæt karmsten. Mellem disse og ved indgangen
til kammeret ligger en tærskelsten. Bunden var dækket af et flintlag.
Fund (Udgr. 1921 af T. Thomsen - NM A 31.356-76): 1 dolk (type IIIC). - 3 tværpile. - 3 flækker. - 1 blærekar. - 1
tøndeformet lerkar. - 2 lerlåg. - Litt: K. Davidsen 1973: fl.1. nr. 59. - K. Ebbesen fl.a. nr. 182, fig. 63,5.
2339. Frostrup, Toreby sg (DKC: 070619.146). CE 1879/80. Dysse.
Kammeret var bygget af 5 sidesten og 1 dæksten.

2340. Rykkerup Skov, Toreby sg (DKC: 070619.147). CE 1879/80. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den var ca. 43,5 m l.
og 5,5 m br. Der er registreret 66 randsten. Højen er ombygget og ca. 5 m fra dens NNØ-lige ende findes en tværrække
af 2 sten.
I højens SSV-lige ende er registreret dækstenen(?) af et kammer.
2341. Rykkerup Skov, Toreby sg (DKC: 070619.148). CE 1879/80. Langhøj, rektangulær og orienteret N-S. Den er ca. 15
m l., 5,0 m br. og ca. 1 m h. Der er bevaret randsten. I højen findes 1 dysse samt plyndringshuller efter 1-2 andre anlæg.
I højens midterakse og ca. 2 m fra højens S-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret N-S
eller parallelt med højens længderetning. Det er bygget af 3 sidesten; nemlig 1 i N, Ø og V. For den S-lige ende ligger en
tærskel/indgangssten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 286.
2342. Rykkerup Skov, Toreby sg (DKC: 070619.149). CE 1879/80. Langhøj, trapezformet og orienteret SØ-NV. Den er
ca. 20 m l. og ca. 5,5-4,0 m br.; bredest mod Ø. Der er bevaret randsten. I højens midterakse findes 2 dysser.
a. Ca. 6,0 m fra den SØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret SØ-NV eller parallelt
med højens længderetning. Det er 1,6 m l. og 0,6 m br. Det er bygget af >3 sidesten; 1 mod NV, NØ og SV. Det er åbent
mod SØ.
b. Ca. 7 m fra den NV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NØ-SV eller på tværs
af højens længderetning. Det er 1,9 m l. og 0,5 m br. Bevaret er kun 2 sidesten; 1 mod SØ og NV. 1 dæksten er afvæltet.
- Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 287.
2343. Rykkerup Skov, Toreby sg (DKC: 070619.150). CE 1879/80. Langhøj.
I højen fandtes en kammerruin. Der er registreret nogle få sten.
2344. Rykkerup Skov, Toreby sg (DKC: 070619.155). TM 1954. Rundhøj. Den var ca. 20 m i diam. og 1,5 m h. Der er
registreret nogle få randsten. I højen findes en jættestue.
Kammeret er orienteret Ø-V. Det er bygget af 11 sidesten og 2 dæksten. På begge dæksten ses skålgruber.
Gangen er orienteret N-S. Den er bygget af >9 sidesten. - Litt: P.V.Glob 1969: nr. 534. - S. Hansen 1993: nr. 49.
2345. Rosenlund, Toreby sg (DKC: 070619.156). CE 1879/80. Rundhøj. Den var ca. 20 m i diam. og 1 m h.
I højen er registreret spor af et kammer.
2346. Flintinge Byskov, Toreby sg (DKC: 070619.163). TM 1954. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 14 m l. og 5 m
br. Midt på højen ses en stenrække på tværs. Der er registreret randsten. I højen findes 2 dyssekamre.
a. I højens NV-lige ende findes et dyssekammer, som er åbent mod NØ.
b. I højens SØ-lige ende findes et dyssekammer. I dets NØ-lige ende er registreret 1 tærskel/indgangssten.
070619,a. Skovgård, Toreby sg. Rundhøj, ca. 9 m i diam. og bygget af mergelgrus. Højen var omsat med 2(?)
randstenskæder. Centralt i højen fandtes en jættestue. Den var omgivet af en pakning af sten og ler.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var dækket af 3 store dæksten. I kammeret fandtes skeletrester og gravgaver.
Fund (Udgr. 1858 af ejeren. - NM 17.283-307): 2 spidsnakkede huløkser. - 1 usleben, buttet retmejsel. - 1 sleben, svær,
tyknakket retøkse. - 6 flækker. - 1 flækkesegl. - 2 flækkeknive. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket huløkse. - 1 bennål (type
7). - 4 dolke (1 type IA/B; 1 type Ix; 1 type IIA og 1 type IIA). - Ravfragm. - 1 tragtskål. - Litt: K. Ebbesen 1975, fl.a. nr.
181. - 2005: fl.1,137. - H.C. Broholm 1946: 155, nr. 2021.
2347. Killerup, Tårs sg (DKC: 070620.2(?)). 1914. Tomt af en megalitgrav. Der er registreret >2 sidesten. Kammerets gulv
bestod af en bundbrolægning.
Fund (Udgr. 1914 af lodsejeren - LSM 12.846-48): 10 slebne, svære, tyknakkede retøkser (7 Lindø/Valbytype og 3 type B).
- 5 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 sleben, buttet retmejsel. - 2 tyndbladede, slebne, tyknakkede huløkser.
- 1 nakkefragment af svær, tyknakket huløkse. - Ubest. lerkar. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl. a. nr. 188. - 2005: fl. 1,140.
2348. Killerup, Tårs sg (DKC: 070620. 4). CE 1879/80 og APM 1898. Rundhøj, heri en jættestue.
Kammeret er trapezformet og orienteret N-S. Det er 10,0 m l., 1,4 m h. og 2,4-1,7 m br., bredest mod S. Det er bygget af
>19 sidesten og >1 dæksten.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er 8,5 m l. og 0,8-1,2 m br. Den er bygget af 20 sidesten; 10 på hver side. 1-2 sæt
karmsten.
Fund (Udgr. 1898 af A.P. Madsen - NM A 16.725-808): 1 stridsøkse (type I 3). - 3 lerkar (2 type I C 2, og 1 type I G 2). - 1
tyknakket grønstensøkse (Killerup-type). - 3 slebne, svære, tyknakkede retøkser (type B). - 1 sleben. mellembladet økse.
- 4 slebne, svære, tyknakkede huløkser (type A). - 2 slebne, buttede retmejsler. - 1 sleben, buttet hulmejsel. - 1 sleben,
tyndbladet, tyknakket retøkse. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket huløkse. - 1 flækkepil (type D). - 1 sleben pilespids. - 2
ravskiver (1 fragm. og repareret type 1b og 1 type 2a). - Keramik: 1 skulderskål. - 2 skåle med konkav hals. - 1 skulderkop.
- 2 hængekar. - 1 tøndeformet lerkar. - 1 kugleamfora. - Ubest. lerkar. - Litt: S. Müller 1900: 160 f, fig. 47. - P.V. Glob 1944:
281. - C.J. Becker 1936: 164 f, nr. 11, fig. 27-28. - 1940: 97, 106, og 110, anm. 25, fig. 3d og 7. - 1950: 217, bil. 2,54. - 1957:
16, fig. 6. - K. Ebbesen 1975: fundl. a. nr. 187 samt 307 ff, fig. 207-18 og 233,2. - 2005: fl.1,138.
2349. ”Kyllingehøj”, eller ”Hønehøj”, Vindemose, Kalø, Tårs sg (DKC: 070620.8). CE 1879/80. Langhøj, orienteret NØSV. Den var ca. 40,0 m l. og 8,5 m br. Der er registreret mange randsten. Muligvis har der været stenrækker på tværs af
højen.
a. I højens midterakse og forskudt mod den NØ-lige ende er registreret dækstenen af et kammer.
2350. ”Splittorf Høj”, Storskoven, Tårs sg (DKC: 070620.9). 1867 og CE 1879/80. Rundhøj. Den var ca. 21-24 m i diam.

og 2,5 m h. I højen findes en jættestue.
Kammeret er timeglasformet og orienteret SSV-NNØ. Den er ca. 10,0 m l. og 1,9-1,3 m br. Det er bygget af 21 sidesten,
nemlig 2 sten for hver ende samt henh. 9 og 8 m på den SØ-lige og NV-lige langside. Der er tørmurskonstruktion
mellem sidestenene. Det var dækket af 8 dæksten. Midt for den SØ-lige langside findes en 1,1 m br. gangåbning. Gulvet
i kammeret bestod af en brolægning. Herpå fandtes skeletrester og gravgaver.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er >7,0 m l. og 1,1-0,8 m br. Den er bygget af >14 sidesten, 7 på hver side. Mellem
1.-2. og 6.-7. sidesten findes 2 sæt karmsten. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Bunden er brolagt.
Fund (Udgr. 1849 og 1867 af V. Boye. - NM A 36.601-25): 1 svær, sleben, tyknakket retøkse samt et ægfragm. af lign.
- 1 fragm. tyndbladet, tyknakket retøkse samt ildsk. fragm. af lign. - 2 slebne fragm. af retmejsler. - 4 tværpile. - 2
flækkeskrabere. - 5 flækkeildsten. - 3 flækkesegle. - 6 flækkeknive/flækker m. retouche. - 2 skiveskrabere. - 33 flækker/fragmenter. - >5 ravperler (2 type a. - 4 type b. - 1 type m) og fragm. - 1 stærkt forv. bennål. - 1 fragm. cylinderformet
benperle. - Keramik: 1 tragtskål. - 1 skulderskål. - 3 skåle med konkav hals. - 1 hængekar. - 2 retvæggede skåle. - 1
fodskål. - 2 lerlåg. - 1½ kugleamfora. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 186; 323 ff. fig. 219-22. - S. Hansen 1993: nr. 45.
2351. Storskoven, Kalø, Tårs sg (DKC: 070620.12). CE 1880. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 20 m l., 8 m br. og 1,5
m h. Der er registreret 25 randsten.
Centralt i højen fandtes en megalitgrav. Der er registreret >3 sidesten.
2352. Storskoven, Tårs sg (DKC: 070620.13). CE 1879/80. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er registreret randsten.
2353. Storskoven, Kalø, Tårs sg (DKC: 070620.19). CE 1879/80. Rundhøj, ca. 5,0 m i diam. Der er bevaret jævnt store
randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret ØNØ-VSV. Det er 1,9 m l. og 0,8 m br.
Kammeret er bygget af 4 sidesten. Det er dækket af 1 dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 288.
2354. Storskoven, Kalø, Tårs sg (DKC: 070620.20). CE 1879/80. Rundhøj, ca. 9 m i diam. og 0,5 m h. Der er bevaret ca.
4 randsten. Centralt i højen findes en stordysse. Kammeret er orienteret NØ-SV. Det har polygonal grundplan. Det er
2,4 m l. og 2,2 m br. Det er bygget af 7 sidesten, som skråner indad. For kammeret NØ-lige side findes en gangåbning.
Her findes en gang.
Gangen er orienteret SV-NØ. Den er >1,9 m l. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 289.
2355. Storskoven, Kalø, Tårs sg (DKC: 070620.27). CE 1879/80. Langhøj, trapezformet og orienteret ØNØ-VSV. Den
ØNØ-lige ende var sløjfet. Den var ca. 14,0 m l. og 5,5 m br. Der er bevaret 19 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >3 sidesten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 290.
2356. Storskoven, Tårs sg (DKC: 070620.28). CE 1879/80. Ruin af en langhøj.
2357. Storskoven, Tårs sg (DKC: 070620.32). CE 1879/80. Ruin af en megalitgrav. Der er registreret 10 store sten.
2358. ”Snedkerhøj”, Storskoven, Tårs sg (DKC: 070620.33). CE 1879/80. Ruin af en langhøj.
2359. Kalø Mark, Tårs sg (DKC: 070620.34). CE 1878/80 og VB 1893. Høj. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var trapezformet og orienteret N-S. Den var ca. 8,5 m l., 2,2 m br. og 1,0-1,3 m h. Det var højest og bredest
mod S. Det var bygget af >15 sidesten. Mellem sidestenene fandtes tørmur af flade fliser. Det var opr. dækket af 4
dæksten. På kammerets Ø-lige langside og forskudt mod S findes en gangåbning.
Fylden bestod af hård lerjord, blandet med sten og flintskærver. På gulvet fandtes skeletrester og gravgaver. Der var spor
af ild.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var >4,7 m l. og 0,9 m br. Den var bygget af 8 sidesten; 4 på hver side. Ved hjørnestenene
til kammeret stod et sæt karmsten. Den var dækket af >4 dæksten.
Fund (Udgr. 1893 af J. Olsen og V. Boye - LSM 6913): 1 flækkepil (type B 2). - 1 fladehugget pilespids. - 1 fragm. og
ubest. stridsøkse. - 1 sleben, svær, tyknakket huløkse (type A). - 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede huløkser. - 2 slebne
buttede retmejsler. - Ravperler. - 51 flækker - 2 flækkesegle. - 14 flækkeknive. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type
A). - 5 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 3 slebne, buttede retmejsler. - 2 YN-pile. - 23 tværpile. - 3 flækkeknive.
- Keramik: >5 tragtskåle. - 3 skåle med konkav hals. - 11 hængekar. - 3 skåle med kegleformet hals. - 1 lerkar af særform.
- 2 lerlåg. - Litt: C.J. Becker 1950: bil. 2,53. - K. Ebbesen 1975: fl.a nr. 185. fig. 71,3 og 7, fig. 72,2 fig. 94a, fig. 109. - 2005:
fl.1,139.
2360. V. Ulslev , V. Ulslev sg (DKC: 070621.9). CE 1879/80. Ruin af megalitgrav.
Kammeret var orienteret Ø-V. Der er registreret >3 dæksten.
2361. Sandager, V. Ulslev sg (DKC: 070621.13). CE 1878. Langhøj, trapezformet og orienteret NV-SØ. Den var 31,0 m l.
og 6,0-7,0 m br.; bredest mod SØ. Der er bevaret ca. 50 randsten. På den ene randsten ses et V-formet kløvningsspor.
I højens midterakse og ca. 7 m fra NV-enden findes et rektangulært kammer. Det er orienteret NV-SØ eller parallelt med
højens længderetning. Det er 1,9 m l., 0,5 m br. og 1,1 m h. Det er bygget af 3 sidesten, som vender en flad side indad;
nemlig 1 sten mod SØ, NØ og SV. Det er åbent mod NV. Gulvet er brolagt af flade fliser.
Fund (Udgr. 1878 af H. Petersen. - NM A 1971-72): 1 sleben, svær, tyndnakket retøkse.- Ubest. lerkarskår (MN). - Litt: N.
Åberg 1937: nr. 43. - K. Thorvildsen 1941: 118. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 189. - 2006: nr. 291.
2362. Hammermølleby, V. Ulslev sg (DKC: 070621.20). CE 1879/80. Rundhøj. Den er ca. 12,5 m i diam. og 2,5 m h. Der
er registreret 6 randsten. Centralt i højen findes en jættestue.
Kammeret er rektangulært og orienteret NØ-SV. Det er 7,5 m l. og 2,0 m br. Det er bygget af >12 sidesten. Midt på den

S-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret NV-SØ. Den er bygget af >6 sidesten.
070621,a. Høj. Fund (mgl.): Skeletrester, flintøkser, flækker, ravskive og lerkarskår. - Litt: J. Wichfeld 1862: 67.
2363. Vigsø, Vignæs sg (DKC: 070622.1). CE 1879/80. Langhøj, orienteret N-S. Den er >9,0 m l. og 4,5 m br. Der er
registreret randsten. I højen fandtes 1 eller 2 gravkamre.
a. I højens S-lige ende fandtes et gravkammer. Der er registreret >2 sidesten og evt. 1 dæksten.
b. Noget længere mod N er registreret en kammerruin(?)
2364. Vignæs, Vignæs sg (DKC: 070622.10). CE 1879/80. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 26,5 m l. og 6,0 m br.
Der er registreret 40 randsten.
2365. Vignæs, Vignæs sg (DKC: 070622.11). CE 1879/80. Ruin af en megalitgrav. Der er registreret nogle få sten.
2366. Vignæs Fredskov, Vigsnæs sg (DKC: 070622.15). CE 1879/80. Rundhøj, ca. 17 m i diam. og 1,5 m h. I højen er
registreret 1 ell. 2 kamre.
a. Centralt i højen findes ruinen af et gravkammer. Der er registreret 3 store sten.
b. Lidt SØ herfor er registreret 2 sten, muligvis af et gravkammer.
2367. Vigsø Fredskov, Vignæs sg (DKC: 070622.16). CE 1879/80. Langhøj. Den var >9 m l. og 7 m br. Der er registreret
randsten.
2368. Vigsnæs, Vignæs sg (DKC: 070622.17). CE 1879/80. Langhøj. Den er ca. 15 m l., 7 m br. og 1 m h. Der er bevaret
randsten.
2369. Vigsnæs, Vignæs sg (DKC: 070622.18). CE 1879/80. Langhøj. Den er ca. 15 m l., 7 m br. og 1 m h. Der er bevaret
randsten.
2370. Indelukket, Ø. Ulslev sg (DKC: 070624.7). CE 1879/80 og HK 1926. Rundhøj. (Højen er i ny tid ombygget til
langhøj af ejeren).
I højen findes et gravkammer. Det er bygget af >3 sidesten og 1 dæksten. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 541.
2371. Gl. Fredskov, Ø. Ulslev sg (DKC: 070624.11). CE 1879/80 og HK 1926. Langhøj, rektangulær og orienteret ØNØVSV. Den er 38 m l. og 5 m br. Der er bevaret 38 randsten.
I midteraksen og 11,5 m fra ØNØ-enden findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret ØNØ-VSV
eller parallelt med højens længderetning. Det er bygget af >3 sidesten; 1 sten mod VSV, NNV og SSØ. Kammeret er åbent
mod ØNØ. Det er dækket af 1 dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 292.
070624,a. ”Odderhøj”, Ø. Ulslev, Ø. Ulslev sg (Inds. 1837 - NM 4063-66). Fundet i en høj: 1 flintdolk (type IV). - 2 slebne,
tyknakket retøkser af flint. - Mgl.: 1 flintdolk. - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.1,141.
070624,b. Ø. Ulslev, Ø. Uslev sg (Inds. 1838. - NM 4604-6). Fundet i en gravhøj: 1 sleben, tyndbladet, tyknakket huløkse.
- 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - Mgl: 1 flintdolk.

ODENSE AMT
2372. Birkebjerg, Dalby sg (DKC: 080103.4). JEB 1884. Høj. Der er registreret randsten. I højen fandtes en dysse.
Kammeret er orienteret N-S og har trapezformet grundplan; bredest mod N. Det er 2,8 m l., 1,9 m br. og 1,3 m h. Det
er bygget af 6 sidesten; nemlig 1 sten mod N, 2 på den V-lige og 3 på den Ø-lige langside. Kammeret er åbent i S. Det er
dækket af 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 293.
2373. Bregnær, Drigstrup sg (DKC: 080104.12). JEB 1884. Rundhøj. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes et gravkammer. Der er registreret 1 dæksten.
Fund (mgl.): Flintøkser og lerkarskår.
2374. Drigstrup, Drigstrup sg (DKC: 080104.13). Høj. Der er registreret randsten. Mellem randstenene fandtes tørmur
af røde fliser.
I højen fandtes et gravkammeret. Det var bygget af flere sidesten, som vendte den spidsen ende nedad samt én eller flere
dæksten.
2375. Lykkedam, Dringstrup sg (DKC: 080104.17). 1985. En jættestuetomt.
Fund (Udgr.1985-6 af Jørgen A. Jacobsen - FSM 736 i.s.).
080104,a. ”Svans Høj”, Overkærby Bakke, Drigstrup sg (identisk med nr. 2375? - Indb. 1861). Høj. Centralt i højen
fandtes en megalitgrav.
Kammeret var rektangulært og orienteret ca. Ø-V. Det var bygget af 10 sidesten og 1-2 dæksten. Der var tørmurskonstruktion
mellem sidestenene. Ved den S-lige langsides Ø-lige ende fandtes en gangåbning. Her sås én sten.
Fund (mgl.): Fragm. lerkar.
2376. Restrup, Marslev sg (DKC: 080107.10). 1809 og JEB 1884. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 40 m l. og 25
m br.
I højen fandtes et gravkammer.
2377. Salby, Mesinge sg (DKC: 080108.26). JEB 1884. Ruin af megalitgrav. Den var omgivet af en lerpakning.
Mellem kammerets sidesten iagttoges en tætning.

Fund (mgl.): Økser.
2378. ”Skalkhøj”, Munkebo, Munkebo sg (DKC: 080109.5). JEB 1884.
Ruin af en megalitgrav.
Fund (Udgr. ca. 1870 af ejeren. - Mgl.): Skeletrester, bl.a. ca. 16-18 kranier; 3 flintdolke; 1 flintmejsel; flintøkser;
skafttungepile; tværpile; flækker; 1 bennål; ravperler og fragm. lerkar.
2379. Munkebo, Munkebo sg (DKC: 080109.22). JEB 1884. Høj. I højen fandtes en stordysse.
Kammeret er orienteret NV-SØ. Det har polygonal grundplan. Det er 2,4 m l. og 2,4 m br. Kammeret er bygget af 7
sidesten. Der er bevaret 1 stor dæksten, hvorpå ses skålformede fordybninger. På kammerets SØ-lige side findes en
gangåbning.
Gangen er orienteret NV-SØ. Der er bevaret 2 sidesten, én på hver side, samt en dæksten.
Fund: Skeletrester og flintøkser. - Litt: P.V. Glob 1969: no. 566. - K. Ebbesen 2006: nr. 294.
2380. Munkebo, Munkebo sg (DKC: 080109.23). JEB 1884. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er 15 m l., 9 m br. og 1,5 m
h. Der er bevaret 10 ret små randsten. Centralt i højen findes en dysse. Kammeret er orienteret NV-SØ eller på tværs af
højens længderetning. Det har aflangt, 6-kantet grundplan. Det er 1,8 m l., 1,5 m br. og 0,9 m h. Kammeret er bygget af
5 sidesten, nemlig 1 endesten mod NV og 2 sidesten på langsiderne mod SØ og NV. Ved kammerets SØ-lige side findes
en 0,65 m høj indgangssten.
Fund: En fragm. hulmejsel. - Litt: K. Ebbesen 2006: 295.
2381. Munkebo (høj 2), Munkebo sg (DKC: 080109.24). JEB 1884 og GR 1917. Rest af en rundhøj. Centralt i denne
fandtes en jættestue.
Kammeret er uregelmæssigt ovalt og orienteret Ø-V. Det er ca. 3,0 m l. og ca. 2,0 m br. Det er bygget af 8 sidesten, nemlig
2 sten på hver side. De skråner indad og vender en glat side indad. Kammeret var opr. dækket af 2 dæksten. Midt for den
S-lige langside findes en 0,5 m br. gangåbning.
I kammerets fyld fandtes skeletrester og gravgaver.
Gangen danner en vinkel på 45 gr. med kammerets længderetning. Den er >2,5 m l., 1,0 m h og 0,5-0,7 m h. Den er
bygget af >5 sidesten, 2 mod ØNØ og 3 mod VSV. I gangen står en sekundær dørsten, mens en primære lukkesten lå
udenfor gangen.
Fund (Udgr. 1917 af G. Rosenberg - NM A 29.400, P 26-36, 89-147 og 158-61): 1 svær, tyknakket retøkse. - 4 tyndbladede,
tyknakkede retøkser. - 1 tyndbladet, tyknakket tværøkse. - 3 buttede retmejsler. - 11 flækkeildsten. - 1 flækkepil med
tværæg. - 4 tværpile. - 1 buekniv. - 22 flækker/-fragmenter. - 2 hængekar. - 1 tragtbæger. - 1 tragtskål. - 1 åben skål med
konvekse sider. - 1 bæger med konkav hals. - 2 åbne, retvæggede skåle. - 3 ubest. lerkar. - 1 YN-bæger (type II H 2). - 1
YN-skål. - >5 ravperler (2 typer a1-2, 1 type b, - 1 halvmåneformet og 1 perle af særform). - Litt: C.J.Becker 1936: 166 f,
fig. 29. - K. Ebbesen 1975, fla. A nr. 191 fig. 34,3; fig. 70,3; fig. 80,4; fig. 83,8; - 2005: fl. 1,142. - 2009: kap. 27. - S. Hansen
1993: nr. 24.
2382. Munkebo (høj 1), Munkebo sg (DKC: 080109. 25). JEB 1884. TT 1911 og GR 1917. Rundhøj, ca. 13-15 m i diam.
Centralt heri fandtes en jættestue.
Kammeret er orienteret NV-SSØ og har uregelmæssig, oval grundplan. Det er ca. 5,0 m l., ca. 2,0 m br. og 1,6 m h.
Det er dannet af 11 sidesten, nemlig 4 sten på hver langside, 2 sten for den SSV-lige og én sten for den NNØ-lige
ende. Sidestenen vender en glat side indad og skråner indad. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Der er
registreret >1 dæksten. Midt for den ØSØ-lige langside findes en 0,7 m br. gangåbning.
Fylden i kammeret bestod øverst af et fuldstændigt lag håndstore sten. Derunder fremkom et lag med skeletrester og
gravgaver.
Gangen er orienteret VNV-ØSØ. Den er >2,0 m l. Der er bevaret >2 sidesten.
Fund (Udgr. 1917 af G. Rosenberg. - NM A 29.400, P 1-15, 37-88 og 148-57): 1 stridøkse (type I 1).- 1 svær, tyknakket
retøkse. - 1 tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 4 buttede retmejsler. - 3 flækkeildsten. - 2 flækkepile. - 1 buekniv. - 17
flækkeknive. - 23 flækker/-fragmenter. - 3 tragtskåle. - 2 skulderskåle. - 2 tulipanskåle. - 3 hængekar. - 1 Hagebrogårdskål.
- 1 bæger med konkav hals. - 1 skål med kegleformet hals. - 1 tulipanbæger. - 2 åbne, retvæggede skåle. - 1 tøndeformet
lerkar. - 1 sfærisk miniatureskål. - 2 skåle med konvekse sider. - 4 ubest. lerkar. - >14 ravperler (5 type a1-2, > 6 type b1-2,
1 type n, 1 type c og 1 særform). - Litt: C.J. Becker 1936: 166, no 14. - K. Ebbesen 1975: fl. A nr. 190, fig. 34,5, fig. 46,1,
fig. 49,3, fig. 51,3, fig 60,4, fig. 80,2-3 og 6: fig. 83,2; fig. 86,1 og 4; fig. 89,4. - 2005: fl.1,143. - 2009: kap. 27 - S. Hansen
1993: nr. 23.
2383. Dræby, Munkebo sg (DKC: 080109.32, identisk med 44). JEB 1884 og 1927. Tomten af en høj, hvis form og
proportioner ikke kan bestemmes. I højen fandtes ruinen af en jættestue.
Kammeret er nærmest uregelmæssigt rektangulært og orienteret ØNØ-VSV. Det er 2,9-3,9 m l. (længst mod NNØ),
2,40-2,75 m br. og >1,5 m h. Det er bygget af 9 sidesten, hvoraf der er bevaret 3 mod N., 2 i S. samt 1 mod henh. Ø. og
V. Sidestenene vender en flad side indad og skråner indad. Der er registreret tørmur mellem sidestenene. Kammeret har
brolagt gulv. I den Ø-lige del af S-væggen ses en 0,7 m bred gangåbningen.
Gangen udgår fra kammerets SØ-hjørne. Den er orienteret SSV-NNØ. Der er >4,2 m l. Bevaret er kun 4 sidesten i
Ø-væggen. Deres højde tiltager indefter. Ved kammeret ligger en tærskel af 2 fliser. Over den fandtes en lukkesten
0,8x0,4 m stor. Alle anlæggets dæksten er fjernet.

Fund (Udgr. i 1927 af ejeren og eftergravning af J. Brøndsted og H.C.Broholm i 1928 - FSM 1797-1873 og NM A
33.662-70): 14 flintdolke (2 type IB, 11 type Ix og 1 type III). - 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede flintøkser. - 1 aflangt
skifferhængesmykke. - 3 flækkepile (type A1 og A3). - 1 flækkeskraber. - 2 flækkeildsten. - 6 flækkeknive. - 30 flækker/fragmenter. - 7 benmejsler. - 11 benprene. - 1 dobbeltpren. - 1 nål af tak. - 3 trekantede benplader. - >26 ravperler (4
type a, 11 type b, 1 type c, 6 type m, 4 type q, 4 ubest) og fragm. - 22 tænder, bl.a. hjørnetænder af svin. - >5 lerkar (2
skulderskåle, 1 hængekar, 1 skål med konvekse sider, 1 ubest.). - Udenfor indgangen fandtes 2 slebne, tyndbladede,
tyknakkede flintøkser og 3 slebne, svære, tyknakkede retøkser (Lindø/Valby-type). - Litt: Chr. M.K. Petersen 1928: 377
ff - C.J. Becker 1950; bilag 2, 65. - K. Ebbesen 1975: 1974, no 20-23. fig. 1,5, fig. 2,5 og 8-9. - 1975: fl.a. A nr. 193. - 2005:
fl.1,144. - 2009: kap. 28.
2384. Dræby, Munkebo sg ( DKC: 080109.45 ). JEB 1884, JB 1927 og HCB 1928 ). Højrest. I højen findes ruinen af en
jættestue.
Der er registreret 1 randsten. Alle jættestuens sten var fjernet, så anlæggets form måtte bedømmes på standsporene.
Kammeret har været orienteret NØ-SV. Det var ca. 5 m l. og ca. 3,4 m br.
Gangen udgik fra den nordøstlige del af kammerets SØ-væg. Den var orienteret NV-SØ. Omkring anlægget har været
en kappe af br. flint og ler.
Fund (Udgr. 1928 af P. Helweg Mikkelsen - NM A 38.835, D 2, 1-177):1 køllehoved(YN). - 5 slebne, buttede retmejsler. - 1
sleben, svær, tyknakket huløkse (type A) - 1 sleben, svær tyknakket retøkse (type A). - 1 sleben, tyndbladet, tyndnakket
flintøkse. - 6 slebne, tyndbladede, tyknakkede flintøkser. - 9 flækkeildsten. - 13 flækkeknive. - 7 flækkepile(4 type A,
3 type B). - 2 flækkesegl. - 2 flækkeskrabere - 41 tværpile. - 1 pil med konkav basis. - 43 flækker/-fragmenter. - 18
benmejsler. - 2 spidsmejsler af ben. - 25 benprene. - 2 perlemorsperler (mgl.). - 1 gennemboret bjørneklo. - 8 tandperler
af hund og svin. - 7 cylinderformede benperler. - >69 ravperler (12 type a, 7 type b, 6 type c, 23 type m, 10 type q og 11
af andre former). - >27 lerkar (1 tragtbæger, 1 skulderkar, 1 Troldebjergskåle, 2 tragtskåle, 1 hængekar, 3 tulipanskåle,
3 åbne skåle med konvekse sider, 1 åben retvægget skål, 1 lerskive, 12 ubest. lerkar.
Fra dette anlæg sandsynligvis også (Udgr. af F. Boysen/Indsendt 1885 - A 6266-75): Nakkefragm. af sleben, svær,
tyknakket flintøkse. - 3 flækkeildsten. - 3 flækkeknive. - 5 flækker/-fragmenter. - 1 bennål. - 1 fragm. benpren. - 1 ravperle
(type m). - 1 fragm. lerske. - 1 fragm. hankekar. - Litt: P. Helweg Mikkelsen 1928: 559 ff. - C.J.becker 1950: nr. 66. - K.
Davidsen 1973: fld. 1 nr. 61. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 192. - 2005: fl.1,145. - 2009: kap. 28.
080109,a. Munkebo, Munkebo sg (Udgr. 1972 af H. Thrane. - FSM 375/72). Tomt af en megalitgrav.
Fund: 1 fragm., bredægget retøkse. - 1 tværpil. - 2 uslebne fragm. af 1 retmejsel. - 1 sleben, buttet retmejsel. - 1 flækkekniv.
- 2 flækker.
2385. Martofte, Stubberup sg (DKC: 080112.5). JEB 1885. Rundhøj. Der er registreret randsten. Mellem randstenene
fandtes tørmurskonstruktion og de var støttet af en stenforing.
I højen fandtes en megalitgrav.
Fund (mgl.): Skeletrester og 2 flintøkser.
2386. ”Hesthøj” eller ”Estershøj”, Martofte, Stubberup sg (DKC: 080112.11). Rundhøj, ca. 15 m i diam. og 3,5 m h.
Højen er udvidet i bronzealderen. Der er registreret randsten. I højen findes en jættestue.
Kammeret er orienteret NNØ-SSV og har uregelmæssig rektangulær grundplan. Det er 7,0 m l., 1,8 m br. og 1,6 m h.
Det er bygget af 17 sidesten, nemlig 1 for hver ende, 8 sten på den Ø-lige og 7 sten på den V-lige langside. Sidestenene
står med en flad side indad. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene og mellemliggersten mellem side- og
dækstenene. Kammeret er dækket af 7 dæksten. Midt for den Ø-lige langside findes en 0,6-0,7 m br. gangåbning.
På kammergulvet er fundet skeletrester og gravgaver.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er >4,5 m l., 1,0 m h. og 0,7 m br. Der er bevaret >5 sidesten, nemlig 4 på den ene og 1 på
den anden side. Der er bevaret >1 dæksten.
Fund (Udgr. 1934 af G. Rosenberg. - NM A 36.474-82): 1 svær, tyknakket retøkse. - 1 flækkekniv. - 1 flække. - 1 benpren.
- 1 hængekar (MN II). - 4 ravperler (1 type b, 2 type g og 1 type m). - Litt: K. Ebbesen 1975: fdl. A nr 194. fig. 60,2. - 2009:
kap. 19. - S. Hansen 1993: nr. 20.
2387. ”Moreshøj”, Martofte, Stubberup sg (DKC: 080112.15). 1867 og JEB 1885. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca.
26 m l. og 7,5 m br.
I højens S-lige ende fandtes et gravkammer. Det var orienteret Ø-V eller vinkelret på højens længderetning.
2388. ”Morshøj”, Martofte, Stubberup sg (DKC: 080112.21). 1869 og JEB 1884. Rundhøj. I højens SØ-lige del findes en
jættestue. Kammeret er rektangulært og orienteret NV-SØ. Det er ca. 10,0 m l. og 2,2 m br. Det er bygget af 18 sidesten.
Kammeret er dækket af 7 dæksten. Mellem disse ligger sten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er ca. 7,0 m l. Den er bygget af 10 sidesten; 5 på hver side. Mellem 4.-5. sidesten mod
NV står en karmsten. Ved denne og længere inde ligger en tærskelsten. Der er registreret > 6 dæksten.
Fund (mgl. og NM B 12.747): Skeletrester, flintdolke, ravperler og lerkarskår. - Sekundær bronzealderurne. - Litt: S.
Hansen 1993: nr. 21.
2389. Snave, Stubberup sg (DKC: 080112.25). JEB 1884. Høj.
I højen findes et rektangulært dyssekammer(type I/II). Kammeret er orienteret NV-SØ. Der er bevaret 3 sidesten, nemlig
1 endesten mod NV og 1 større sten på hver langside. Kammeret er dækket af 1 dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr.

296.
2390. ”Tornehøj”, Brockdorff, Stubberup sg (DKC: 080112.31). JEB 1885. Rundhøj. Den er ca. 3 m h. Der er registreret
randsten. I højen findes en jættestue.
Kammeret er rektangulært og orienteret N-S. Det er ca. 4,6 m l., 0,9-1,3 m br. og ca. 1,25 m h. Det er bygget af 11
sidesten, nemlig 1 sten for hver ende, 5 på den V-lige og 4 på den Ø-lige langside. Der er tørmurskonstruktion mellem
sidestenene. Kammeret er dækket af 4 dæksten. Mellemrummene mellem disse er tætnet med mindre sten. Midt for
kammerets Ø-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret NØ-SV. Den er ca. >4,0 m l., 0,6-1,0 m h. og 0,6-0,9 m br. Den er bygget af >7 sidesten, nemlig 4
på den N-lige og 3 på den S-lige langside. Mellem 1.-2. par sidesten findes ét sæt karmsten. Kammeret er dækket af >5
dæksten.
Fund (mgl.): Skeletrester, lerkarskår og adskillige stenredskaber. - Litt: S. Hansen 1993: nr. 18.
2391. Hindholm, Stubberup sg (DKC: 080112.32). 1869. Jættestue.
Fund (mgl.): Skeletrester, en stridsøkse, økser, mejsler, flere store ravperler, bronzenål med spidsovalt hoved og mange
lerkarskår.
2392. Brockdorf, Stubberup sg (DKC: 080112.33a). JEB 1884. Rundhøj. Den er ca. 20 m i diam. og 2,5 m h. I højen findes
ruinen af en jættestue.
Kammeret var orienteret NØ-SV. Det var >4,4 m l. og 1,8 m br. Det var bygget af >5 sidesten og >1 dæksten.
2393. Brockdorf, Stubberup sg (DKC: 080112.33b). JEB 1884. Rundhøj. Den er ca. 18 m i diam. og 2,3 m h. I højen
findes en jættestue, omgivet af en stenpakning.
Kammeret er orienteret SØ-NV. Det er ca. 5,7 m l., >1,4 m br. og 0,6-0,9 m h. Det er bygget af >7 sidesten, heraf 5 på den
NØ-lige langside. Midt for denne findes en gangåbning. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret
var dækket af >2 dæksten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er >2,2 m l. Den er bygget af >2 sidesten, én på hver side, og >2 dæksten.
2394. Rørmose, Brockdorf, Stubberup sg (DKC: 080112.34). JEB 1884. Høj, hvori findes en dysse.
Kammeret er orienteret N-S (type I/II). Det har rektangulær grundplan. Det er 1,75 m l. og 0,6 m br. Kammeret er bygget
af mindst 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod N og 2 sten på hver langside mod Ø og V. Kammeret er åbent i Ø, hvor der
dog er registreret én sten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 297.
2395. Scheelenborg, Stubberup sg (DKC: 080112.98). HT 1988. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 20 m l., 9 m br. og
1,6 m h. I højens N-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er 1,6 m l. og 0,8 m br. Det er bygget
af >7 sidesten, nemlig 3 sten mod Ø og V samt 1 sten mod N. Kammeret er åbent mod S.
2396. Viby, Viby sg (DKC: 080113.13 - NM A 965-69). 1870 og JEB 1884. Tomt af en megalitgrav.
Fund (Inds. 1870. - NM A 965-69): Skeletrester. - 1 stridsøkse (type PV A). - 1 flækkepil (type D). - 3 slebne, tyndbladede
tyknakkede retøkser. - 3 flækkeknive. - 4 flækker. - Mgl: Lerkarskår. - Litt: C.J.Becker 1950: nr. 57. - K. Davidsen 1980: 45
ff. - K. Ebbesen 2005, fl.1,146.
2397. Bjørnsgård, Viby sg (DKC: 080113.19). JEB 1884. Fritstående dysse.
Kammeret er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
2398. Bogø, Bogø sg (DKC: 080203.7). APM 1897. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 22 m l., 8,5 m br. og ca. 1,5
m h. Der er bevaret >4 randsten.
Der er registreret spor af et kammer. - Litt: H. Kjær 1929: 104 (afb.).
2399. Bogø, Bogø sg (DKC: 080203.8). APM 1897 og HK 1922. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 21 m l., 8,5 m br. og
1,3 m h. Der er registreret 14 randsten; indtil 1,4 m høje.
8 m fra højens Ø-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret N-S og omgivet af en pakning
af småsten og flint. Det er 2,3 m l., 1,4 m br. og 1,1 m h. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod N, Ø og V. Mod
S findes en indgangssten. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
Kammergulvet er dannet af et lag småsten og brændt flint. Herpå fandtes få skeletrester og gravgaver.
Fund (Udgr. 1922 af H. Kjær. - NM A 32.224-27): 1 Stridsøkse (type PV K)- 1 madkniv. - 6 lerkarskår (TN/MN). - Litt:
P.O.Nielsen 1974. - K. Ebbesen 2005: fl.1,146.
2400. Dreslette, Dreslette sg (DKC: 080204.3). APM 1897. Langhøj, rektangulær og ca. 25-30 m lang. Der er registreret
3 dysser i højen, hvoraf kun den midterste er bevaret.
Kammeret (type III) er orienteret Ø-V. Det har rektangulær grundplan. Det er 2,3 m l. og 1,7 m br. Kammeret er bygget
af 6 bæresten, nemlig 1 sten mod V samt henholdsvis 3 og 2 sten på langsiderne mod S og N. På kammerets Ø-lige side
findes en 0,7 m bred gangåbning. Her er registreret en gang, bygget af 2 sidesten.- Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 298.
2401. ”Vielandshøj”, Flemløse, Dreslette sg (DKC: 080204.4). APM 1897. Langhøj, rektangulær og orienteret N-S. Den
er ca. >35 m l. og ca. 18 m br. Der er registreret 3 dysser i højen, hvoraf de 2 er bevaret. De ligger 4,5 m fra hinanden i
N-S-lig retning.
a. Kammeret (type Ib) er orienteret Ø-V eller på tværs af højens længderetning. Det har rektangulær grundplan. Det er
1,6 m l. og 0,9 m br. Kammeret er bygget af 6 sidesten, 1 sten for hver ende mod Ø og V og 2 sten på hver langside mod
N og S.
b. Det andet kammer (type Ib) er orienteret Ø-V eller på tværs af højens længderetning. Det har rektangulær grundplan.

Det er 1,6 m l. og 0,9 m br. Kammeret er bygget af 6 sidesten, nemlig 1 sten for hver ende mod Ø og V samt 2 sten på
langsiderne mod N og S. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 299
2402. Snave, Dreslette sg (DKC: 080204.17). APM 1897. Højtomt. Heri findes en dysse.
Kammeret (type II) har rektangulær grundplan. Det er orienteret N-S. Det er 2,0 m l. og 1,3 m br. Kammeret er bygget
af 5 sidesten, nemlig 1 stor endesten mod N, 2 sidesten på langsiderne mod Ø og V. Den ene af sidestenene mod vest er
fjernet. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. For kammerets S-lige ende findes 1 lavere tærskel- eller indgangssten. Litt: H. Kjær 1929: 103 (afb.).- K. Ebbesen 2005: nr. 300.
2403. Nellemose Skovhave, Dreslette sg (DKC: 080204.28). EA 1951. Langhøj, orienteret N-S. Den er bygget af sand. Der
er registreret randsten.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type I). Det er orienteret Ø-V. Det er 1,9 m l., 0,9 m br. og 0,9 m h. Kammeret
er bygget af 6 lige høje nemlig 2 sten mod N og S, samt 1 sten mod Ø og V. Sidestenene ælder indad. Kammerets gulv
er dannet af flade fliser.
Fund (Udgr. 1951 af E. Albrectsen): Ingen.
2404. Snave, Dreslette sg (DKC: 080204.43). 1975. Rektangulær langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 47 m l., 20 m br. og
0,5-0,7 m h. - Litt: Fyns Stiftsmuseums Årsberetning 1976: 5 f. - 1978: 8.
2405. Smørhaverne, Dreslette sg (DKC: 080204.84). 1976. Langhøj. Den er ca. 10 m l. og 6 m br.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V. Det er ca. 1,0 m l. og 0,5 m h. Det er bygget
af >3 sidesten, nemlig 1 sten mod Ø, N og S. Det er åbent mod V.
2406. Gamtofte, Gamtofte sg (DKC: 080206.4). APM 1895. Rundhøj. Den er 17-18 m i diam. og 2 m h.
Centralt i højen findes ruinen af en megalitgrav. Der er registreret >5 sidesten og 1 dæksten.
2407. Helnæs, Helnæs sg (DKC: 080207.1). APM 1897. Højtomt, hvori findes ruinerne af en dysse.
Kammeret (type I/II) er orienteret N-S og har rektangulær grundplan. Det er 1,7 m l., ca. 1,0 m br. og 0,9 m h. Der er
bevaret 4 sidesten, nemlig 2 på hver langside mod Ø og V. Kammeret er dækket af 1 dæksten. - Litt: O. Andersen et alii
1936: 335 (afb. 9). - K. Ebbesen 2006: nr. 301.
2408. Helnæs, Helnæs sg (DKC: 080207.2). APM 1897. Fritstående dyssekammer.
2409. Helnæs, Helnæs sg (DKC: 080207.3). APM 1897. Højtomt, hvori findes ruinerne af en dysse.
Kammeret (type I/II) er orienteret Ø-V og har rektangulær grundplan. Det har været ca. 2,3 m l. og 0,7-0,9 m br. Det er
bevaret 3 sidesten, nemlig 2 sten på langsiden mod N og 1 på langsiden mod S. Kammeret er dækket af 1 dæksten. - Litt:
K. Ebbesen 2006: nr. 302.
2410. Helnæs, Helnæs sg (DKC: 080207.4). APM 1897. Højtomt, hvori findes en dysse.
Kammeret (type Ia) er orienteret Ø-V. Det har rektangulær grundplan. Det er 1,1 m l. og 0,7 m br. Kammeret er bygget af
4 lige høje sidesten, nemlig 1 endesten mod Ø og V samt 1 større sten på hver langside mod N og S. Kammeret er dækket
af 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 303.
2411. Helnæs, Helnæs sg (DKC: 080207.5). APM 1897. Sløjfet langhøj. Den var rektangulær og orienteret Ø-V. Den var
28 m l. og 7,5 m br. Der er registreret randsten og i højens vestlige del skal have været et dyssekammer. - Litt: K. Ebbesen
2006: nr. 304.
2412. Helnæs, Helnæs sg (DKC: 080207.6). Højtomt, hvori findes en dysse.
Kammeret (type I/II) er orienteret N-S. Det har rektangulær grundplan. Det er 1,6 m l. og 0,6 m br. Kammeret er bygget
af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod N og 2 sten på hver langside mod Ø og V. Kammeret er åbent mod S. Det er dækket
af 1 dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 305.
2413. Helnæs, Helnæs sg (DKC: 080207.10). APM 1897. Rundhøj, ca. 13 m i diameter. Centralt i højen findes en dysse.
Kammeret (type I/II) er orienteret Ø-V. Det har rektangulær grundplan. Det er 2,5 m l., 1,5 m br. og 1,6 m h. Kammeret
har været bygget af 5 bæresten, nemlig 1 endesten mod Ø og 2 på V samt 2 sten på hver langside mod N og S. 1 sidesten
mod nord og vest er fjernet. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 306.
080207,a. Helnæs, Helnæs sg (Inds. 1866. - NM A 97-101). Stendysse eller ovalt stenkammer med indgang.
Fund: Skeletrester. - 2 slebne, svære, tyknakkede retøkser (Lindø/Valby-type). - 4 flækker. - 1 sleben, buttet retmejsel - 2
slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 håndledsbeskytter. - Litt: C. Engelhardt 1868: 99 f. - C.J. Becker 1960: 32,
fig. 3. - P.V. Glob 1952: 480. - T. Skov 1969/70: 31, nr.2. - K. Ebbesen 2005: fl.1,147.
2414. Strandby Mark, Hårby sg (DKC: 080209.13). APM 1897 og 1981. Tomt af langhøj.
I højen fandtes en megalitgrav med gang.
Fund (Udgr. 1981. - FSM 4076 i.s.): I kammeret skeletrester, flintøkser, flintmejsel, stridsøkse, ravperler og lerkar. Offerlag ved gangmundingen.
2415. Strandby, Hårby sg (DKC: 080209.22). APM 1897. Fritstående dysse.
Kammeret (type II) er rektangulært og orienteret Ø-V. Det er 2,3 m l., 1,4 m br, og 1 m h. Det er bygget af 3 sidesten,
nemlig 1 sten mod N, S og V. For kammerets Ø-lige ende står en indgangssten. - Litt: H. Kjær 1929: 110 (afb.).
2416. Sarup, Hårby sg (DKC: 080209.34). HT 1976. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 32 m l. og 10 m br.
I højen fandtes 2 gravkamre.
Fund (Udgr. af Niels H. Andersen - FSM i.s.): Flintredskaber, ravperler, 1 trekantet benplade og keramik. - Litt: Fyns
Stiftsmuseums Årsberetning 1975-76, 1976: 14 og 1976-77, 1977: 4-6.

2417. Strandby Skov II, Hårby sg (DKC: 080209.sb. 51). NHA 1982. Tomt af en megalitgrav.
Fund (Udgr. af Niels H. Andersen - FSM 3226 i.s.): Flintredskaber og ornamenterede skår.
2418. Strandby Skov I, Hårby sg (DKC: 080209.52). NHA 1982. Tomt af en megalitgrav.
Fund (Udgr. af Niels H. Andersen - FSM 3228 i.s.): Ravperler, flækker og lerkarskår.
2419. Strandby Skovgrav, Hårby sg (DKC: 080209.54). 1985. Langhøj. I højen fandtes en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1985-87 af Niels H. Andersen. - FSM 3222-FHM 6081 i.s.).
2420. Strandby Skovhave, D I, Hårby sg (DKC: 080209.55 og 57). 1986. Tomten af enkeltstående dyssekammer. Det var
omgivet med en pakning af ler.
Kammerets grundplan var polygonal. Det var ca. 3x2 m stort. Ved den SV-lige side fandtes en gangåbning. Gulvet bestod
af en brolægning af marksten og stenfliser.
Gangen er orienteret SV-NØ.
Ved randstenene fremkom et offerlag.
Fund (Udgr. 1986-9 af Niels H. Andersen. - FSM 3222 - FHM 6081, i.s.): Fragm lerkar.
2421. Strandby Skovhave, D II, Hårby sg (DKC: 080209.55 og 57). 1986. Tomten af en langhøj, orienteret SV-NØ. Der er
registreret ca. 110 randsten. Der var tørmurskonstruktion mellem randstenene. Der fremkom en stenlægning udenfor
randstenene. Højen var ombygget. I den NV-lige del fandt fandtes en rundhøj med et centralt placeret dyssekammer.
Derefter var anlægget ombygget til en langhøj, hvori fandtes endnu en dysse.
a. Det NV-lige dyssekammer var orienteret SV-NØ eller på tværs af højens længderetning. Det var omgivet af en
lerpakning og flintdræn. Det var ca. 2,0 m l. og 1,2 m br. Det var bygget af 6 sidesten, nemlig 1 sten for hver ende samt 2
sten på hver langside. Der var tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Gulvet bestod af en lag br. flint. Herpå fandtes
gravgaver.
Fund (Udgr. 1986-89 af Niels H. Andersen. -. FSM 3222-FHM 6081, i.s.): 46 oldsager.
b. Næsten midt i højen fandtes en dyssetomt. Kammeret var gravet ca. 0,5 m ned i undergrunden og omgivet af en
lerpakning. Det var orienteret NNØ-SSV eller på tværs af højens længderetning. Det var bygget af 8 sidesten. Der
iagttoges tørmurskonstruktion, hvor fintslemmet ler var anvendt som mørtel til tørmuren. Ved kammerets SSV-lige
ende fandtes en gangåbning. Her lå en tærskelsten.
Gulvet var lagt af henh. flade sandstensfliser og runde marksten.
Gangen var orienteret SSV-NNØ. Den var bygget af 2 sæt sidesten. Gulvet, som lå ca. 30 cm højere end kammerets,
bestod af hvidbrændt flint.
Ved gangmundingen lå en stor stenlægning, som dækkede et stort offerlag.
Fund (Udgr. 1986-9 af Niels H. Andersen. - FSM 3222. - FHM 6081 i.s.): Mange fund.
2422. Strandby Skovhave, D III, Hårby sg (DKC: 080209.55 og 57). 1986. Tomten af en langhøj, orienteret SV-NØ. Højen
var ombygget og indeholdt et træbygget anlæg ved hvis SSV-lige ende var placeret et par lerkar i Fuchsberg-stil. Højen
var omgivet af randsten. Der var tørmurskonstruktion mellem randstenene. Centralt i højen fandtes en dyssetomt.
Kammeret var orienteret SSV-NNØ eller på tværs af højens længderetning. Det var ca. 2,3 x 1,3 m stort.
Ved randstenene mod Ø og V fandtes offerlag.
Fund (Udgr. 1986-9 af Niels H. Andersen. - FSM 3222-FHM 6081 i.s.): 153 genstande i kammeret samt stort offerlag.
2423. Skovby Skovhave D IV, Hårby sg (DKC: 080209.55 og 57). 1986. Tomten af en dysse. Den var omgivet af en stenog lerpakning.
Kammeret var ca. 3 x 2 m stort. Der iagttoges standspor af 7-8 sidesten. Her var tørmurskonstruktion mellem
sidestenene.
Gulvet bestod af ildskørnet flint. Herpå fandtes gravgaver.
Offerlaget var ikke bevaret.
Fund (Udgr. 1986-9 af Niels H. Andersen. - FSM 3222-FHM 6081 i.s.): Skeletrester, et par lerkar, 100 ravperler, flækker
m.m.
2423a. Sarup Lundegård V, Hårby sg (DKC 080209.60). NHA 1990. Tomt af en megalitgrav.
Fund (Udgr. af Niels H. Andersen - FSM 7359 i.s.): Mange fund.
2424. Sarup Gl. Skole II, Hårby sg (DKC: 080209.61). NHA 1990. Rundhøj. Den er ca. 18 m i diam. Der registreredes ca.
72 randsten. I højningen findes tomten af en jættestue.
Kammeret var ca. 4,5 m l. og 2,5 m br. Det havde dobbelt gulvlag.
Ved randstenene fremkom et stort offerlag.
Fund (Udgr. 1990-91 af Niels H. Andersen. -FSM 7361 og FHM 3507 i.s.): Mange fund.
2425. Sarup Lundegård IV, Hårby sg (DKC: 080209.62). NHA 1990. Tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. af Niels H. Andersen - FSM 7358 i.s.): Lerkarskår.
2426. Sarup Gl. Skole I, Hårby sg (DKC: 080209.63). NHA 1990.
Rundhøj. Den var ca. 14 m i diam. Der registreredes randsten; ca. 1 m h. Udenfor randstenene fremkom en ca. 1 m br.
stenlægning. Herpå fandtes ved indgangen et meget stort offerlag.
Gravkammeret var ca. 3,0 m l. og 2,5 m br.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var ca. 3 m l.

Fund (Udgr. 1993-94 af Niels H. Andersen - FSM 7360 i.s.): 1 skår.
2427. Sarup Mølle I, Hårby sg (DKC: 080209.68). NHA 1990. Rundhøj. Den var ca. 10 m i diam. Der er registreret ca. 33
randsten. I højens ØNØ-lige del fandtes en dyssetomt.
Kammeret var ca. 2 m l. 1,3 m br. og 1,7 m h. Det var omgivet af en sten- og flintpakning. Gulvet var gravet lidt ned i
undergrunden. Det var brolagt.
Gangen var orienteret ØNØ-VSV. Den var ca. 2 m l.
Hele vejen rundt om højen fremkom offerlag.
Fund (Udgr. af Niels H. Andersen - FSM 7353 i.s.): Mange fund. - Litt: AUD 1992:121.
2428. Frydenlund I, Hårby sg (DKC 080209.70). NHA 1990. Rundhøj, ca. 20 m i diam og 0,5 m høj. Heri findes tomten
af en megalitgrav.
Fund (Udgr. af Niels H. Andersen - FSM 6973 i.s.).
2429. Frydenlund II, Hårby sg (DKC 080209.72). NHA 1990.
Rundhøj. Den er ca. 15 m i diam. og 0,5 m h. I højen findes tomten af en jættestue.
Fund (Udgr. af Niels H. Andersen - FSM 7380 i.s.).
2430. Sarup Gl. Skole III, Hårby sg (DKC 080209.74). NHA 1990. Tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. af Niels H. Andersen - FSM 7362 i.s.): Lerkarskår (MN).
2431. Assens, Kærum sg (DKC: 080211.4). APM 1897. Ruin af en megalitgrav.
Der er registreret >1 sten.
Fund: Oldsager af sten.
2432. Torøhuse, Kærum sg (DKC: 080211.-). JB 1928. Tomten af en megalitgrav.
Kammeret var >4 m l. På gulvet fandtes br. flint. Der er registreret >3 sten.
Fund (Inds. 1928. - NM A 33.806-09): 2 fragm. flækker. - 1 ravperle (type b1). - 1 tragtbæger. - 1 sfærisk skål (MN). - Litt:
K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 195. fig. 31,4 og fig. 89,6.
2433. Orelund, Sandager sg (DKC: 080214.1). APM 1897 og EA 1962. Rundhøj, ca. 26 m i diam. Der er registreret 63
randsten. Højen er ombygget, idet der findes en indre høj. Den er ca. 12 m i diam. og omgivet af en randstenskæde.
Her er registret 86 randsten, de 10 kværnsten. Højen(ene) er bygget af sand og sten. Der er tørmurskonstruktion af rød
sandsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret er orienteret NNØ-SSV. Det er bygget af 6 sidesten, nemlig 2 på hver
langside, 1 for den NNØ-lige ende samt 1 ved siden af indgangen mod SSV. Her findes en gangåbning. I denne ligger en
tærskelsten. Sidestenene hælder indad.
Gangen er orienteret SV-NØ. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side.
Fund (Udgr. 1962 af E. Albrectsen - FSM): 1 flække.
I højfylden fandtes et stort bopladsmateriale fra MN Ia. - Litt: K. Ebbesen 1975: 163 og 124 ff, fig, 106. - 2009: kap.30. - E.
Albrectsen Fynske Minder 1962: 209 ff. - K. Davidsen 1973: fl. 1 nr. 63.
2434. Ulvemosehule Mark, Sønderby sg (DKC: 080218.3/8). APM 1897. Megalitgrav.
Fund (Inds. - NM 27.530, 27.532 og 27.565): 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 9 flækker. - 3 skiveform. afslag. - 1
bæger med konkav hals (Uorn.). - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 196.
2435. Sønderby, Sønderby sg (080218.11). JR 1927. Fritstående dysse.
Kammeret er orienteret Ø-V. Det er 1,4 m l., 0,9 m br. og 0,8 m h. Det er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten mod N, Ø,
S og V, samt 1 dæksten.
2436. Frederiksgave, Sønderby sg (DKC: 080218.12). HCK 1917. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 37 m l. og 7,0 m
br. Der er registreret ca. 100 små randsten. Højen er ombygget. Henh. 4 og 11 m fra højens NV-ende fandtes stenrækker
på tværs af højen. Ligeledes fandtes i højens NV-lige halvdel og ca. 2,8 m indenfor den SV-lige langside en ca. 13,5 m l.
stenrække.
Ca. 15 m fra højens SØ-lige ende fandtes ruinen af et gravkammer. På bunden lå en brolægning.
Fund (Udgr. 1927 af H.C.Broholm - NM A 33.611): Skeletrester. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type B).
2437. Teglværkskoven, Sønderby sg (DKC: 080218.24). 1977. Rundhøj. Den er ca. 14-15 m. i diam. og 1,5 m h.
I højen S-lige del er registreret 2 sidesten af et megalitgrav.
2438. Hjadstrup Mark, Hjadstrup sg (DKC: 080302.3 (eller 3-11/4)). APM 1882. Rundhøj, ca. 13 m i diameter. Der er
bevaret 27 randsten ved højfoden. I højens sydlige del findes en stordysse.
Kammeret er orienteret NNV-SSØ. Den har rektangulær grundplan. Det er 2,9 m l. og 1,7 m br. Det er bygget af 8
sidesten, nemlig 1 stor endesten mod NNV samt 3 sten på hver af langsiderne. Der er bevaret 1 afvæltet dæksten. På den
østlige del af kammerets SSØ-lige side står 1 sten. Ved siden heraf findes en 0,5 m bred gangåbning.
Gangen er orienteret NNV-SSØ og dens vestlige side ligger i flugt med kammerets vestvæg. Gangen er 0,5 m bred. Der
er bevaret 4 sidesten, 2 på hver side. - Litt: A.P. Madsen 1900: t. IV,5. - K. Ebbesen 2006: nr. 307.
2439. Hjadstrup Mark, Hjadstrup sg (DKC 080302.4 (eller 3-11/3)). APM 1882. Rundhøj, ca. 12,5 m i diam. Der er
bevaret 11 randsten ved højfoden. I højens sydlige del findes en stordysse.
Kammeret er orienteret NNV-SSØ. Det har rektangulær grundplan. Det er 2,5 m l. og 1,6 m br. Kammeret er bygget af 6
sidesten, nemlig 1 stor endesten mod NNV samt 2 sten på hver af langsiderne. På den østlige del af kammerets SSV-side

står én sten lidt på tværs. Ved siden af den findes en 0,7 m bred gangåbning.
Gangen er orienteret NNV-SSØ. Dens vestlige væg går i flugt med kammerets vestlige side. Gangen er 1,4 m lang. Der er
bevaret 2 sidesten; én på hver side. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 308.
2440. Hjadstrup, Hjadstrup sg (DKC: 080302.3-11, no. 1). APM 1882. Højtomt, hvori fandtes en stordysse.
Kammeret havde svagt trapezformet grundplan. Det var orienteret N-S. Det var 2,6 m l. og 2,1 m br. Det var bygget af
10 sidesten, nemlig 3 sten på langsiderne mod Ø og V samt 2 sten mod N og S. Det var dækket af 2 dæksten. Midt for
kammerets S-side fandtes en 0,6 m br. gangåbning. Herfra gik en gang mod syd. Den var ca. 2,6 m l. og der var bevaret 2
sidesten. - Litt: A.P, Madsen 1900; 9, t. IV,2. - H. Petersen 1881: fig. 19. - K. Ebbesen 2006: nr. 307-8
2441. Hjadstrup, Hjadstrup sg (DKC: 080302.3-11, no. 2). APM 1882. Højtomt, hvori fandtes en stordysse.
Kammeret var trapezfomet og orienteret NV-SØ. Det var 2,6 m l. og 1,6 m br. Det har været bygget af 10 sidesten, nemlig
3 sten på hver langside mod SØ og NV samt 2 sten for hver ende. Det var dækket af 2 dæksten. Den ene dæksten og de
to sidesten er fjernet. Midt for den SØ-lige side findes en 0,6 m bred gangåbning.
Her findes en NV-SØ-orienteret gang, hvoraf 3 sidesten og 1 dæksten er bevaret. Den var 4,2 m l. - Litt: K. Ebbesen 2006:
nr. 307-8.
2442. Hjadstrup, Hjadstrup sg (DKC: 080302.3-11, no. 5). APM 1882. Højtomt, hvori fandtes en stordysse.
Kammeret var orienteret næsten ret Ø-V. Det var >1,1 m br. Det var bygget af >4 sidesten, nemlig 2 på hver langside,
samt >1 dæksten. For kammerets V-lige kortside fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var bygget af >2 sidesten, én på hver side. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 307-8.
2443. Hjadstrup, Hjadstrup sg (DKC: 080302.3-11, no. 6). APM 1882. Ruin af stordysse/jættestue.
Kammeret var bygget af >2 sidesten og >1 dæksten.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var ca. 0,5 m br. Den var bygget af >4 sidesten; 2 på hver side. - Litt: P.V. Glob 1969: no
567.
2444. Hjadstrup, Hjadstrup sg (DKC: 080302.3-11, no. 7). APM 1882. Ruin af en jættestue.
Der er registreret >3 dæksten. - Litt: P.V.Glob 1969: no. 568.
2445. Hjadstrup, Hjadstrup sg (DKC: 080302.3-11, no. 8). APM 1882. Stordysse.
Kammerets grundplan var langoval, orienteret N-S. Det var ca. 3,0 m l. og 2,6 m br. Der var bevaret 7 sidesten og 1
dæksten, idet kammerets vestlige ende var sløjfet. Ved kammerets østvæg findes en 0,5 m bred gangåbning. Herfra går
en gang mod Ø.
Gangen er 2,6 m l. Der er bevaret 2 sidesten på den N-lige langside. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 307-8.
2446. Hjadstrup, Hjadstrup sg (DKC: 080302.3-11, no. 9). APM 1882. Ruin af en stordysse/jættestue.
Kammeret var bygget af >4 sidesten og >1 dæksten.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var >2,3 m l. Der var bevaret >4 sidesten; 2 på hver langside. På den S-lige side og ved
hjørnestenen til kammeret står 1 karmsten.
2447. Hjadstrup, Hjadstrup sg (DKC: 080302.3-11, no. 10). APM 1882. Ruin af en jættestue.
Kammeret er orienteret NNØ-SSV. Det er ca. 2,5 m l. og 1,4 m br. Det er bygget af >8 sidesten og >1 dæksten.
Muligvis fandtes en gang mod ØSØ.
2448. Hjadstrup, Hjadstrup sg (DKC: 080302.3-11, no. 11). APM 1882. En jættestue.
Kammeret var orienteret NØ-SV. Der er registreret 3 dæksten.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var ca. 4,4 m l. Den var bygget af >5 sidesten og >2 dæksten.
2449. Hjadstrup, Hjadstrup sg (DKC: 080302.12). HP 1882. Rundhøj.
I højen fandtes en megalitgrav. Der er registreret dæksten.
2450. ”Kappendrup Kirke”, Gyrup, Hjadstrup sg (DKC: 080302.14). APM 1882. Langhøj, rektangulær og orienteret NVSØ. Den er 44 m l. og 9,0 m br. Der er bevaret 34 randsten.
I højen findes 2 dysseruiner.
a. Ca. 4,7 m fra højens SØ-lige ende findes en dysseruin. Kammeret (type I/II) er orienteret NØ-SV eller på tværs af
højens længderetning. Det er 1,7 m l. Der er bevaret 3 sidesten og 1 dæksten.
b. 24 m fra højens SØ-lige ende findes en ruin, muligvis af en stordysse. Kammeret er orienteret NØ-SV eller på tværs af
højens længderetning. Det har polygonal grundplan. Der er bevaret 5 sidesten. Ved kammerets SV-lige ende findes en
gang. Gangen er orienteret NØ-SV. Der er bevaret 1 sidesten. - Litt: Dansk Naturfredningsforening 1933: 43 (afb.). - K.
Ebbesen 2006: nr. 309.
2451. Gyrup, Hjadstrup sg (DKC: 080302.15). APM 1882. Stordysse.
Kammeret er orienteret Ø-V. Det har uregelmæssig trapezformet grundplan. Det er ca. 2,3 m l. og 2,5 m br. Det er bygget
af 9 sidesten, nemlig 3 sten mod V og 2 sten mod N, S og Ø. Midt for kammerets Ø-lige ende findes en gangåbning.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er >2,2 m l. Der er bevaret >1 sidesten. - Litt: A.P. Madsen 1900: tavle IV,4.
2452. ”Gåsestenen”. Emmelev, Hjadstrup sg (DKC: 080302.18). HP 1882 og EA 1954. Rundhøj. Den er ca. 10-12 m i
diam. og 1,25-1,50 m h. I højen findes en jættestue.
Kammeret er spidsovalt og orienteret SSØ-NNV. Det er ca. 2,9 m l. og 2,2 m br. Det er bygget af 7 sidesten, som
hælder indad. Kammeret er dækket af 2 dæksten. Midt for den Ø-lige langside findes en gangåbning. Her ligger en
tærskelsten.

Gangen er orienteret ØNØ-VSV. Den er >1,8 m l. Der er bevaret >2 sidesten; én på hver side.
Fund (Udgr. 1954 af E. Albrectsen - FSM 9251, C 1-192): 2 stridsøkser (type H og K). - 6 lerkar (1 type I O, 1 type I F 4, 1
type II O, 1 type KII K. 2, 2 ubest.). - 1 SN-forrådskar. - 1 spydspids med konkav basis. - 1 dolk (type Ix). - 2 tværpile. - 1
tyndnakket grønstensøkse. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Valby-type). - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse.
- 3 slebne, buttede retmejsler. - 5 flækkeknive. - 2 flækkeildsten. - 9 flækker. - Ravperler. - 1 tragtskål. - 1 skulderskål.
- 1 skulderhængekar. - 1 retvægget skål. - Litt: E. Albrectsen 1956: 129 ff. - K. Ebbesen 1975, fl.a. 197. - 2005: fl.1,151. P.V.Glob 1969: no. 569. - K. Davidsen 1973: fl.1 no. 65. - S. Hansen 1993: nr. 22.
2453. Emmelev Mark, Hjadstrup sg (DKC: 080302.19, identisk med 20). Fritstående jættestue/stordysse.
Kammeret er orienteret NNV-SSØ. Det er bygget af >5 sidesten og >2 dæksten. Der er registreret tørmurskonstruktion
mellem sidestenene.
2454. Emmelev, Hjadstrup sg (DKC: 080302.21). HP 1882. Megalitgrav.
Kammeret var orienteret SØ-NV. Det var ca. 2,1 m l., 0,8 m br. og 0,9 m h. Det var bygget af >4 sidesten og 1 dæksten.
2455. Emmelev Mark, Hjadstrup sg (DKC: 080302.22). HP 1882. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den var 10,5
m l. og 6,5 m br. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes et rektangulært dyssekammer. Kammeret var orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Det var 1,4 m langt. Der var bevaret 3 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod Ø og V samt 1 større
sten på den N-lige langside. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 310.
2456. Emmelev Mark, Hjadstrup sg (DKC: 080302.23). HP 1882. Fritstående dysse.
Kammeret var rektangulært. Det var ca. 0,9 m br. Det var bygget af >3 sidesten.
2457. Brandsby, Hjadstrup sg (DKC: 080302.31). HP 1882. Rundhøj.
Der er registreret dæksten og toppen af sidestenene til en dobbeltjættestue(?).
2458. ”Pengesten”, Bladstrup, Hjadstrup sg (DKC: 080302.33). HP 1882. Jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret NØ-SV. Det er 2,7 m l. og 2,2 m br. Det er bygget af >10 sidesten og opr. 2 dæksten. Midt
for kammerets SV-lige langside findes en 0,5 m br. gangåbning.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er >3,3 m l. og 0,5 m br. Der er bevaret >6 sidesten, nemlig 3 på hver side. Mellem
1.-2. sidesten findes et sæt karmsten. - Litt: A.P.Madsen 1900: 9, t. IV,3. - S. Hansen 1993: nr. 25.
2459. ”Ærtesten”, Bladstrup, Hjadstrup sg (DKC: 080302.34). HP 1882. Jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret NØ-SV. Det er bygget af >5 sidesten og >1 dæksten. Der er 11 skålgruber på dækstenen.
Midt for kammerets SØ-lige langside findes en gangåbning. - Litt: P.V.Glob 1969: no 570.
080302,a. Hjadstrup Mark II, Hjadstrup sg (Identisk med et af anlæggene 2438-49). Rundhøj. I denne fandtes tomten
af en jættestue.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var ca. 5,0 m l. og 0,6 m br. Midt for den S-lige langside gik en gang mod S. Gulvet
bestod af et lag flintskærver. Herpå fandtes skeletrester og gravgaver.
Fund (Udgr. 1894 af A.P. Madsen - FSM 4852-58 og 4970-5001): 2 fragm. flintdolke (ubest.). - 1 svær, sleben tyknakkedet
retøkse (type B). - 1 buttet retmejsel. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 1 tværpil. - 8 flækkepile (type D). 1 sleben pilespids. - 1 forarbejde til SN-pil. - 1 flækkesegl. - 2 flækkeknive. - 11 flækker. - 1 afslag med retouche. - 1
benmejsel. - 1 hel og 2 fragm. benpren. - 1 fragm. vildsvinetand. - 1 ravperle (type b1). - 2 retvæggede skåle (MN V). - Ved
fundet henligger også 2 svære, tyknakkede retøkser (Valby-type), 1 sleben retmejsel, 1 tyndbladet, tyknakket flintøkse, 1
(muligvis 2) lerkar, type II F 1. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. 200. - 2005: fl.1,149. - C.J. Becker 1950: bil. II, 61.
080302,b. Hjadstrup, Hjadstrup sg (Købt - FSM CM 45). Fundet i en ”gangbygning”: 3 dolke (1 type Ix, 1 type IB og 1
fragm.). - >2 fragm. ravperler (skiver?).
080302,c. Brandsby, Hjadstrup sg (Købt 1893. - FSM 4862-91): 3 flintdolke (1 type IB, 1 type ID og 1 ubest.). - 1
spydspids, tildannet af en knækket dolk. - 1 benmejsel. - 2 slebne, svære, tyknakkede retøkser (Valby-type). - 6 slebne,
tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 usleben og 2 slebne, buttede retmejsler. - 1 flækkekniv. - 7 flækker. - 1 sfærisk
miniatureskål (MN). - Mgl: 1 flintdolk, 1 svær, tyknakket flintøkse, 2 tyndbladede, tyknakkede flintøkser, 1 flintmejsel
og 1 vildsvinetandssmykke. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a no 199. - 2005: fl.1,150.
080302,d. Hjadstrup Mark, Hjadstrup sg (Købt 1886. - FSM 3820 og 4000, Udgravet i en sløjfet høj): 1 bennål (type 4,
atypisk). - 1 bronzering. - 3 dolke (1 type IB; 1 type Ix og 1 type VIA). - 1 lerkar (type PV B 3). - Ubest. lerkar (MN). - Litt:
K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 198.
2460. Lumby Torp, Lumby sg (DKC: 080303.30). HP 1882. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 25-30 m l., 15-20 m
br. og 0,5 m h.
Centralt fandtes tomten af et gravkammer.
Fund (FSM, mgl.): 1 sleben flintøkse, 1 flække og ét skår.
2461. Anderup, Lumby sg (DKC: 080303.-). 1906. Tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1906. - privateje): Mange fragm. lerkar.
2462. Fremmelev, Lunde sg (DKC: 080304.9). HP 1882. Stordysse (?).
Kammeret var bygget af 7 sidesten og 1 dæksten.
Der iagttoges to bundbrolægninger, den nederste af småsten.
Fund: Skeletrester i to lag samt en flintdolk.

2463. Ulkendrup, Lunde sg (DKC: 080304.19). HP 1882. Ruin af en megalitgrav.
2464. ”Jeppeshøje”, Norup, Norup sg (DKC: 080305.5). HP 1882 og EA 1941. Høj. I denne fandtes ruinen af en jættestue.
Den var omgivet af en stenpakning.
Der er registreret 2 sten af kammeret. Det var ca. 1,8 m br.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var >2,5 m l. og 0,7 m br. Der er registreret >4 sidesten, >1 karmsten, og >1
dæksten.
Fund (Udgr. 1941 af E. Albrectsen - FSM B 1419-23): Ubest. lerkar (MN). - Udenfor indgangen fandtes: 1 flækkekniv. - 1
flækkepil (type D). - >5 fodskåle. - 2 skulderskåle. - 2 troldebjergskåle. - 2 lerskeer. - >7 tragtbægre. - Ubest. lerkar (MN
Ib-II). - Litt: C.J.Becker 1950: bil. 2, 64. - K. Ebbesen 1975: fl.A nr. 202. - 2005: fl.1,152.
2465. Norup, Norup sg (DKC: 080305.7). HP 1882. Rundhøj. I højen findes en megalitgrav.
Der er registreret 2 dæksten og 2 sidesten af kammeret.
Fund (Udgr. 1830 - mgl.): Flintøkse, stortandet spydspids og en ”lille fløjtesten med hul”.
2466. Norup, Norup sg (DKC: 080305.8). HP 1882. Højtomt. I højens SØ-lige del findes en stordysse.
Kammeret er orienteret NV-SØ. Det har polygonal grundplan. Det er 2,1 m l. og 2,0 m br. Kammeret er bygget af 6
sidesten, nemlig 1 stor endesten mod NV og 2 sten på hver langside mod NØ og SV. Der er tørmur i mellemrummene
mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 2 dæksten. For den østlige del af kammerets SØ-lige side står en sidesten
på skrå. Ved siden heraf findes en 0,6 m bred gangåbning. Gangen er orienteret NV-SØ. Der er bevaret 3 sidesten;
henholdsvis 1 på den østlige og 2 på den vestlige side. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 311.
2467. Egense, Norup sg (DKC: 080305.14). HP 1882. Sløjfet megalitgrav.
Fund (mgl.): Spidsnakket huløkse, tyndbladet flintøkse og flintmejsel.
2468. Hasmark, Norup sg (DKC: 080305.22). HP 1882. Højtomt, hvori fandtes en sløjfet dysse.
Kammeret (type IV) var orienteret N-S. Det havde aflang, 6-formet grundplan. Det var 2,1 m l. og 1,3 m br. Kammeret var
bygget af 5 sidesten, nemlig 1 stor endesten mod i N, og 2 sten på hver langside mod Ø og V. Der var bevaret 1 dæksten
over kammeret.
Kammeret var åbent mod S. Her er registreret 1 sidesten af en kort gang. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 312.
2469. Hasmark, Norup sg (DKC: 080305.23). HP 1882. Langhøj, rektangulær. Den var ca. 19 m l. og 8,5 m br. Der er
registreret mange randsten.
Centralt i højen fandtes en megalitgrav. Der er registreret 9 sidesten og 1 dæksten.
2470. Hasmark, Norup sg (DKC: 080305.25). HP 1882. Højtomt, hvori fandtes en dysse.
Kammeret var orienteret NV-SØ. Det havde 6-kantet grundplan. Det var 1,6 m l. og 1,4 m br. Kammeret var bygget af 5
sidesten, nemlig 1 stor endesten mod NV og 2 sten på hver langside mod SV og NØ. For kammerets SØ-lige side fandtes
en 0,6 m bred gangåbning.
Fund: En ”flintsav”. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 313.
2471. Hasmark, Norup sg (DKC: 080305.29). HP 1882. Høj. Centralt i denne fandtes en megalitgrav.
Kammeret er orienteret NV-SØ.
Der er registreret en gang.
Fund: Skeletrester.
2472. Hasmark, Norup sg (DKC: 080305.30). HP 1882. Rundhøj. Den var ca. 16-23 m i diam. Der er registreret
randsten.
Centralt i højen fandtes ruinen af en megalitgrav.
2473. Hasmark, Norup sg (DKC: 080305.38). HP 1882. Høj. Centralt i denne fandtes en megalitgrav.
Der er registreret et gravkammer og en gang samt derimellem en tærskelsten.
2474. Hasmark, Norup sg (DKC: 080305.40). HP 1882. Rundhøj. Den var ca. 20-25 m i diam. og ca. 0,5 m h. I højen
fandtes en megalitgrav.
Kammeret var bygget af >4 sidesten.
Gangen var orienteret NV-SØ. Der er registreret >1 sidesten.
Fund (Privateje): Flintmejsel og en flække.
080305,a. Hasmark, Norup sg (Inds. 1868 - NM A 613-14). Høj. heri fandtes en megalitgrav.
Kammeret var ca. 1,9 m l. og 1,1m br.
Gangen var bygget af sidesten på begge sider.
Fund (mgl.): 1 fragm. flintdolk. - Lerkarskår.
080305,b. Hasmark, Norup sg (Udgr. 1888 af S. Müller. - NM A 8491-99). Stordysse.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var opr. bygget af 7 sidesten, nemlig 1 endesten mod V og 3 sten på hver side. For
kammeret Ø-lige ende fandtes en gangåbning. Gulvet bestod af en stenlægning. Herpå fandtes skeletrester og gravgaver.
2 skeletter sås liggende i udstrakt rygleje.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var bygget af >6 sidesten; 3 på hver side. Gulvet var dannet af større flade sten. Ved
indgangen til kammeret stod en lukkesten.
Fund: 1 bæger med konkav hals. - 1 spydspids. - 7 dolke (1 type IA; 3 type Ix; 1 type IIA; 1 type IIB; 1 ubest.). - Litt: K.
Bahnson 1892: 196. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 201.

080305,c. Hasmark, Norup sg (Inds. 1882. - NM A 5471-73). Fundet i ruinerne af et gravkammer: 1 sleben, svær,
tyknakket retøkse. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - Mgl: Fragm. flintmejsel.
2475. Otterup Mark, Otterup sg (DKC: 080306.-). 1896. Ruin af en jættestue.
Fund (Udgr. 1896 af ejeren - FSM 5373-5404 og NM A 15.200): 1 sleben, svær tyknakket huløkse (type A). - 2 fragm.
flintdolke. - 1 dobbeltægget stridsøkse (ubest.). - 4 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 sleben, svær, tyndnakket
retøkse. - 5 slebne, svære, tyknakkede retøkser (Lindø/Valby-type). - 1 sleben, buttet retmejsel. - 1 tværpil. - 3 flækker - 2
flækkeknive. - 3 benmejsler. - 2 benprene. - 2 vildsvinetandssmykker. - Litt: S. Müller 1896: 366 f, fig. 42.
2476. Lundeskov, Ølund, Skeby sg (DKC: 080307.-). 1993. Tomten af en megalitgrav.
Der registreredes sekundære gravanlæg i højen.
Fund (Udgr. 1993 af Konrad Lambertsen - FSM 7921, i.s.): Skeletrester.
2477. Valdsgården, Bellinge sg (DKC: 080401.-). 1888. Tomt af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1888 af Pindstofte - FSM 4109 h): 1 tragtbæger. - 1 skiveøkse. - 1 ægfragm. af flintøkse. - 1 flække. - Litt: K.
Ebbesen 1975: fl.a no 203.
2478. Borrebygård, Bellinge sg (DKC: 080401.-). 1888. Tomt af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1888 af Pindstofte - FSM 4109 g): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Valby-type). - 1 fragm. lerkar (MN V).
- Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a nr. 204.
2479. Brændekilde, Brændekilde sg (DKC: 080403.3). EA 1953. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den er ca. 45-48 m l. og 6
m br.
I højen er registreret 3 sløjfede gravkamre.
2480. Dalum Kirke, Dalum sg (DKC: 080404.12). 1927. Tomten af en megalitgrav.
Fund (Inds. 1927. - FSM A 1905-11): 1 skål med kegleformet hals. - 1 lerlåg. - Ubest. lerkar. (MN III). - Litt: E. Albrectsen
1959: 27. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 205, fig. 93,1.
2481. Borrebyvej, Fangel sg (DKC: 080405.15). 1975. Tomten af en megalitgrav.
Fund (mgl.): Flintmejsel, flækker og fragm. af svejet YN-bæger.
080405,a. Fangel Mark, Fangel sg (Udgr. 1888 af Pindstofte. - FSM 4109 c). Udgravet i en høj: 1 sleben, tyndbladet,
tyknakket retøkse. - 1 flintdolk (type III).
2482. Ubberud, Ubberud sg (DKC: 080413.1). EA 1953. Fritstående dysse.
Kammeret var orienteret N-S. Det var 2 m l., 1,1 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af >4 sidesten, nemlig 2 sten mod Ø og
V, samt 1 dæksten.
2483. Vellinge, Bederslev sg (DKC: 080501.11). JEB 1891. Rundhøj. Den var ca. 17 m i diam. og 2,2 m h. I højens Ø-lige
side fandtes en jættestue/stordysse.
Kammeret var ca. 3,7 m l. og 3,3 m br. Det var dækket af 1 dæksten.
Der er registreret en gang.
Fund: Skeletrester, flintøkser og -dolke.
2484. Bederslev, Bederslev sg (DKC: 080501.16). EA 1958. Rundhøj. Den var ca. 16,5 m i diam. Der er registreret 35
randsten af granit hvorimellem der fandtes tørmur af røde, udkløvede sandstensfliser. På indersiden iagttoges en 1,0-1,5
m tyk flintpakning. I højen fandtes en megalitgrav.
Gangen var orienteret SØ-NV. Der er registreret >5 sidesten.
Fund (Udgr. 1958 af E. Albrectsen): Ingen.
2485. Stensbjerggård, Klinte sg (DKC: 080503.29). 1976. Rundhøj. Den var ca. 15 m i diam. og 0,3 m h.
I højen fandtes tomten af et gravkammer. Der lå et lag br. flint på gulvet.
Fund (mgl): 4 oldsager.
080503,a. Nørreby Hals, Klinte sg (FSM E 1394-1410). Fundet i en høj med mange store sten: 1 flintdolk (type II). - 3
fragm. af flintøkser. - 1 afslag med retouche. - 3 flækkeknive. - 1 flækkeildsten. - 1 flække.
2486. ”Stenhøj”, Gundestrup, Krogsbølle sg (DKC: 080504.5). 1873. Rundhøj. Den var ca. 2,0 m h. Der er registreret
randsten. I højen fandtes en stordysse/jættestue.
Kammeret var 4-sidet. Gulvet var dannet af flade fliser samt et lag brændt flint og trækul. Herpå fandtes 9 skeletter og
mange gravgaver.
Fund (Inds. 1873. - NM A 1548-69): 1 dolkstav. - 7 flækkepile (type D). - 3 flækkeknive. - 11 flækker. - 1 hjortetakstrykstok.
- 3 benmejsler. - 2 fragm. benprene. - 1 bennål. - 1 tragtskål. - 1 hængekar. - Ubest. lerkar (MN III-IVB). - 2 YN-lerkar (type
II O og II H 1). - 32 ravperler (11 type a1-2; 13 type b1-2; 2 type c; 1 skive med fure; 4 type q og 1 type t) og fragm. - Litt:
C.J. Becker 1936: 168, nr. 18. - 1950: bil. 2, 62. - K. Ebbesen 1975: fl.a. no. 206. - 1992: 126 ff. - 2005: fl.1,155.
2487. Bårdesø, Krogsbølle sg (DKC: 080504.9). JEB 1893. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 22 m l. og 9,5 m br. Der
er registreret 30 randsten; 1,1 m høje. I højen er registreret 3 kamre.
a. I højens V-lige ende fandtes ruinen af et gravkammer. Det var bygget af >3 sidesten; henh. 1 ende- og 2 sidesten.
b. I midten af højen er registreret ruinen af et gravkammer. 1 dæksten sås.
c. I højens Ø-lige ende har været et gravkammer.
2488. Bårdesø, Krogsbølle sg (DKC: 080504.10). JEB 1893. Rundhøj. Centralt i højen er registreret ruinen af en
megalitgrav. Det bestod af et gravkammer med gang.

Fund (mgl.): Skeletrester og lerkar.
2489. Bårdesø Mark, Krogsbølle sg (DKC: 080504.12). JEB 1893 og EA 1949. Tomten af en jættestue.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var ca. 8,5 m l. og ca. 2,0 m br. Der var bevaret tørmurskonstruktion af flade
sandstensfliser. Gulvet var dækket af et lag ubrændt flint. Herpå fandtes skeletdele og gravgaver.
Gangen var orienteret N-S. Ved hjørnestenene til kammeret har ligget en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1949 af E. Albrectsen. - FSM 8713-40): 3 slebne, buttede retmejsler. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket
retøkse. - 2 slebne, svære, tyknakkede retøkser (Lindø/Valby-type). - 2 fragm. af tyknakkede flintøkser. - 1 flækkepil (type
B 1). - 2 tværpile. - 1 flækkesegl. - 3 flækkeknive. - 1 flækkeildsten. - 2 afslag med retouche. - 16 flækker/-fragmenter. - 1
flækkebor. - 10 ravperler (6 type b1-2; 1 type c; 2 type t og 1 ubest.) og fragm. - 1 lerkar (type II K 2). - Litt: C.J.Becker
1950: bil.II, 63.
2490. Bårdesø Mark, Krogsbølle sg (DKC: 080504.14). JEB 1893. Ruin af en megalitgrav.
Kammeret var rektangulært. Det var ca. 7,5-8,0 m l. og 0,9-1,2 m br. Det var bygget af >7-8 sidesten og >1 dæksten.
Fund (Udgr. af ejeren): Ingen.
2491. Bårdesø, Krogsbølle sg (DKC: 080504.15). JEB 1892. Høj. I denne fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret NNØ-SSV. Det var >1,9 m l., >1,3 m br. og >0,6-0.9 m h. Det var bygget af >8 sidesten; nemlig
1 sten for hver ende samt 3 sten på hver langside. Det var dækket af >2 dæksten. Midt for kammerets S-lige langside
fandtes en gangåbning.
Gangen havde været orienteret N-S.
2492. Tørresø Mark, Krogsbølle sg (DKC: 080504.17). 1968. Langhøj. I højen fandtes tomten af et dyssekammer.
Kammerets bund var brolagt med flade sten. Herpå fandtes skeletrester og få gravgaver.
Fund (Udgr. 1968 af af E. Albrectsen. - FSM 11.993): 1 flække. - 1 lerkar (type II F 1). - Litt: K. Ebbesen 2005: fpb. 2. og
fl.1,157.
2493. Egebjerggård, Krogsbølle sg (DKC: 080504.31). JEB 1892. Lav højning. Deri fandtes tomten af en megalitgrav.
Fund (mgl.): Skeletrester, 2 benmejsler, 3 flækker og 1 skår.
080504,a. Bårdesø Mark, Krogsbølle sg (Udgr. 1902 af Pindstofte. - FSM 7075-85). Fund fra en megalitgrav: 2 lerkar
(type I C 1 og I E 3). - 1 vildsvinetandssmykke. - 1 fragm. flække. - Ubest. lerkar. - Litt: C.J.Becker 1950: nr. 161. - K.
Ebbesen 1975: fl.a. nr. 207. - 2005: fl.1,154.
2494. Nr. Højrup, Nr. Højrup sg (DKC: 080505.3). JEB 1892. Rundhøj. Den var ca. 22 m i diam. og ca. 2,0 mh. I højen
fandtes en jættestue.
Fund (mgl.): Flintøkser, dolke, en slibesten og 1 ornam. lerkar.
2495. ”Tinghøj”, Nr. Højrup, Nr. Højrup sg (DKC: 080505.4). JEB 1892. Høj. I højen fandtes en ”jættestue”.
Gangen var orienteret N-S.
Fund (mgl.): 2 skeletter og en flintøkse.
2496. Nr. Højrup, Nr. Højrup sg (DKC: 080505.12). JEB 1892. Høj. I denne fandtes en megalitgrav.
Kammeret var ”rundt”.
Gangen var orienteret SØ-NV.
Fund (mgl.): Mange flintøkser og -mejsler samt en slibesten.
080506,a. Nr. Højrup Mark, Nr. Højrup sg (Inds. 1869 - FSM 1983-87). Fundet i en stensat høj: 1 spidsnakket huløkse.
- 3 slebne, svære, tyknakkede retøkser (Lindø/Valby-type). - 1 flække.
080505,b. Nr. Højrup, Nr. Højrup sg (Købt 1892. - FSM 4684-87 og 5505-06): 3 flintdolke (2 type I og 1 type II). - 1
flække. - 2 slebne, buttede retmejsler.
2497. Nærå. Nr. Nærå sg (DKC: 080506.1). JEB 1891. Høj. I denne fandtes en megalitgrav.
Fund (mgl.): Rav og stensager.
2498. Nærå, Nr. Nærå sg (DKC: 080506.2). JEB 1891. Tomt efter en megalitgrav.
Fund (mgl.): Flintøkser og -mejsler.
2499. Nærå, Nr. Nærå sg (DKC: 080506.4). JEB 1891. Tomt efter en megalitgrav.
Fund (mgl.): Flintdolk og lerkarskår.
2500. Rorslev Skov, Nr. Nærå sg (DKC: 080506.10). JEB 1891. Høj. I højen er registreret ruinen af et gravkammer.
2501. Rorslev, Nr. Nærå sg (DKC: 080506.13). 1950. Rundhøj. I højen fandtes tomten af en jættestue. Den var omgivet
af en pakning og sten og flint.
Kammeret var orienteret SSV-NNØ. Det var ca. 2,4 m l. og 2,0 m br. Der var bevaret >2 sidesten; de stod i kammerets
SSV-lige ende. Der iagttoges rest af tørmurskonstruktion. Gulvet var dannet af flade fliser og et lag hvidbrændt flint.
Kammergulvet var et sted adskilt af 7 kantstillede fliser, som stod på række.
På gulvet fandtes skeletrester og gravgaver.
Fund (Udgr. 1950 af E. Albrectsen - FSM 8891-99): 3 flækkepile (2 type A 2, 1 type A 3). - Mgl: Flintøkse, skafthulsøkse,
2 flækkeredskab, 3 flækker, ravperler og lerkarskår. - Litt: C.J. Becker 1950: bil. II, 58. - K. Ebbesen 2005: fl.1,158.
2502. Rorslev, Nr. Nærå sg (DKC: 080506.15). 1950. Rundhøj. Den var ca. 30 m i diam. I højen fandtes tomten af en
megalitgrav. I højens Ø-lige side fremkom sekundære urnegrave fra jernalderen.
Fund (Udgr. 1950 af E. Albrectsen - FSM 8890, mgl.): Lerkarskår.

080506,a. Ringe, Nr. Nærå sg (Købt 1891. - NM A 10.783). Høj. I denne fremkom et stenbygget gravkammer.
Fund: 3 trykstokke af hjortetak.
2503. Skamby, Skamby sg (DKC: 080507.4). JEB 1892. og GR 1931. Lav jordhøj. Heri findes en jættestue.
Kammeret er orienteret N-S og har uregelmæssig, oval grundplan. Det er 3,2 m l. og 2,8 m br. Kammeret er bygget af 9
sidesten, nemlig 3 på hver langside mod N. og S. samt henh. 1 og 2 sidesten i V.- og Ø-enden. Sidestenene vender en glat
side indad og hælder indefter. Der er registreret tørmurskonstruktioner. Kammeret er dækket af 2 store dæksten. Der
iagttoges rester af et flisegulv. Herpå fandtes skeletrester og gravgaver. Midt for kammerets S-lige langside findes en 0,5
m br. gangåbning.
Gangen er orienteret N-S. Der er bevaret >5 sidesten, nemlig 3 sidesten mod V. og 2 mod Ø. På østside findes en karmsten
lige bag hjørnestenene til kammeret. Disse er trukket lidt frem, så de imiteret karmsten. Gangen er >3,2 m l. og ca. 0,50,7 m br. Dens dæksten og yderste ende er fjernet.
Der undersøgtes et offerlag ved randstenene.
Fund (Udgravet 1931 ag G. Rosenberg - NM A 34.818-71): 1 stridsøkse (type K). - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type
A). - 1 sleben og 1 usleben spidsnakket huløkse. - 6 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 SN-redskab. - 5 tværpile.
- 5 hele og fragm. slebne, buttede retmejsler. - 2 uslebne buttede retmejsler. - 8 flækker - 5 flækkeknive. - 2 flækkeildsten.
- 1 ravperle (mgl.). - 1 tulipanbæger. - 1 tragtbæger. - 1 retvægget skål. - ubest. lerkar. - Offerlaget: 1 sleben, tyndbladet,
flintøkse - 2 slebne fragm. af flintmejsler - >10 tragtbægre. - 1 cylinderhalsbæger. - 1 tragtskål. - >5 Troldebjergskåle. - > 2
skulderskåle. - 1 Hagebrogårdskål. - 1 skål med konkav hals. - >5 fodskåle. - 3 lerskeer. Ubest. lerkar . - Litt: G. Rosenberg
1933: 5 ff. - O. Andersen et alii 1936: 231 (afb.). - C.J. Becker 1936: 167 f, nr. 16. - K. Ebbesen 1975: fl.a. no 208 , fig. 31,2
og 5; fig,. 34,2; fig. 44,4 og 6: fig. 49,2. - 2005: fl.1,159. - S. Hansen 1993: nr. 19.
2504. ”Ormehøj”, Rostrup, Skamby sg (DKC: 080507.5). JEB 1891. Rundhøj. Den var ca. 18-20 m i diam. og ca. 2,5 m h.
I højen fandtes en ”jættestue”.
2505. ”Kragehøj”, Ullerup, Skamby sg (DKC: 080507.6). JEB 1891. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Kammeret var ”kvadratisk”, ca. 3 kvadratalen.
Fund (mgl.): Skeletrester, stenredskaber og lerkar.
2506. Skamby, Skamby sg (DKC: 080507.8). JEB 1891. Fritstående dysse.
Kammeret er orienteret SØ-NV. Det er ca. 2,6 m l. og 1,5 m br. Det er bygget af >3 sidesten, nemlig 1 sten mod NV, NØ
og SV. Kammeret er åbent mod SØ. Det er dækket af 1 dæksten. - Litt: K. Ebbesen og R. Tanderup 1979: fig. 22.
2507. Stensby, Skamby sg (DKC: 080507.-). 1704. Rundhøj.
Den var ca. 1,5 m h. Der er registreret én randsten.
Centralt i højen fandtes et dyssekammer. Det var orienteret Ø-V eller NV-SØ. Det var ca. 2,0-2,2 m l., 1,2-1,5 m br. og
1,5-1,7 m h. Det var bygget af 7 sidesten, nemlig 2 sten mod Ø, N og S, samt 1 sten mod V. Sidestenene vendte en flad
side indad og skrånede indefter. Muligvis var der tillige en tærskelsten ved kammerets Ø-lige side. Gulvet var belagt med
et lag flint. Kammeret var dækket af én stor dæksten.
Sekundært i højen fremkom en urnegrav.
Fund (mgl.): 3 flintdolke, 1 lerkar samt andre redskaber. - Litt: C.B.Bircherod 1791: 1 ff. - K. Ebbesen og R. Tanderup
1979: 77 ff, fig. 20 og 28-29.
2508. Stensby, Skamby sg (DKC: 080507.-). 1704. Rundhøj. Der er registreret 28 randsten.
I højen fandtes ruinen af en megalitgrav. Det var bygget af >4 sidesten, som vendte en flad side indad.
Fund (mgl.): 2 flintdolke. - Litt: C.B.Bircherod 1797: 1 ff. - K. Ebbesen og R. Tanderup 1979: 84 f, fig. 30.
2509. ”Paya-høj”, Stensby, Skamby sg (DKC: 080507.-). 1704.
Langhøj. Den var omgivet med randsten.
I højen er registreret en megalitgrav. - Litt: C.B.Bircherod 1797: 1 ff. - K. Ebbesen og R. Tanderup 1979: 77 f, fig. 25-26..
2510. ”Lille Brunehøj”, Stensby, Skamby sg. (DKC: 080507.-). 1704. Fritstående dyssekammer. - Litt: C.B. Bircherod
1797: 1 ff. - K. Ebbesen og R. Tanderup 1979: 77, fig. 25.
2511. ”St. Brunehøj”, Stensby, Skamby sg (DKC: 080507.-). 1704. og 1780.
Rundhøj. Den er omgivet med randsten.
Centralt i højen fandtes et dyssekammer. Det var dækket af 1 dæksten.
Fund (Udgr. ca. 1780): Skeletrester og lerkarskår. - Litt: C.B.Bircherod 1797: 1 ff. - K. Ebbesen og R. Tanderup 1979: 65
f, fig. 25.
2512. ”Tothøj”, Skamby-Torup, Skamby sg (DKC: 080507.18). Megalitgrav.
Fund (Udgr. 1868 af ejeren. - FSM 1696-1728): 10 dolke (7 type Ix; 1 type IIB; 1 type VA og 1 fragm.). - 2 madknive. - 2
slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser .- 2 slebne, svære, tyknakkede retøkser (Lindø/Valby-type). - 1 sleben, buttet
retmejsel. - 8 flækkepile (1 type B 2, 1 type C, 6 type D) samt sandsynligvis 5 forarbejder til flækkepile. - 3 lerkar (1 type
II F 1 og 2 SN-bægre).- Litt: C.G.V.Faber 1868: 338. - 1868a: 7f. - C.J.Becker 1936: 168 nr. 17, fig. 31. - 1950: bil. 2,60. - K.
Ebbesen 2005: fl.1,160.
080507,a. Glavendrup Mark, Skamby sg (Købt 1871. - FSM 2257-59). Fund fra megalitgrav: 3 dolke (1 type Ix; 1 type IB
og 1 type IIA). - 1 flækkesegl. - 1 fragm. flækkeildsten. - 1 flækkekniv. - 5 flækker. - 3 ravperler (2 type b og 1 type a).
2513. Uggerslev (no. IV), Uggerslev sg (DKC 080508.1). APM 1892. Højtomt, hvori fandtes en jættestue.

Kammeret var orienteret ØSØ-VNV og havde rektangulær grundplan. Det var ca. 8 m l., 2,2 m br. og ca. >1,6 m h. Det var
opr. bygget af 16 sidesten, nemlig 2 sten i hver ende samt 6 på hver af landsiderne. 3 af sidestenene var fjernet. Bevaret
var 1 hel og 2 fragm. dæksten. I kammeret fandtes mange skeletdele og gravgaver. Midt for kammeret SSV-lige langside
fandtes en 1,2 m br. gangåbning.
Gangen var orienteret SSV-NNØ. Den var >4,3 m l. og 1,0 m br. Der var bevaret 4 af gangens sidesten, nemlig 3 på den
VNV-lige langside og 1 på den ØSØ-lige. De to inderste af gangens dæksten var bevaret. I gangen lå en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1892 af A.P.Madsen - NM A 11.125-202): 1 sleben og 2 uslebne, spidsnakkede huløkser. - 4 slebne,
tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 slibesten. - 14 uslebne, og slebne, buttede retmejsler - 2 tværpile. - 14 flækkeildsten.
- 1 flækkemejsel. - 1 flækkeskraber. - 1 flækkesegl. - 36 flækkeknive. - 122 flækker. 1 hængesmykke af hjortetak. - 33
oksemejsler. - 21 hjortetakstrykstokke. - 4 hjortetaksmejsler. - 14 tandperler - 5 vildsvinetænder. - 6 ravperler (1 type a1;
1 type a2; 2 type b1; 1 type b2 og 1 type q1) samt fragm. - Keramik: 1 øskenbæger. - 2 tragtskåle. - 1 skål med konkav hals.
- 2 hængekar. - 5 skåle med konvekse sider. - 1 tulipanskål. - 1 ægformet lerkar. - 1 lerkar af særform. - Litt: K. Bahnson
1892: 197 ff. - A.P.Madsen 1900: 7 f, t. I-II. - P.V. Glob 1952: nr. 601. - K. Ebbesen 1972: fig. 5,6. - 1975: fl.a. 213, fig. 90,2
og fig. 201,6.
2514. Uggerslevgård (no. I), Uggerslev sg (DKC: 080508.2). CE 1868-69. Rundhøj. Den var ca. 22 m i diam. og 2,5 m h.
Der er registreret randsten hele vejen rundt. I højens S-lige del fandtes en jættestue.
Kammeret var rektangulært eller ovalt. Det var orienteret Ø-V. Det var 4,4 m l., 3,1 m br. og 1,8 m h. Det var bygget
af 12 sidesten, som vendte en glat side indad. Mellem sidestenene registreredes tørmurskonstruktion, omhyggeligt
lagt af flade fliser. Kammeret var opr. dækket af 3 sidesten. Midt for kammerets S-lige side fandtes en gangåbning.
Kammergulvet var dannet et lag ildskørnet flint.
På kammergulvet fandtes et lag med skeletrester (bl.a. 15 kranier) samt mange gravgaver. Det var dækket af et tykt lag
gult sand.
Gangen var orienteret N-S. Den var >4,5 m l., 1,0 m br. og 1,0 m h. Den var bygget af >10 sidesten; 5 på hver side. Ved
3.-4. par sidesten fandtes et sæt karmsten samt i loftet en overkarm, som ragede 0,15 m ned fra dækstenene. Mellem
karmstenene lå en 0,3 m h. tærskelsten. Her fandtes også en flad dørsten, som stod på tærskelstenen. Der var bevaret 1
dæksten. Fylden i gangen svarede til kammerets.
Fund (Udgr. 1868-69 af C. Engelhardt - NM A 591-612 og A 893-918): 1 sleben, tyndbladet, tyknakket huløkse. - 1
flækkepil (type A 3). - 3 dolke (1 type IA/B; 1 type IC og 1 type VA). - 2 flækkemejsler. - 8 tværpile. - 7 fragm. af slebne,
buttede retmejsler. - 1 nakkefragm. af svær, sleben, tyknakket retøkse (type A ). - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse.
- 2 flækkesegle. - 8 flækkeildsten. - 1 flækkeskraber. - 1 afslag med retouche. - 24 flækkeknive. - 92 flækker/afslag og
fragm. - 1 hjortetaksspidsredskab. - 1 spidsmejsel af hjortetak. - 3 tandperler. - 4 vildsvinetandperler. - 6 trykstokke af
hjortetak. - 10 oksemejsler. - Keramik: 2 tragtskåle. - 3 skulderskåle. - 1 hængekar. - 2 retvæggede skåle. - 2 tulipanskåle.4 ravperler (1 type a2; 1 type b1; 1 type h og 1 type q1) samt fragm. - Litt: S. Müller 1896: 369 f, fig. 44. - C.J. Becker 1950:
bil. 2, 59. - K. Ebbesen 1975: fl. a. nr. 210., fig. 44,1 og fig. 86,3. - 2005: fl.1,161.
2515. ”Giuffenbeks Høj”, Kissegrave, Uggerslev sg (DKC 080508.6/7). 1858 og JEB 1893. Høj. Den var omgivet af
randsten.
I højen fandtes en megalitgrav.
Fund (Inds. 1858. - NM 17.867-80): 2 trykstokke. - 1 hjortetaksspidsmejsel. - 3 vildsvinetænder. - 1 tand. - 5 benmejsler,
tildannet af mellemfodsben af okse. - 4 benprene. - 1 hjortetakssyl.- 3 hjortetaksredskaber. - 2 vildsvinetænder. - 34
flækker. - 1 ravperle (type q).
2516. ”Tuxi Brinchshøj”, Kissegrave, Uggerslev sg (DKC: 080508.6/7). 1858 og JEB 1893. Høj. Den var omgivet med
randsten.
I højen fandtes en megalitgrav.
Fund (Inds. 1858 - NM 17.945-46): 4 flækker (mgl.). - 1 tragtskål. - 1 Troldebjergskål. - 2 skulderskåle. - > 5 fodskåle. - 1
lerske. (MN I-II). - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. 209, fig. 35,2.
2517. Uggerslev, Uggerslev sg (DKC: 080508.8). JEB 1893. Høj. I højen er registreret en megalitgrav.
De store sten dannede ”3 kamre i kløverbladsform”.
2518. ”Hjulhøj”, Uggerslev Mark (no. II), Uggerslev sg (DKC: 080508.13). 1868. Rundhøj. Den var 22 m i diam. og 2,2
m h. Der er registreret randsten. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret SV-NØ. Det var 6,5 m l. og 1,9 m br. Det var bygget af >6 sidesten.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var 1,0 m br.
Fund (Udgr. 1868. - Angiveligt fra denne høj: FSM 1655-66): 1 flækkeildsten. - 5 flækkeknive. - 7 flækker - 1 ægfragm. af
buttet retmejsel. - 1 hjortetakstrykstok - >1 tragtbæger. - 1 tragtskål. - 1 skål med konvekse sider. - 1 tøndeformet lerkar.
MN III-V. - Litt: C.G.V. Faber 1868: 339 f. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 211.- 2005: fl.1,162.
2519. ”Ll. Hjulhøj”, Uggerslev Mark (no. III), Uggerslev sg (DKC: 080508.14). 1869. Høj. I højen fandtes en jættestue.
Fund (Udgr. 1869. - Fra denne høj og/eller nr. 2518: FSM 2011-34, 2092-94 og 2096-97): 1 sleben, svær, tyknakket
huløkse (type B). - 1 sleben, buttet retmejsel. - 1 pilespids. - 11 dolke (1 type IB; 2 type ID; 4 type Ix; 2 type IIA og 1
type VIB) og 3 fragm. - 2 spidsnakkede huløkser (den ene et ægfragm.) - 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. 2 flækkeildsten. - 17 flækker - 6 flækkeknive. - 1 hængesmykke af sandsten. - 2 ravperler (1 type b2 og 1 type c1) samt

fragm. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 212.
2520. Ejlby, Ejlby sg (DKC: 080602.16). 1985. Tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1985. - FSM 5564, i.s.): Flintredskaber og lerkarskår.
2521. Farsbøllegård, Hårslev sg (DKC: 080604.8/9). JEB 1892. Tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1862 - mgl): Skeletrester, flintøkser, dolke og pilespidser.
2522. ”Tornhøj” (I), Ore sg (DKC: 080607.1). 1960-erne. Tomten af en jættestue.
Fund (Udgr. 1973 af A. Jæger - FSM u. nr.): 1 fladehugget pilespids. - 1 flækkepil (type A 1). - 2 lerkar (type II K 2 og
ubest.).- Ravperler. - 2 fragm. af slebne retmejsler. - 114 tværpile. - 3 SN-pile med skafttunge. - 1 YN-pil. - 1 flækkeskraber.
- 5 flækkeildsten. - 1 flækkesegl. - 4 flækkeknive. - 9 flækker - 1 spidsnakket huløkse. - 3 slebne, buttede retmejsler. - 1
ægfragm. af svær, flintøkse. - 1 madkniv. - Diverse afslag. - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.1,163.
2523. Hugget, Ore sg (DKC: 080607.5). JEB 1891. Langhøj. Den var orienteret SV-NØ. Den var ca. 25 m l.
I højen fandtes 2 kamre.
Fund (mgl.): Lerkar.
2524. ”Grydhøj”, Ore, Ore sg (DKC: 080607.11). JEB 1891. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 25 m l. Der er registreret
>1 randsten.
I højens Ø-lige ende er registreret spor af et gravkammer. I højen er iagttaget sekundære urnegrave.
2525. Skåstrup (II), Ore sg (DKC: 080607.29). 1968. Tomten af en jættestue.
Fund (Udgr. 1968 af A. Jæger. - FSM u. nr.): 5 tragtbægre. - 1 Troldebjergskål. - 1 skulderkop. - 3 fodskåle. Ubest. lerkar
- Litt: A. Jæger 1971: 185 ff. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 213a.
2526. Tornhøj (II), Tornhøjgård, Ore sg (DKC: 080607.36): 1972.
Tomt af megalitgrav. Der er registreret spor af randsten.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var >3 m l. Der sås standspor af 18 sidesten.
Fund (Udgr. 1973 af A. Jæger - FSM u. nr.): I kammeret fandtes tværpile, ravperler, skår og økser fra MN, YN og SN.
Der gravedes forgæves efter offerlag.
I eller ved højen fandtes to brandpletter fra førromersk jernalder (per I-II og p. II ). - Litt: A. Jæger 1971: 185 ff.
2527. Skåstrup (I), Ore sg (DKC: 080607.-). 1975-76. Tomten af en megalitgrav. Sekundære urnegrave i højsiden.
Fund (Udgr. 1975-76 af A. Jæger. - FSM u. nr ): Flækkekniv. - flintdolk (ubest.). - Ravperler. - Ubest. lerkar. - Dele af
offerlag: >2 Troldebjergskåle. - >5 fodskåle. - 1 skulderkop. - >1 skål med konkav hals. - >6 tragtbægre. NM Ia-II . - Litt:
K. Ebbesen 1979: 72, fig. 75,2.
2528. ”Lodnehøj”, Harreslevgård, Skovby sg (DKC: 080608.3). JEB 1893. Rundhøj. Den var ca. 25 m i diam. og 4 m h.
I højen fandtes et gravkammer.
Fund (Muligvis NM 11.607): Stridsøkse og urner med brændte ben og aske.
2529. Skovby, Skovby sg (DKC: 080608.13). JEB 1893. Tomten af en megalitgrav; sandsynligvis en langdysse.
2530. Sandholt, Skovby sg (DKC: 080608.32). 1976/77. Tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1976/77. - FSM u. nr.): Mellemneolitisk keramik.
2531. Kristianslund, Skovby sg (DKC: 080608.43). 1970-erne. Rundhøj. Den var ca. 20-25 m i diam. og 1/4-1/3 m h. I
højen fandtes tomten af en megalitgrav.
Fund (FSM): 1 sleben, tyknakket flintøkse, 1 lille sleben, tyndnakket flintøkse, 1 svær flække samt lerkarskår.
2532. ”Hunnehøj”, Særslev sg (DKC: 080609.4). 1704. Rundhøj. Den var ca. 4,5 m i diam. Den var omsat med
randsten.
Centralt i højen fandtes en megalitgrav.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var ca. 2,5 m l., 1,4 m br. og 1,5 m h. Det var bygget af >3 sidesten og >1 dæksten. De
vendte alle en glat side indad.
Fund (mgl.): 1 flintdolk og andre stenredskaber. - Litt: K. Ebbesen og R. Tanderup 1979: 86 ff, fig. 31.
2533. Strandemark, Dallund, Søndersø sg (DKC: 080610.17). JEB 1893. Langhøj. Den var ca. 38 m l. Der er registreret
46 randsten.
080610,a. Søndersø Nørremark, Søndersø sg (FSM 7924, i.s. - AUD 1993:176). Langhøj. I højningen fandtes resterne af
en megalitgrav.
2534. Vædeles Mark, Veflinge sg (DKC: 080611.9). JEB 1891. Megalitgrav.
2535. Morud Skov, Vigerslev sg (DKC: 080612.2). JEB 1891. Rundhøj. Den var ca. 10 m i diam. og 0,9 m h. Centralt i
højen findes en dysse.
Kammeret (type I/II) er rektangulært og orienteret SØ-NV. Det 1,4 m l., 0,8 m br. og 0,8 m h. Det var bygget af 4 sidesten.
Der er registreret tørmurskonstruktion i hjørnerne.
2536. Morud Skov, Vigerslev sg (DKC: 080612.4). JEB 1891. Høj. Centralt i højen findes ruinen af en megalitgrav.
Der er registreret >2 sidesten og 1 dæksten af kammeret.
2537. Morud Skov, Vigerslev sg ( DKC: 080612.5 ). JEB 1891. Rundhøj. Den er ca. 9,5 m i diam. og 1 m h.
Centralt i højen fandtes ruinen af et gravkammer. Det var orienteret N-S. Der er registreret >3 sidesten, nemlig 2 sten
mod Ø og 1 mod N.
2538. Morud Skov, Vigerslev sg (DKC: 080612.6). JEB 1891. Rundhøj. Den var ca. 9,5 m i diam. og 1,0 m h.

Centralt i højen fandtes resten af et gravkammer. Det var orienteret N-S.
2539. Båring, Asperup sg (DKC: 080701.8). KFJ 1915. Megalitgrav.
2540. Skovshøjrup, Brenderup sg (DKC: 080703.14). KFJ 1915. Tomt af en megalitgrav.
Fund (mgl.): En mængde stensager.
2541. Åbjerg, Brenderup sg (DKC: 080703.29). 1971. Ruinen af en jættestue.
Kammer var ovalt.
Gangen var orienteret SØ-NV.
I højen undersøgtes 15 sekundære begravelser fra bronze- og jernalder.
Fund (Udgr. 1967-70 af A. Jæger - FSM u. nr.): 1 køllehoved (type E). - 1 stridsøkse (sek. omdannet ægfragm. ). - Mange
andre fund. - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.1,164.
2542. Ejby, Ejby sg (DKC: 080704.3). KFJ 1915. Tomten af en megalitgrav.
Fund (mgl.): Lerkarskår (MN).
2543. Føns Fredskov, Føns sg (DKC: 080706.8). KFJ 1915. Rundhøj. Den er 16 m i diam. og 1,5 m h. Der er registreret
randsten. I højen findes en stordysse/jættestue.
Kammeret er bygget af sidesten og dæksten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Der er bevaret >4 sidesten.
2544. Føns Skov, Føns sg (DKC: 080706.17). KFJ 1915. Rundhøj. Den er ca. 14 m i diam. og 1 m h.
Kammeret er orienteret N-S. Det var 1,5 m br. Det var bygget af >5 sidesten, nemlig 3 mod Ø og 2 mod V.
Fund: Skeletter.
2545. Føns sg (DKC: 080706.-). Megalitgrav. I højen fandtes 2 dysser.
Begge kamre var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
2546. Føns sg (DKC: 080706.-). Rundhøj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes et gravkammer. Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
2547. Gelsted-Tårup, Gelsted sg (DKC: 080708.17). Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
2548. Brandsø, Husby (DKC: 080710.8). KFJ 1915. Rundhøj. Den er ca. 0,75 m h.
Centralt i højen fandtes et rektangulært gravkammer (type II). Det er orienteret N-S. Det er 1,5 m l., 1,0-1,1 m br. og
0,9 m h. Det er bygget af 6 sidesten, nemlig 3 sidesten mod Ø, 2 i V, 1 i N. For kammerets S-lige side står en 0,3 m h.
indgangsten. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
2549. Brandsø, Husby sg (DKC: 080710.9). KFJ 1915. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Den er ca. 20 m l., 11 m br. og 1,21,5 m h. Der er registreret randsten. I højen findes 2 dysser, henh. 6 m fra V-enden og 14,5 m fra den anden ende.
a. Ca. 6 m fra højens V-lige ende og i midteraksen findes et rektangulært dyssekammer (type I). Det er orienteret ØNØVSV eller på tværs af højens længderetning. Det er ca. 1,8 m l. og 0,8 m br. Det er bygget af 6 sidesten, nemlig 2 sten mod
Ø og V og 1 sten mod N og 1 mod SV.
b. Ca. 14 m fra højens V-lige ende og i dens midterakse findes et rektangulært dyssekammer (type I). Det er orienteret
N-S eller på tværs af højens længderetning. Det er ca. 2,1 m l. og 0,8 m br. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 2 sten mod
Ø og 1 mod V, N og S.
2550. Hindsgavl Mark, Middelfart sg (DKC: 080713.14). 1932. Tomt af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1932 - MFM u. nr.): >2 tragtbæger. - >3 Troldebjergskåle. - >2 fodskål. - 2 skulderkar. - Ubest. lerkar. MN
Ib - II og V. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 214.
2551. Hindsgavl, Middelfart sg (DKC: 080713.21). 1974. Tomt af en megalitgrav. I højen fandtes 3 sekundære urnegrave
fra Per. IV.
Fund (Udgr. 1974. - FSM i.s.): Lerkarskår (MN).
2552. Hindsgavl Mark, Middelfart sg (DKC: 080713.-). 1976. Tomt af megalitgrav.
Kammeret havde pæreformet grundplan. Det var ca. 3,2 m l. og 1,4 m br. Gulvet var belagt med brændt flint. I kammeret
fandtes et senneolitisk skelet.
Fund (Udgr. 1976. - FSM u. nr.): 2 køllehoveder. - 1 retvægget bæger (MN V). - Litt: Fyns Stiftsmuseums Årsberetning
1976, 1977: 10 f.
2553. Blanke, Rorslev sg (DKC: 080716.2). KFJ 1915. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Kammeret var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
2554. Røjle, Vejlby-Strib sg (DKC: 080720.16). KFJ 1915. Tomten af en megalitgrav.
Fund (1800-tallet og 1972, i.s.): Flintøkser. - Lerkarskår (af fodskåle, lerskeer, tragtbægre m.v.). MN.
2555. Røjle, Vejlby-Strib sg (DKC: 080720.19). KFJ 1915. Høj. I højen er registreret en ”jættestue”.
Fund: Flintøkser.
2556. Røjle, Vejlby-Strib sg (DKC: 080720.22). KFJ 1915. Høj. I højen er registreret en ”jættestue”. I højen er fundet
sekundære urnegrave.
2557. ”Stenkisten”, Røjle, Vejlby-Strib sg (DKC: 080720.24). 1808 og KFJ 1915. Langhøj. Den var ca. 25 m l. og 5,5 m br.
Der er registreret randsten.
2558. Røjle, Vejlby-Strib sg (DKC: 080720.37). KFJ 1915. Høj. I højen er registreret et rektangulært dyssekammer (type
I/II). Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.

Fund: Skeletter.
2559. Stavrby Højgård, Vejlby-Strib sg (DKC: 080720.68). 1976. Rundhøj. Den var ca. 21 m i diam. og 0,5 m h.
Centralt i højen fandtes tomten af en megalitgrav.
Fund: Lerkarskår.
2560. Tybrind Mark, Ørslev sg (DKC: 080721.-). 1808. Megalitgrav.
Fund: Flintøkser, lerkar, flintøkser m.v.
2561. Ørslev, Ørslev sg (DKC: 080721.-). 1624. Megalitgrav. Kammeret var rektangulært. Det var bygget af sidesten, som
vendte en flad side indad, samt 1 dæksten.
2562. Davinde, Davinde sg (DKC: 080802.3). KFJ 1915 og GR 1907. Rundhøj. Den var ca. 12,5 m i diam. og 1,0 m h. Der
er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes et dyssekammer. Det var orienteret SØ-NV. Det var bygget af >2 sidesten.
Fund (Udgr. 1907 af G. Rosenberg - NM A 23.304-16): 1 skeformet skraber. - 4 slebne, svære, tyknakkede retøkser (3 af
Lindø/Valby-type og 1 af type B). - 1 sleben, buttet retmejsel. - 5 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 flække. Lerkarskår (ubest.). - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 215. - 2005 fl.1,166.
2563. Davinde, Davinde sg (DKC: 080802.4). JEB 1890/92. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den var ca. 35 m l. og 12,5 m br.
Der er registreret 2 randstenskæder.
Centralt i højen er registreret spor af et gravkammer.
2564. Birkum Mark, Fraugde sg (DKC: 080803.18). JEB 1890/92. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Fund (Købt 1893. - FSM 4260-4306): 1 tapkile (type A1). - 1 ægfragm. af svær, tyknakket, sleben huløkse. - 1 tyndbladet,
tyknakket huløkse med lige æg. - 8 slebne, svære, tyknakkede retøkser (Lindø/Valby-type). - 7 slebne, tyndbladede,
tyknakkede retøkser. - Mgl: 6 flintøkser, 2 mejsler, 3 hele og fragm. flintdolke, 34 flækker, 3 pilespidser og 1 slibesten.
- Litt: K. Ebbesen 2005: fl.1,167.
2565. Søndergård, Højby sg (DKC: 080804.17). 1987. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 40 m l., ca. 16 m br. og 0,65
m h.
Fund (Opsamlet 1987. - FSM 6966 i.s.): 1 tyndnakket flintøkse.
2566. ”Rolvshøj”, Rolsted, Rolsted sg (DKC: 080807.1). JEB 1890/92. Langhøj, rektangulær og orienteret SØ-NV. Den er
meget ødelagt. Den er 17 m l. og 10 m br. Der er bevaret 19 randsten. I dyssen findes 2 dysser.
a. Centralt i højen findes sporene efter en dysse. Kammeret var orienteret NV-SØ eller på tværs af højens længderetning.
Der er bevaret 1 endesten mod NV.
b. I højens midterakse og ved dens NV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Kammeret er orienteret SV-NØ
eller på tværs af højens længderetning. Det er 2,2 m l. og 0,8 m br. Der er bevaret 3 sidesten, nemlig 1 smallere endesten
mod SV samt 1 større sten på langsiderne mod SØ og NV. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen
2006: nr. 314.
2567. Rolsted, Rolsted sg (DKC: 080807.2). JEB 1890-92. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den var ca. 33 m l. og 8,2 m br.
Der er registreret >10 randsten.
Der er registreret ruinerne af 2 gravkamre; ét i hver ende.
2568. Rolsted, Rolsted sg (DKC: 080807.3). JEB 1890/92. Langhøj, orienteret SØ-NV. Der er registreret spredte, store
sten.
2569. Rolsted, Rolsted sg (DKC: 080807.4). JEB 1890/92. Langdysse, orienteret Ø-V. Den var ca. 30 m l. Der er registreret
randsten.
I højen er registreret 2 gravkamre.
2570. Rolsted, Rolsted sg (DKC: 080807.5). JEB 1890/92. Langhøj. Der er registreret randsten.
I højen har været flere gravkamre.
2571. Rolsted, Rolsted sg (DKC: 080807.10). JEB 1890/92. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den var ca. 24 m l. og 8 m br. Der
er registreret >15 randsten. I højen fandtes ruinerne af 2 gravkamre.
a. Centralt i højen fandtes ruinen af et gravkammer. Det var orienteret SØ-NV. Der er registreret >1 sidesten.
b. I højens SV-lige ende fandtes ruinen af et gravkammer. Det var orienteret SØ-NV. Der er registreret >1 sidesten, 1
dæksten og 1 indgangssten.
2572. Ferritslev, Rolsted sg (DKC: 080807.11). JEB 1890/92. Højtomt, hvori findes en dysse.
Kammeret (type II) er orienteret SØ-NV. Det har rektangulær grundplan. Det er 1,5 m l., 1,3 m br. og 0,8 m h. Kammeret
er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 smallere endesten mod NV og 1 større sten på langsiderne mod NØ og SV. For kammerets
SØ-lige ende findes en tærskelsten. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: P. V. Glob 1969: nr. 562. - K. Ebbesen
2006: nr. 315.
2573. Rolsted, Rolsted sg (DKC: 080807.16). JEB 1890/92. Langhøj. I højen findes ruinen af en dysse.
Kammeret (type I/II) er orienteret SØ-NV. Det er bygget af >3 sidesten, nemlig 2 sten mod SV og 1 mod NV. Kammeret
var dækket af 1 dæksten.
2574. ”Grisemosehøj”, Ferritslev, Rolsted sg (DKC: 0080807.17). JEB 1889/92. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den er 28-29
m l., 18-19 m br. og 2 m h. Der er registreret >33 randsten.
I højens SØ-lige ende findes en dysse. Kammeret (type II) er orienteret NØ-SV eller på tværs af højens længderetning.

Det er ca. 2 m l., 1,5 m br. og 1,5 m h. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod SV, SØ og NV. Kammeret var dækket
af 1 dæksten. For kammerets NØ-lige ende findes en gangåbning, hvor der ligger en tærskelsten.
Gangen er orienteret NØ-SV, den er bygget af >2 sidesten. - Litt: A.P. Madsen 1900: 9, t. V.
2575. Rønninge, Rønninge sg (DKC: 080808.6). JEB 1890/92. Rundhøj. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes et dyssekammer (type I/II). Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
2576. ”Stenhøj”, Rønninge, Rønninge sg (DKC: 080808.7a). JEB 1890/92. Langhøj.
2577. Langeskov, Rønninge sg (DKC: 080808.11). JEB 1890/92. Rundhøj. Den var ca. 20 m i diam. og 2,5-3,0 m h.
Omtrent midt i højen fandtes en stordysse.
Kammeret var ovalt og orienteret N-S. Det var bygget af 8 sidesten.
Gangen var orienteret N-S.
2578. Torup, Sdr. Nærå sg (DKC: 080810.34). JEB 1890/92. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Højen er meget
ødelagt. Den er 46 m l., 6-8 m br. og 1,25-1,50 m h. Der er bevaret 7 randsten.
I højen findes 2 dysser.
a. 31 m fra højens V-lige ende findes en dysseruin. Kammeret er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning.
Der er bevaret en endesten mod N og 1 sidesten på langsiden mod Ø.
b. 20 m fra højens V-lige ende findes en dysse (type III). Kammeret er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning.
Det er 2,1 m l., 1,2-1,5 m br. og 1,4 m h. Kammeret er bygget af 3 bæresten, nemlig 1 endesten mod N og 1 større sten
på hver langside mod Ø og V. I mellemrummene mellem disse og endestenen findes tørmur og derunder ved gulvet en
indkilede sten i hver side. Gulvet er dannet af hovedstore sten. For kammerets S-lige ende ligger en indgangssten, halv
så høj som sidestenene. Udenfor indgangsstenen er på begge sider registreret én sten, placeret så dens underkant flugter
med indgangsstenens overkant. Der er tale om en kort gang.
Fund (Udgr. 1930 af H.C. Broholm - NM A 34.535-49): 1 ravperle (type b2) og fragm. - 1 dolk (type IIIC).- 1 tyndnakket
grønstensøkse. - 5 flækker. - 3 slebne, tyknakkede retøkser (Lindø/Valbytype). - 2 slebne, buttede retmejsler. - 1 sleben,
tyndbladet, tyknakket retøkse. - Ubest. lerkar (MN). - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 216.

SVENDBORG AMT.
2579. Brudager, Brudager sg (DKC: 090101.3). 1878 og KFJ 1917. Langhøj, orienteret SSV-NNØ. Den var mindst 60 m
l. og 17 m. br. Den er omsat med 2 randstenskæder med en indbyrdes afstand på ca. 3 m. Der er registreret henh. 52 og
45 randsten i den ydre og den indre randstenskæde. I højen er registreret 3 dysser. Ruinen af de 2 er bevaret.
a. I højens SSV-lige ende er registreret et gravkammer med 5/6-sidet grundplan. Der er bevaret 3 sten.
b. Ved højens midte findes 2 sidesten af et gravkammer. De danner en vinkel med hinanden. - Litt: F. Sehested 1878: 11,
no. XXXI (afb.).
2580. Sandager, Gislev sg (DKC: 090102.4). KJF 1916. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 85-90 m l. og 9-10 m br.
Der er bevaret nogle få randsten.
2581. Sandager, Gislev sg (DKC: 090102.6). KFJ 1916. Centralt i en høj fandtes et dyssekammer.
Kammeret var bygget af mandslange sidesten og 1 dæksten.
Fund (mgl.): Flintøkser.
090102,a. Strarup Mark, Gislev sg (Inds. 1840 - NM 5859-63). Fundet nederst i et gravkammer i en gravhøj: 1 flintdolk
(type I). - Mgl.: 4 flintdolke, 3 lerkar, fragm. flintøkse, 4 flækker og ravperle.
2582. Gudbjerg, Gudbjerg sg (DKC: 090103.1). KFJ 1917. Langhøj, orienteret SSV-NNØ. Den er ca. 106 m l. og 7,5 m
br. Der er registreret 93 randsten.
19 m fra højens SSV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er ca. 1,9 m l. og 0,6 m br. Der er ikke
bevaret nogen dæksten. - Litt: F. Sehested 1878: 9, nr. XXIII.
2583. Gudbjerg, Gudbjerg sg (DKC: 090103.2). KFJ 1917. Langhøj, orienteret SSV-NNØ. Den er ca. 41 m l, og 7,5 m br.
Der er registreret 17 randsten. De er lige store og ca. 1,9 m høje.
Centralt i højen findes ruinen af en dysse. Der er bevaret to sten af et gravkammer. - Litt: F. Sehested 1878: 9, nr. XXIV.
2584. Gudbjerg, Gudbjerg sg (DKC: 090103.3). KFJ 1917. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den er 19 m l. og 7,5 m br. I
højen findes ruinerne af 2 (opr. evt. 3) dysser.
a. I højens Ø-lige ende er bevaret 2 sidesten og 1 afvæltet dæksten af et gravkammer.
b. I højens V-lige del er bevaret 3 bæresten af et gravkammer. Der er registreret 1 dæksten. - Litt: F. Sehested 1878: 9 f.
nr. XXV.
2585. Gudbjerg, Gudbjerg sg (DKC: 090103.4). KFJ 1917. Langhøj, orienteret SSV-NNØ. Den er 117 m l. og 7,5 m br.
Der er bevaret randsten. Central i højen findes en dysseruin.
Der er registreret 2 sten af gravkammeret.
I højen er undersøgt sekundære urnegrave og brandpletter samt en sekundærgrav fra romersk jernalder. - Litt: F. Sehested
1878: 185 f., fig. 58.
2586. Gudbjerg, Gudbjerg sg (DKC: 090103.6). KFJ 1917. Ruin af en langhøj, orienteret N-S. Der er registreret 6 randsten.

- Litt: F. Sehested 1878: 10, nr. XXVI.
2587. Gudbjerg, Gudbjerg sg (DKC: 090103.7). KFJ 1917. Ruinen af en langhøj, orienteret SV-NØ. Der er registreret >6
randsten. - Litt: F. Sehested 1878: nr. XXVII
2588. Ellerup, Gudbjerg sg (DKC: 090103.16). KFJ 1917. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var ca. 26,5 m l. og 15 m
br. Der er registreret store sten.
2589. Ellerup, Gudbjerg sg (DKC: 090103.17). KFJ 1917. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var ca. 18 m br. Der er
registreret sten.
2590. Lakkendrup, Gudbjerg sg (DKC: 090103.23). KFJ 1917. Langhøj, orienteret SSØ-NNV. Den er ca. >17 m l. og 9 m
br. Der er registreret randsten, som vender en flad side udad. I højens er registreret 1 (evt. 2) dysser.
I højens NNV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret VNV-ØSØ eller på tværs af
højens længderetning. Det er 2,2 m l. og 1,0 m br. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod ØSØ og 2 sten på
hver langside. Kammeret er åbent mod VNV og dækket af 1 dæksten. - Litt: F. Sehested 1878: 11, nr. XXVIII.
2591. Mullerup, Gudbjerg sg (DKC: 090103.28). TM 1943. Rundhøj. Den er ca. 8 m i diam. og 1 m h. Der er registreret
12 randsten.
Centralt i højen findes en dysseruin. Der er registreret 1 sidesten.
090103,a. Gudbjerg, Gudbjerg sg (Broholm, dyssefund IV). Megalitgrav: 1 stridsøkse (type K 1). - 2 slebne, svære,
tyknakkede retøkser (Lindø/Valby-type). - 2 totalslebne, buttede retmejsler; den ene fragm. - Litt: F. Sehested 1878: 78 f,
t. XIX. - C.J. Becker 1936: 169, nr. 21. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 219. - 2005: fl.1,169.
2592. Broholm Mark, Eisemoseløkke, Gudme sg (DKC: 090104.10). 1878 og KFJ 1917. Dyssekammer.
Kammeret (type I) er orienteret VNV-ØSØ og har rektangulær grundplan. Det er bygget af >5 lige høje sidesten, nemlig
1 sten for hver ende; 2 sten på den SSV-lige side og >1 på den NNØ-lige laangside. Sidestenene vender en flad side indad;
på de 2 fremkommet ved kløvning. Dækstenen er fjernet.
Fund (Udgr. 1876 af F. Sehested): Ingen. - Litt: F. Sehested 1878: 15, nr. XLV (afb.).
2593. Gadbjerg Mark, Gudme sg (DKC: 090104.-). 1878. Dyssekammer.
Kammeret havde rektangulær grundplan og var bygget af 4 sidesten.
Fund (mgl.): Skeletrester. - Litt: F. Sehested 1878: 8, nr. XVIII.
2594. Gadbjerg Mark, Gudme sg (DKC: 090104.-). 1878. Langdysse, orienteret SV-NØ. Den er >12 m l. og 11,0 m br. Der
er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret NV-SØ eller på tværs af højens
længderetning. Det var 2,1 m l. og 0,8 m br. Kammeret var bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod NV samt 2 sten
på hver langside. Sidestenene vendte en flad side indad. - Litt: F. Sehested 1878:8, nr. XX.
2595. Gudme Mark, Gudme sg (DKC: 090104.-). 1878. Langdysse, orienteret N-S. Den var ca. 62 m l. og 7,5 m br.
I højens N-lige del fandtes et dyssekammer. Det var bygget af >3 sidesten. - Litt: F. Sehested 1878:8, nr. XXI.
2596. Gudme Mark, Gudme sg (DKC: 090104.-). 1878. Fritstående dysse.
Kammeret (type II) havde trapezformet grundplan og var orienteret NNV-SSØ. Det var 1,8 m l., 0,9 m h. og 1,4-1,1 m
br; bredest mod NNV. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod NNV og 1 sten på hver langside. Sidestenene
vender en glat side indad. For den SSØ-lige ende stod en indgangssten. Kammeret har været dækket af 1 dæksten med
skålformede figurer. - Litt: F. Sehested 1878:8 f, nr. XXII.
2597. Vormark, Hesselager sg (DKC: 090105.2). 1878 og KFJ 1917. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var >17,5 m l., 9 m
br. og 1,5 m h. - Litt: F. Sehested 1878: 7, nr. XVII.
2598. Vormark, Hesselager sg (DKC: 090105.3). 1878 og KFJ 1917. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 26 m l. og
7,5 m br. Der er registreret 45 randsten. Den midterste randsten i Ø-enden er den højeste; ca. 1,9 m h. I højen fandtes
en megalitgrav.
Forskudt mod højens NV-lige ende er registreret ruinen af et gravkammer. Det er ca. 1,9 m l. og 0,6 m br. Dækstenen er
afvæltet. - Litt: F. Sehested 1878: 5, nr. VIII.
2599. Vormark, Hesselager sg (DKC: 090105.11). 1878 og KFJ 1917. Dysseruin. Højen var >15 m l., 7,5 m br. og 1,7 m h.
Der er registreret 6 randsten. I højen fandtes en dysse.
Kammeret var orienteret SV-NØ. Det var ca. 1,9 m l. og 0,5 m br. - Litt: F. Sehested 1878: 5, nr. VI.
2600. Vormark, Hesselager sg (DKC: 090105.15). 1878 og KFJ 1917. Rundhøj, ca. 10 m i diam. Der er registreret
randsten.
Centralt i højen fandtes et dyssekammer. Det var orienteret Ø-V. Det var ca. 1,9 m l. og 0,6 m br. Det var bygget af 3
sidesten, nemlig 1 sten mod N, S og V. Kammeret var åbent mod Ø og manglede dækstenen.
Fund (Mgl.): Flintdolk. - Litt: F. Sehested 1878: 5, nr. VII.
2601. Vormark, Hesselager sg (DKC: 090105.24). 1878 og KFJ 1917. Langhøj, orienteret N-S. Højen var >8,5 m br. og
0,7 m h. Der er registreret 17 randsten. Endestenene er højere end de andre sten; hjørnestenen mod NØ er ca. 1,9 m h.
og br. I højen fandtes 2 megalitgrave.
a. I højens N-lige ende fandtes ruinerne af et gravkammer. Der er registreret >4 sidesten og 1 dæksten.
b. I højens S-lige ende fandtes en megalitgrav. Den var oval og havde >2 dæksten. - Litt: F. Sehested 1878: 7, nr. XIII.
2602. Vormark, Hesselager sg (DKC: 090105.45). 1878 og KFJ 1917. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den er 26 m l. og

7,5 m br.
Der er registreret 45 (af opr. i alt 49) randsten. Stenene for enderne er større end ved siderne; indtil ca. 1,9 m h. og br.
2603. Vormark, Hesselager sg (DKC: 090105.47). 1878 og KFJ 1917. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 26 m l. og 7,5
m br. Der er registreret 26 randsten; 0,7-1,3 m h. Den midterste sten for V-enden er den største. I højen er fundet spor
af 2 megalitgrave.
a. I højens midte stod nogle sidesten; muligvis af en gang.
b. I højens Ø-lige del er registreret en dæksten. - Litt: F. Sehested 1878: 6, nr. X.
2604. Vormark, Hesselager sg (DKC: 090105.49). 1878 og KFJ 1917. Dysse. - Litt: F. Sehested 1878: 6, nr. IX.
2605. Hesselager, Hesselager sg (DKC: 090105.92). 1878 og KFJ 1917. Langhøj.
Fund (Udgr. ca. 1867 - mgl.): Flintøkser, flintdolke og ravperler. - Litt: F. Sehested 1878: 7, nr. XIV.
2606. Nyhave, Broholm, Hesselager sg (DKC: 090105.112). 1878 og KFJ 1917. Højrest. Centralt i denne findes en
jættestue.
Kammeret er orienteret NØ-SV og har rundoval grundplan. Det er ca. 3,0 m l., 2,5 m br. og 1,6 m h. Det er bygget af 7
sidesten, nemlig 1 for hver ende, 3 på den NØ-lige og 2 på den SV-lige langside. Sidestenene vender en flad side indad.
Der er registreret tørmurskonstruktion af røde sandstensfliser. Midt for den SV-lige langside findes en gangåbning. På
gulvet lå et lag ildskørnet flint. Gangen er orienteret NØ-SV. Den er >2,2 m l. og 0,7 m br. Den er bygget af 4 sidesten.
Mellem de inderste sidesten ligger en tærskelsten.
Fylden i kammer og gang lå næsten op til sidestenene overkant. På gulvet fremkom skeletrester og gravgaver i et lag,
hvori også fandtes sten af forskellig størrelse.
Fund (Udgr. 1875 af F. Sehested - Broholm, dyssefund I): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Valby-type). - 2 sleben og
1 usleben tyknakket, tyndbladet retøkse. - 3 slebne, tyknakkede huløkser. - 6 slebne, buttede retmejsler. - 7 flintdolke
(3 type I, 2 type III; 2 ubest.). - 1 spydspids (SN). - 3 tværpile. - 1 pilespids med opskåret basis. - 5 flækkeildsten. - 4
flækkeknive. - 24 flækker. - 1 skiveskraber. - 3 knusesten. - 2 ovale sten. - 13 ravperler (2 ravskiver af type 2a; 4 type a; 3
type b; 1 type m; 1 type t3; 1 økseformet hængesmykke; 1 ubest.). - Keramik: 1 tragtskål. - 2 hængekar. - 2 retvæggede
skåle. - 1 tulipanskål. - 1 tøndeformet lerkar. MN III-V. - 1 YN-skål. -1 Br.A-urne. - Litt: F. Sehested 1878: 71 ff, t. XIV-VII
og t. III,1. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 217. - 2005: fl. 1,170.
2607. Broholm Skov, Hesselager sg (DKC: 090105.113). 1878 og KFJ 1917. Højrest. I denne findes ruinen af en jættestue/
stordysse.
Kammeret var ca. 2,0 m l., 2,0 m br. og 1,4 m h. Det var bygget af 7 sidesten.
Gangen var orienteret SV-NØ. Den var >3,1 m l. Der er bevaret 1 gangsten. Ved hjørnestenene til kammeret står et sæt
karmsten, hvorimellem ligger en tærskelsten.
Fylden i kammer og gang var omrodet i ny tid.
Fund (Udgr. 1875 af F. Sehested. - Broholm, dyssefund II): 2 stridsøkser (1 type KE B1 og 1 type PV K). - 1 fragm.
flintdolk (type I). - 2 slebne, svære tyknakkede retøkser (Lindø/Valby-type). - 3 slebne, spidsnakkede huløkser. - 2 slebne,
buttede retmejsler. - 1 tværpil. - 2 flækkeildsten. - 3 flækkeknive. - 18 flækker. - 1 skivebor. - 1 tilhugget flintstykke. - 1
ravperle (mgl.).- 1 tragtskål. - Ubest. lerkar. MN IV-V. - Litt: F. Sehested 1878: 756 ff, t. XVIII. - C.J. Becker 1936: 169, nr.
20. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 218. - 2005: fl. 1,171.
2608. Nyhave, Broholm, Hesselager sg (DKC: 090105.114). 1878 og KFJ 1917. Megalitgrav.
Fund (Udgr. af lodsejeren. - Broholm, dyssefund III): 1 fragm. sleben, svær, tyknakket huløkse (type A). - 3 slebne,
buttede retmejsler. - 1 ægfram. af en sleben, tyndbladet flintøkse. - 1 ægfragm. af spidsnakket huløkse. - 1 flækkekniv. - 5
flækker. - 1 ravperle (type b). - 1 tøndeformet lerkar.- Ubest. lerkar. MN III-V. - Litt: F. Sehested 1878: 78 f, t. XIX. 2005:
fl.1,172.
2609. Vormark, Hesselager sg (DKC: 090105.-). 1878. Ruin af dysse. - Litt: F. Sehested 1878: 7, nr. XII.
090106,a. Langå mark, Langå sg. (Broholm, dyssefund VI). Megalitgrav: 1 sleben, svær tyknakket retøkse (Lindø-type).
- 1 usleben og 1 sleben bredægget retøkse (SN). - 1 sleben, tyndbladet tyknakket retøkse. - 1 fragm. sleben, buttet
retmejsel. - 1 fladehugget spydspids med konkav basis. - 1 ildskørnet ægfragm. af en flintøkse. - 3 flækker. - 5 benmejsler.
- 1 fragm. benredskab. - Litt: F. Sehested 1878: 80 t. XX.
2610. Tangegårds Mark, Oure sg (DKC: 090107.2). 1878 og KFJ. 1917. Rundhøj, hvori er registreret ruinen af en dysse.
Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret VNV-ØNØ. Det er ca. 1,6 m l. og 1,2-1,6 m br. Det var
bygget af >3 sidesten, nemlig 1 endesten mod VNV og 1 sten på hver langside. Kammeret var åbent mod ØNØ og dækket
af 1 stor dæksten. - Litt: F. Sehested 1878: nr. IV.
2611. Oure Mark, Oure sg (DKC: 090107.3). 1878 og KFJ 1917. Langhøj. Den er ca.> 8 m l. og > 5 m br. Der er registreret
14 randsten. - Litt: F. Sehested 1878: 15, nr. XLIV.
090107,a. Oure Mark, Oure sg. 1878. Ruin af megalitgrav. Der er registreret 1 sidesten. - Litt: F. Sehested 1878: 5, nr. V.
2612. Svindinge, Svindinge sg ( KC: 090110.3). KFJ 1917. Ruin af dysse.
Der er registreret et par sten af gravkammeret.
2613. Svindinge, Svindinge sg (DKC: 090110.5). KFJ 1917. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 26 m l., 16 m br. og 1,5
m h. Der er registreret mange store sten af en megalitgtrav (muligvis en jættestue).
2614. Svindinge, Svindinge sg (DKC: 090110.8). KFJ 1917. Langhøj. Den er >8 m l., 5 m br. og 1 m h.

I højen er registreret ruinerne af 1-2 gravkamre (muligvis en jættestue).
a. Ved højens S-lige ende er registreret 2 sten af et gravkammer.
b. Ved højens midte er registreret 3 sten.
2615. Svindinge, Svindinge sg (DKC: 090110.14). KFJ 1917. Rundhøj. Der er bevaret >3 randsten. Centralt i højen findes
en dysse.
Kammeret (type II) har rektangulær grundplan og er orienteret VNV-ØSØ. Det er ca. 1,4 m l., 0,8 m br. og 0,8 m h.
Kammeret er bygget af >2 sidesten, én på hver langside. De vender en flad side indad. For kammerets ØSØ-lige ende står
en 0,5 m h. indgangssten. Kammeret er åbent mod VNV og er dækket af 1 stor dæksten.
2616. Svindinge, Svindinge sg (DKC: 090110.16). APM 1906 og KFJ 1917. Højtomt, hvori findes en dysse.
Kammeret (type IV) er orienteret VNV-ØSØ. Det har aflangt 6-sidet grundplan. Det er ca. 2,3 m l. og 1,6 m br. Kammeret
er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod VNV og 2 sten på hver langside mod ØNØ og VSV. Den ene sidesten
på VSV-siden mangler. Sidestenene danner vinkel med hinanden. Kammeret er dækket af 1 dæksten. - Litt: K. Ebbesen
2006: nr. 316.
2617. Lamdrup, Svindinge sg (DKC: 090110.22). KFJ 1917. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var >33 m l., 11 m br. og 1,5 m
h. Der er registreret 14 randsten. I højen er iagttaget spor af 3 megalitgrave.
a. 8 m fra højens V-lige ende er registreret spor af et gravkammer.
b. I højens midte er registreret spor af et gravkammer.
c. I højens Ø-lige ende er registreret spor af et gravkammer.
090110.a. Svindinge Mark, Svindinge sg. I 1743 er beskrevet en langdysse, omsat med randsten. I højens midte fandtes
et rektangulært dyssekammer. Det var bygget af 4 sten. Dækstenen var afvæltet. - Litt: C. Uldall 1916: 105.
090110.b. Svindinge Mark, Svindinge sg. I 1739 blev sløjfet en langdysse. Kammeret var bygget af 4 sten.
Fund: Skeletrester. - Litt: C. Uldall 1916: 104 f.
2618. Tidselholt Mark, Vejstrup, Vejstrup sg (DKC: 090111.1). 1878 og KFJ 1917. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 30
m l., 11 m br. og 1,5 m h. Der er registreret 50 randsten. Den største, som er ca. 1,9 m h., står midt for den Ø-lige ende.
I højen fandtes 2 megalitgrave.
a. I højens V-lige ende fandtes en jættestue. Kammeret var orienteret Ø-V. Det havde afrundede ender. Det var 4,5 m l.
og 1,9 m br.
Gangen var orienteret N-S. Den var ca. 3,1 m l.
b. I højens Ø-lige ende fandtes en stordysse. Kammeret havde rund grundplan. Det var ca. 2,1 m i diam.
Gangen var orienteret N-S. Den var 1,6 m l. - Litt: F. Sehested 1878: 13, nr. XXXVIII.
2619. Vejstrup, Vejstrup sg (DKC: 090111.3). 1878 og KFJ 1917. Langhøj. I højen skal have været 2 gravkamre. Deres
bund var belagt med skærver.
Fund (mgl.): Flintredskaber. - Litt: F. Sehested 1878: 12, nr. XXXIII.
2620. Vejstrup, Vejstrup sg (DKC: 090111.14). 1878 og KFJ 1917. Fritstående dyssekammer.
Kammeret har polygonal grundplan. Det er bygget af >6 sidesten og 1 stor dæksten. - Litt: F. Sehested 1878: 14, t.
XXXIX. - C. Neergaard 1932: 67 (afb.). - P.V. Glob 1969: nr. 585.
2621. Vejstrup, Vejstrup sg (DKC: 090111.-). 1878. Ruin af dysse.
Kammeret var orienteret NV-SØ. Der er registreret 1 sidesten. - Litt: F. Sehested 1878: 12, nr. XXXIV.
2622. Øksendrup, Øksendrup sg (DKC: 090112.1). KFJ 1917. Rundhøj. I højens fandtes en dysse.
Kammeret havde rektangulær grundplan. Det var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
2623. Solgården, Øksendrup sg (DKC: 090112.15). KFJ 1917. Højtomt.
Fund (Inds. 1934. - NM A 36.395-408): 6 slebne, svære, tyknakkede retøkser (1 type B og 5 af Lindø/Valby-type). - 1
sleben, tyndbladet, tyknakket huløkse. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 3 slebne retmejsler (én buttet; én
gentildannet ægfragm. og 1 ubest. nakkefragm.) - 1 flækkekniv. - 1 ret. flække. - 2 fragm. A-flækker. - 1 tragtskål. - 1
tulipanskål (begge MN V). - Litt: K. Ebbesen 1975, fl.a. nr. 220., fig. 35,3. - 2005: fl. 1,173.
2624. Bredelandsmarken, Egeløkke, Bøstrup sg (DKC: 090201.1). HP 1875 og HB 1965. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den
er ca. 18 m l. og 7 m br. Der er registreret randsten; 0,8-1,3 m høje. Centralt i højen findes 2 stordysser, hvis kamre er
placeret Ø-V for hinanden og med 3 m mellemrum.
a. Den Ø-lige stordysse har næsten rundt kammer. Det er ca. 2,8 m l. og 2,8 m br. Det er bygget af 9 sidesten. Det er
dækket af 1 dæksten. Midt for den for SSØ-lige side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret N-S. Den er >2 m l. og 0,7 m br. Den er bygget af >4 sidesten; 2 på hver side (den ene muligvis en
karmsten).
b. Den V-lige stordysses kammer har uregelmæssig, pæreformet grundplan. Det er orienteret NV-SØ. Det er ca. 3,0 m l.
og 2,3 m br. Det er bygget af 9 sidesten. Dækstenen mgl. Midt for den SSØ-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den er ca. 2,5 m l. og 0,6 m br. Der er bevaret >2 sidesten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C.
nr. 37.
2625. ” Lille Selle”, Egelykke, Bøstrup sg (DKC: 090201.2). HP 1875 og HB 1951. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 20
m l. og 8 m br. Der er registreret 5 randsten; 0,6-0,7 m høje. I højen findes 2 jættestuer. Kamrene har samme orienteret
som langhøjen og er placeret i højens midterakse; ca. 2 m fra hinanden. Gangene udmunder på S-siden ca. 6 m fra

hinanden.
a. Den V-lige jættestues kammer er trapezformet og orienteret Ø-V. Det er ca. 5 m l. og 1,8-2,3 m br; bredest i V-enden.
Det er opr. bygget af 11 sidesten, nemlig 1 sten i hver ende; 5 sten på den N-lige langside og 4 på den S-lige. Der er
registreret tørmurskonstruktion. I den brede, V-lige ende er et 1 m br. mellemrum mellem sidestenene udfyldt med
fliselægning af lange, flade fliser. Gulvet var belagt med ildsk. flint. Herpå fandtes skeletrester og gravgaver. Bålplet sås
ét sted. Midt for den S-lige langside fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret N-S. Den har været ca. 2,5 m l. og 0,8 m br. Der var bevaret >2 sidesten; én på hver side.
Fund (Udgr. 1951 af H. Berg. - LMR A 3014, A 8078-8110, A 8297 og A 9787): 2 slebne, svære, tyknakkede retøkser af
flint (Lindø/Valby-type). - 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 3 slebne, buttede retmejsler. - 8 tværpile. - 5
flækkeildsten. - 21 flækker/flækkeredskaber. - >5 ravperler (1 type a, 1 type b, 3 type m). - >11 lerkar (4 hængekar, 2
tragtbægre, 1 vinkelskål, 2 skulderkar og 2 åbne skåle med konvekse sider). MN Ib-IVB.
b. Den Ø-lige jættestues kammer har rektangulær grundplan og er orienteret Ø-V. Det er ca. 5,3 m l. og 2 m br. Det er
bygget af 10 sidesten, nemlig 1 for hver ende og 4 på hver langside. Der er registreret tørmurskonstruktion. Midt for
den S-lige langside findes en gangåbning. Kammergulvet ligger 0,6 m dybere end den anden jættestues. Gulvet består
af et lag ildskørnet flint. Derpå fandtes gravgaverne. Gravlaget var dækket af en stenlægning. Ovenpå lå en ildskørnet,
tyknakket flintøkse som offer.
Gangen har været orienteret N-S, men er sløjfet.
Fund (Udgr. 1951 af H. Berg. - LMR A 3014, A 8078-8110, A 8297 og A 9787): 5 slebne, svære, tyknakkede retøkser af
flint; et par fragm. (Lindø/Valby-type). - 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 4 slebne, buttede retmejsler. - 2
skiveskrabere. - 1 buekniv. - 5 tværpile. - 5 flækkeredskaber. - 6 flækker/-fragm. - 1 fragm. lerkar (type II D 3) - >20 lerkar
(>8 skulderkar, 1 tragtbæger, 1 sfærisk skål, 3 lerskiver, ubest. lerkar). MN I-IV.
Foran højens sydfacade fremkom en lav, ca. 2 m br. stendynge. På den lå sene, mellemneolitiske flintofre og under den
store, tidlige keramikofferlag.
Offerlaget omfatter: 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser, 2 fragm. slebne, tyknakkede, svære retøkser, 1 fragm.
slibesten, 1 flække m. ret., 4 flækker samt >53 lerkar (20 tragtbægre, 2 øskenbægre/skåle, 3 Troldebjergskåle, 6 lerskeer,
7 skulderskåle, 5 fodskåle, 2 åbne skåle, 1 forrådskar, >7 ubest. lerkar). MN Ib-II, idet 14 kar specifikt kan dateres til
MN Ib, 13 til MN II. - Litt: J. Skaarup 1985: 35 ff. - fl. C nr. 38. - H. Berg og K. Ebbesen 1994: 171 ff. - K. Ebbesen 2005:
fl.1, 174.
2626. Fruens Vænge, Egeløkke, Bøstrup sg (DKC: 090201.4). HP 1875 og HB 1965. Højning. I højtomten fandtes en
dysse.
Det rektangulære kammer (type I/II) var orienteret NNØ-SSV. Det var ca. 2,1 m l. og 1,3 m br. Det var bygget af >4
sidesten, nemlig 1 sten mod N og V samt 2 sten mod Ø. Kammeret var åbent mod S. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 36,
fig. 60-61.
2627. Emmebølle, Bøstrup sg (DKC: 090201.25). HP 1875. Megalitgrav.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var ca. 6,3 m l. Der er registreret 5 dæksten. - Litt: J. Skaarup 1985. fl. C nr. 46.
2628. Helletofte By, Bøstrup sg (DKC: 090201.27). HP 1875 og GR 1922. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den er ca. 33 m l.,
9 m br. og 1,5 m h. Der er registreret >14 randsten; de midterste for enderne er de største; ca. 2 m h.
Der er ikke registreret sikre gravkamre. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 45. fig. 72.
2629. Skovtofte, Bøstrup sg (DKC: 090201.28a). HP 1875 og HB 1949. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er ca. 16-18
m l. og 8 m br. Ved højens midte findes ruinerne af 2 stordysser. Kamrene er placeret N-S for hinanden med en afstand
på ca. 2,5 m.
a. Den S-lige stordysses kammer var orienteret ØSØ-VNV og havde polygonal grundplan. Det var ca. 2,5 m l. og 2,0 m
br. For den ØSØ-lige ende fandtes en gangåbning. Her lå en tærskelsten.
Gangen var orienteret ØSØ-VNV. Den var ca. 2 m l. Der er registreret >1 sidesten.
Fund (Udgr. 1950 af H. Berg - LMR 7768 H) 1 svær, sleben, tyknakket retøkse (Valby-type). - 4 slebne, buttede retmejsler.
- 1 skiveskraber. - 1 flækkesegl. - 1 flækkekniv. - 7 flækker/flækkeredskaber. - >2 lerkar (1 tragtbæger og 1 hængekar).
MN Ib og IVB.
b. Den N-lige stordysses kammer var orienteret ØSØ-VNV. Det havde pæreformet grundplan. Det var ca. 2,0 m l. og 1,5
m br. Der var bevaret >3 sidesten. Midt for den Ø-lige side fandtes en gangåbning. Her lå en tærskelsten. Gulvet består
af en fliselægning. Herpå fandtes gravgaverne. De var dækket af en stenlægning.
Gangen var orienteret ØSØ-VNV. Den var ca. 2,2 m l. og 1,0 m br. Der er bevaret >2 sidesten; én i hver side.
Fund (Udgr. 1949 af H. Berg - LMR 7768, H): 3 flintdolke (1 type Ix; type IIB og type VIB) - 1 spydspids (SN). - 2
flækkesegle. - 1 flække m. retouche . - 5 flækker. - >2 lerkar (1 skål og 1 hængekar). MN IV.
Foran højens Ø-facade fandtes en stendynge. På og under denne fremkom et stort offerlag.
Fund (Udgr. 1949 af H. Berg. - LMR A 7768): En sleben svær, tyknakket flintøkse. - Tværpile. - Flækkeredskaber Keramik: >7 tragtbægre. - 1 cylinderhalsbæger. - 2 tragtskåle. - >15 Troldebjergskåle. - 1 skål med konkav hals. - 1 skål
med kegleformet hals. - 4 skåle med konvekse sider. - 3 retvæggede skåle. - 2 tøndeformede lerkar. - >7 fodskåle. - 2
lerskeer. - Litt: H. Berg 1951: 28 ff. - K. Ebbesen 1975: fl.a nr. 221, p. 162. - J. Skaarup 1985: fl. C nr. 48.
2630. Skovtofte, Bøstrup sg (DKC: 090201.28b). HP 1875, HB 1949 og JS 1979. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 20

m l., 9 m br. og 1,7 m h. Der er registreret små randsten; ca. 1 m h.
Midt i højen findes en jættestue. Kammeret er orienteret N-S og har ovalt grundplan. Det er ca. 8 m l. og 2 m br.
Det er bygget af 15 sidesten. På kammerets Ø-lige langside og lidt mod S, findes en gangåbning. Der er registreret
tørmurskonstruktion. Kammerets gulv bestod af en diffus fliselægning. Herpå fandtes gravgaverne. Gravlaget var
dækket af en stendynge.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er ca. 3 m l. og 1,0 m br. Den er bygget af 4 sidesten; 2 på hver side. Mellem dem findes et
sæt karmsten; hvorimellem ligger en smal tærskelsten.
Fund (Udgr. 1949 af H. Berg og 1979 af J. Skaarup - LMR A 7769 S og A 9676): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type
B). - 1 spidsnakket huløkse. - 1 tyndbladet, tyknakket tværøkse. - 1 flintdolk (type IVC). - 7 slebne, buttede retmejsler
med lige æg. - 43 tværpile. - 3 ildsten. - 1 flækkeskraber. - 11 flækkesegle. - 5 flækker m. retouche. - 36 flækker/-fragm. - 1
benmejsel. - 19 ravperler (1 ravring, 2 type c, 2 type q, 4 type m, ubest.). og fragm. - Keramik: 4 tragtskåle. - 1 skål med
kegleformet hals, - 3 åbner skåle med rette sider. - 3 skåle med konvekse sider. - 3 tøndeformede lerkar. - 1 sfærisk skål.
- 4 hængekar. MN IB-V.
Langs højens øst-facade afdækkedes en stendynge. Over og under den fremkom et stort offerlag: 2 svære, tyknakkede
retøkser (1 type A og 1 type B). - 3 tyndbladede, tyknakkede flintøkser. - 1 usleben, spidsnakket huløkse. - 2 buttede
retmejsler. - 2 bueknive. - 1 skiveskraber - 46 flækker og afslag. - Keramik: >14 tragtbægre. - >17 Troldebjergskåle. - >10
skulderskål. - 3 lerskeer. - 1 forrådskar. - 1 sfærisk skål. - 9 fodskåle. - Ubest. lerkar. MN I-II. - Litt: H. Berg 1951: 34 ff. - K.
Ebbesen 1975: 162, no 222. - 2005: fl.1, 175. - J. Skaarup 1985: fl. C nr. 49.
2631. Svalebølle, Bøstrup sg (DKC: 090201.42). HP 1875. Jættestueruin.
Kammeret var rektangulært og orienteret VNV-ØSØ. Det var ca. 5,8 m l. og 2,2 m br. Det var bygget af sidesten, som
vendte den flade side indefter.
Fund (?): Skeletrester og flintsager. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 33.
2632. Svalebølle, Bøstrup sg (DKC: 090201.44). HP 1875. Rundhøj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes en dysse. Kammeret var rektangulært og dækket af 1 dæksten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 30.
2633. Siø, Bøstrup sg (DKC: 090201.45). 1943 og JS 1983. Anlægget findes på ca. 0,5 m vand. Langhøj, orienteret ØSØVNV. Den er ca. 33 m l. og 8 m br. Der er registreret >12 randsten; 1,0-1,5 m høje. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 107.
2634. Fæbæk, Bøstrup sg (DKC: 090201.51). 1906. Ruinen af en megalitgrav. Der er registreret >2 sidesten.
Fund (Udgr. 1906 af J. Winther - LMR 405-7): 2 flintdolke (type I-II). - 1 flække. - Litt: J. Skaarup 1985: fl.C nr. 28.
2635. Kassebølle, Simmerbølle sg (DKC: 090204.2). HP 1875. En stordysse/jættestue.
Gangen var orienteret SØ-NV.
Fund (mgl.): Økser og dolke. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 103.
2636. Putzelykkegård, Egebjerg, Gl. Skrøbelev, Skrøbelev sg (DKC: 090205.4). HP 1875 og 1921.
Ruin af en megalitgrav. Der er registreret >4 sidesten samt tørmurskonstruktion mellem disse.
Fund (Udgr. 1904 af J. Winther - LMR A 5252-53 og 11.001:1):
1 tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 1 fragm. fodskål. MN Ib. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 224. - J. Skaarup 1985: fl. C
nr. 100, fig. 108.
2637. Gl. Skrøbelev, Skrøbelev sg (DKC: 090205.15). 1904. Tomt af megalitgrav.
Gulvet var dannet af flade sandstensfliser og et lag br. flint.
Fund (Udgr. 1904 af J. Winther): Ingen. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 113.
2638. ”Tordenhøj”, Snøde, Snøde sg (DKC: 090206.3). HP 1875. Rundhøj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes en dysse. Kammeret var rektangulært og orienteret NV-SØ. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 9.
2639. Snøde, Snøde sg (DKC: 090206.13). HP 1875. Langhøj, orienteret Ø-V.
Der er registreret et gravkammer. - Litt: J. Skaarup 1985:fl.C. nr. 21.
2640. Karskoven, Tressebølle, Snøde sg (DKC: 090206.15). HP 1875 og 1956. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 20 m l.,
8 m br. og 1 m h. Den er bygget af ler og muld over en stenkerne. Der er registreret 28 randsten; ca. 1,5 m høje. I højen
er registreret 2 dysser.
a. Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Det er ca. 2,0 m l. og 0,7 m br. Der er bevaret >2 sidesten; nemlig 1 sten mod N og S.
b. Ca. 3 m Ø for dette kammer findes en dysseruin. Kammeret var orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning.
Der er registreret >1 sidesten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl.C nr. 23, fig. 59.
2641. Ennebølle, Snøde sg (DKC: 090206.21). HP 1883 og HB 1966. Langhøj, orienteret N-S. Der er registreret randsten.
Højen var bygget af sand. I højen findes 2 stordysser.
a. Den S-lige stordysses kammer er orienteret NV-SØ og har 5-sidet grundplan. Det er 2,4 m l., 2,3 m br. og 1,8 m h. Det
er bygget af >6 sidesten, nemlig 2 mod SV, 3 mod NV og 1 mod NØ. Gangens inderste sidesten danner kammerets Ø-lige
væg. Gangåbningen var ca. 0,5 m br. Kammeret havde lergulv. Dækstenene var fjernet.
Gangen er orienteret NØ-SV. Den er ca. 3,4 m l., 0,5 m br. og 1,0 m h. Gangen er ca. 1 m h. og 0,6 m br. Der er bevaret
>7 sidesten, nemlig 4 mod N og 3 mod S. Der har været ét sæt karmsten og derimellem lå en tærskelsten. Gangen havde
lergulv og indenfor tærskelstenene flisegulv.
Fund (Udgr. 1966 af H. Berg - LMR A 8256): 1 sleben, spidsnakket huløkse. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Lindø/

Valby-type). - 2 slebne, buttede retmejsler. - 6 flækkeildsten. - 3 flækkesegle/knive. - 1 buekniv. - 23 tværpile. - 11 flækker/fragm. - >46 ravperler (12 type a, 6 type b, 1 type q1, 22 type m og 5 type s) og fragm. - Keramik: 1 Troldebjergskål. - 1
dobbeltkoni. - 6 hængekar. - 1 tøndeformet lerkar. - 2 åbne skåle med konvekse sider. - 1 skål med kegleformet hals. - 1
tragtskål. - 1 tulipanskål. - >1 skulderkar. - Ubest. lerkar. MN I-V.
Ved indgangen til denne stordysse undersøgtes et lille offerlag (Udgr. 1966 af H. Berg - LMR A 8258): >3tragtbægre. - >3
fodskåle. - >1 Troldebjergskåle. - >5 skulderkar. - Ubest. lerkar. MN I-II.
b. Den N-lige stordysse var bygget tæt op til den S-lige. Anlæggets gang, dæksten og kammerets Ø-ende var fjernet.
Kammeret har været orienteret ca. Ø-V. Det har været ca. 2,0 m br., 2,4 m l. og 1,5 m h. Gangåbningen fandtes på kammerets
Ø-ende. Der er bevaret >6 af kammerets sidesten. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Fund (Udgr. 1966 af H. Berg - LMR A 8257): 2 flintdolke (type IIA) - 1 sleben, tyndnakket, svær retøkse af flint. - 1 sleben,
buttet retmejsel. - 3 flækkeknive. - 3 ret. flækker. - 26 tværpile. - 6 uret. flækker/fragm. - >15 ravperler (7 type a, 2 type b,
5 type m og 1 type q) og fragm. - >16 lerkar (1 tøndeformet lerkar, 3 skulderkopper, 1 åben skål med konvekse sider, 4
skulderkar, 1 tragtskål, 5 hængekar, 1 tragtbæger, ubest. lerkar). MN I-V. - Litt: J. Skaarup 1985: fl.c. nr. 15, fig. 52-58. - K.
Ebbesen 2005: fl.1,176.
2642. ”Kirken”, Ennebølle, Snøde sg (DKC: 090206.22). HP 1875. HB 1965. Fritstående jættestueruin.
Kammeret er ovalt og orienteret NV-SØ. Det var ca. 3,8 m l., ca. 2,0 m br. og 1,4 m h. Det er bygget af >6 sidesten, nemlig
4 sten mod N og 1 mod V og S. Gulvet består af en brolægning. Gangmundingen fandtes midt for kammerets S-side.
Gangen er orienteret N-S. Der er bevaret >1 sidesten.
Fund (Inds. 1905. - LMR A 2747-63): 1 sleben, svær, tyknakket huløkse (type A) . - 6 slebne, tyndbladede, tyknakket
retøkser. - 4 benmejsler (lavet henh. af spoleben og mellemfodsben af okse). - 1 tandperle af hund. - 2 slebne, buttede
retmejsler. - 1 fragm., sleben hulmejsel. - 1 flækkeildsten . - 3 fragm. flækker. - Litt: J. Skaarup 1985: fl.c. nr. 14, fig.
50-1.
2643. Ennebølle, Snøde sg (DKC: 090206.23). HP 1875. Fritstående dysse.
Kammeret var ca. 1,9 m l. og 1,9 m br.
Gangen var orienteret S-N. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 13.
2644. ”Rudskebjerg”, Stoense, Stoense sg (DKC: 090202/07.1). HP 1875 og JS 1982. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var
opr. ca. 63 m l., 9,5 m br. og ca. 1,8 m h. Der er registreret 14-15 randsten; ca. 1,6 m høje. I højen fandtes 2 dysser.
a. I højens midte fandtes en dysse.
b. I højens SØ-lige del er registreret en dysse. Kammeret havde rektangulær grundplan og var orienteret NV-SØ.
Fund (Købt 1899 - NM 17.358). 1 køllehoved (YN). - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 4.
2645. ”Stenbjerg”, Stoense, Stoense sg (DKC: 090202/07.2). HP 1875. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var ca. 24 m l.,
og 6,5 m br. Der er registreret randsten, som vendte en flad side udad. Endestenene var højere og mere toppet; den ene i
NNV-enden 2,5 m h. Der er registreret et gravkammer i højen. - Litt: J. Skaarup 1985: fl.c. nr. 5.
2646. V. Stigtehave, Skiften, Hov sg (DKC: 090202/7. 21). PVG 1948 og HB 1965. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 13,5
m l. og ca. 8 m br. Der er registreret 24 randsten. Randstenene for enderne er højere end på siderne.
Der er ikke registreret noget gravkammer. - Litt: J. Skaarup 1985: fl.C. nr. 3, fig. 49.
2647. Ø. Priisskov, Hov, Hov sg (DKC: 090202/7.36). JS 1980. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er ca. 25 m l. og 8 m
br.
I højens SV-lige ende er registreret et plyndingshul efter et kammer. - Litt: J. Skaarup 1985: fl.C nr. 1.
2648. Hov, Stoense sg (DKC: 090202/7: -). HP 1875. Fritstående dysse.
Kammeret (type I/II) havde rektangulær grundplan og var orienteret NV-SØ. Det var bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten
mod NV, SØ, SV og NØ. Det var dækket af 1 dæksten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl.c. no. 2.
2649. Tingmark, Tranekær sg (DKC: 090208.1). HP 1875. Langhøj, orienteret NØ-SV. Der er registreret 2 dysser i højen.
- Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 53.
2650. Botofte, Tranekær sg (DKC: 090208.6). HP 1875. Langhøj, orienteret N-S. Den var >21 m l.
I højen er registreret en megalitgrav.
Fund (Mgl.): Mange flintredskaber, bl.a. 1 huløkse. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 57.
2651. Botofte, Tranekær sg (DKC: 090208.7). HP 1875. Megalitgrav.
Kammeret var ”rundt” og ca. 1,9 m i diam. Det var dækket af >1 dæksten.
Gangen var orienteret Ø-V. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 56.
2652. Tvede Skov, Tranekær sg (DKC: 090208.10). HP 1875. JS 1978. Langhøj, orienteret N-S. Højen er ca. 10 m br.
Den er omsat med randsten. Midt i langhøjen findes en dobbeltjættestue med samme orientering som højen. Kamrene
er har uregelmæssig, oval grundplan og ligger i hinandens forlængelse. De er sammenbyggede og kun adskilt af en
lodretstånede stenblok. Gangene udmunder ca. 3 m fra hinanden på højens Ø-side. Alle anlæggets dæksten er fjernet.
a. Den N-lige jættestues kammer er ca. 6,8 m l.,2,3 m br. og 1,7 m h. Det er bygget af 13 sidesten, nemlig 2 vinkelstillede
endesten mod N samt henholdsvis 6 og 5 sidesten mod V og Ø. Midt for kammerets Ø-lige langside findes en 0,7-0,8 m
br. gangåbning.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er bygget af >4 sidesten samt 1 sæt karmsten. Mellem disse ligger en tærskelsten. Gangen
er >3,5 m l. og 1,2 m br.

b. Den S-lige jættestues kammer er mindre. Det er ca. 4,8 m l. og 2,1 m br. Det er bygget af 12 ca. 1,5 m høje sidesten.
Der står 2 vinkelstillede endesten mod S og 5 på hver langside. Forskudt mod N på den Ø-lige langside findes en 0,8 m
br. gangåbning.
Gangen er orienteret Ø-V, men krummer. Der er >4,3 m l. og 1,0-1,1 m h. Højden tiltager ind mod kammeret. Der er
bevaret >7 sidesten, nemlig 4 i N og 3 i S. Der ligger en tærskelsten næstyderst i gangen.
Ved højens Ø-side er undersøgt en stor stenlægning, >3 m br. og 0,4 m t. På og i den fandtes flintøkser og mindre
flintredskaber. Hovedsagelig under stendyngen fremkom et offerlag af keramik.
Fund (Udgr. 1877 af H. Petersen - LMR A7886-98 og A7899-7907 (delvis) og af J. Skaarup 1979 - LMR 9193): Fundene i
Tranekær-samlingen kan kun med usikkerhed identificeres. - Fundene fra 1979-undersøgelsen er udførligt beskrevet af
J. Skaarup 1985: 105 ff.- Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 60.
2653. ”Kong Renes Høj”, Pæregård, Tranekær sg (DKC: 090208.14a). HP 1875. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca.
22 m l., 10 m br. og omsat med små randsten. I højen fandtes et dyssekammer og en jættestue.
a. I højens NØ-lige ender fandtes en dysse. Kammeret NV-SØ-orienteret og havde rektangulær grundplan. Det var ca 1,9
m l. og 0,6-0,8 m br. Det var bygget af >3 sidesten, nemlig 1 på hver langside og en endesten mod NV. Det var åbent mod
SØ. Her lå en tærskelsten og der iagttoges måske resterne af en gang. Kammeret har været dækket af 1 dæksten.
b. 3 m SV for dyssekammeret fandtes en jættestue. Kammeret havde oval grundplan og var orienteret NØ-SV. Det var ca.
2,7 m l. og 1,7 m br. Det var bygget af 8 sidesten og dækket af 2 dæksten. Midt for kammerets SØ-lige langside fandtes
en 0,5 m br. gangåbning.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var >2,5 m l. Der er registreret >3 sidesten og 1 karmsten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl.
C nr. 64.
2654. Ravnebjerg Skov, Pæregård, Tranekær sg (DKC: 090208.14b). PVG 1948 og HB 1965. Rundhøj. Den er ca. 12 m i
diam. og 1,5 m h. Der er registreret 11 randsten. I højens midte findes en jættestueruin.
Kammeret er orienteret NNV-SSØ og har oval grundplan. Det er ca. 4,5 m l. og 1,8 m br. Der er registreret >6 sidesten.
Midt for den ØSØ-lige side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 4,5 m l. Der er registreret >2 dæksten og >3 sidesten. - Litt: J. Skaarup 1985:
fl. C nr. 63, fig. 77.
2655. Pæregård, Tranekær sg (DKC: 090208.15). HP 1875 og HB 1951. Langhøj, rektangulært og orienteret NNØ-SSV.
Højen er ca. 36 m l. og 8 m br. Randstenskæden er næsten intakt bevaret med ialt 49 randsten. De er ca. 1,5 m høje; de
højeste i enderne er 2,0 m h. Højen er bygget af sten med et tyndt sandlag. Terræn’et er nivelleret inden bygningen. I
højen findes 3 dyssekamre, nemlig 1 i midten og 2 i højens S-lige del. Alle kamrene mgl. dæksten og har indgang i Ø.
a. Kammer I har trapezformet grundplan og er orienteret VNV-ØSØ. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig en stor gavlsten
i VNV samt 2 sidesten på hver langside. Mellem de Ø-ligste ligger en bred tærskelsten. Kammeret er ca. 2 m l., 1,25 m
br. i V og 1,0 m br. i Ø.
Gangen udgår fra den smalle S-ende. Den er 1,25 m l., 0,7m br. og 1,0 m h. Den er dannet af 1 par sidesten. Bunden ligger
0,5 m højere end i kammeret.
Fund (Udgr. 1951 af H. Berg - LMR A7927-37): 2 slebne, svære tyknakkede retøkser (Lindø/Valby-type). - 1 rektangulær
smukkepladse af vildsvinetand. - 1 fragm. vildsvinetand. - 2 benprene, den ene med gb., den anden af får. - 1 tragtbæger.
- 1 skærisk skål. MN I og V.
b. Kammer II var helt sprængt, men opr. bygget ligesom kammer I. Tilbage registreredes 2 af gangens sidesten, 1
tærskelsten samt 1 af kammerets sidesten. Gangen har været ca. 1 m l., 0,6 m br. og ca. 1,25 m h.
Fund (Udgr. 1951 af H. Berg. - LMR A 7938-44): 1 flækkekniv. - 5 flækker - 1 tøndeformet lerkar og 1 åben skål med
konvekse sider. MN V.
c. Kammer III fandtes midt i højen. Det havde rektangulær grundplan og var orienteret ØNØ-VSV. Det var 2,25 m l., 1,6
m h. og 1,1-1,2 m br. Det var bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod NSV samt 2 sten på hver langside.
Gangen udgår fra kammerets Ø-ende og er 1,5 m l., 0,5 m br. og 1,1 h. Den er bygget af 2 sidesten. I gangen fandtes en
sekundær stendyngegrav fra SN med en kvinde i venstrevendt hocker og 2 lerkar.
Fund (Udgr. 1951 af H. Berg - LMR A 7945-68): Ægfragm. af svær, tyndnakket flintøkse. - 2 flækker - 2 slebne, buttede
retmejsler. - 8 tværpile. - 1 sleben tværpil. - 1 fragm. benredskab. - 2 ravperler (type a og type b) samt fragm. - 2 små,
retvæggede miniatureskåle (SN). - >9 lerkar (1 tragtskål. - 1 hængekar. - >4 tragtbægre. - Ubest. lerkar.) MN I-V.
På højens Ø-lige langside fremkom en 3-4 m br. stenlægning. (Udgr. af H. Berg 1951 - LMR A 7969-84 og A 8005-08). Heri
fandtes nakkefragm. af en alsidig sleben flintmejsel og en tværpil. Under stenlægningen fremkom 3 koncentrationer af
skår fra lerkarhensættelser: >14 lerkar (>8 tragtbægre, >3 fodskåle, 1 skulderkar, ubest. lerkar). MN I-II. - Litt: H. Berg
1956: 108 ff. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 225. - 2005: fl.1, 177. - J. Skaarup 1985: fl.C. nr. 65.
2656. Pæregård Skov, Tranekær sg (DKC: 090208.16). HP 1875 og HB 1965. Rundhøj. Den er ca. 6-7,0 m i diam. og 1,5
m h. Der er registreret >8 randsten. Centralt i højen findes ruinen af en dysse.
Kammeret er rektangulært og orienteret NV-SØ. Det er ca. 2,4 m l. og 0,8 m br. Der er registreret >3 sidesten; nemlig 1
sten mod S og 2 sten mod V. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 72, fig. 80.
2657. Pæregård, Tranekær sg (DKC: 090208.17). HP 1975 og JS. Rundhøj. Den er ca. 10 m i diam. og 1,2 m h. Der er
bevaret randsten.

Centralt i højen findes en dysseruin. Kammeret (type I/II) var rektangulært og orienteret N-S. Det var ca. 1,5 m l. Der er
bevaret >3 sidesten, nemlig 1 mod N og 2 på den V-lige langside. Sidestenene vender en flad side indad. - Litt: J. Skaarup
1985: fl. C. nr. 71.
2658. Åsø Skov, Tranekær sg (DKC: 090208.19). JW. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 15 m l. og 7 m br. Der er
registreret >6 randsten.
3 m fra højens SV-lige ende registreredes en dysseruin. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 52.
2659. Botofte, Tranekær sg (DKC: 090208.25). JS 1973.
Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 45 m l., 5,90 m br. og 1,5 m h. Der er registreret mange randsten; ca. 1 m høje
og med en bredside udad.
I højen er registreret 1 dæksten af en megalitgrav. - Litt: J. Skaarup 1982: 248 f. - 1985: fl. C. nr. 54.
2660. Tullebølle, Tullebølle sg (DKC: 090209.2). HP 1875 og JW 1899. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er ca. 42 m
l. og 8 m br. Der er registreret > 52randsten; 1,5 m høje.
I højen er registreret en dysseruin. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 83, fig. 97.
2661. Stengade, Tullebølle sg ( KC: 090209.5). HP 1875. Dysse.
Kammeret (type I/II) var rektangulært og orienteret Ø-V. Det var bygget af >3 sidesten, nemlig 1 sten mod N, S og Ø,
samt 1 dæksten.
Fund (mgl.): Flintøkser. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 88.
2662. Stengade, Tullebølle sg (DKC: 090209.8). HP 1875. Dysse.
Kammeret var bygget af 3 svære sten.
Fund (mgl): Flintøkser. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 87.
2663. Frellesvig, Tullebølle sg (DKC: 090209.9). K.F.Wiborg 1840. HP 1875. Rundhøj. Midt i højen er registreret en
jættestue.
Kammeret var orienteret NØ-SV. Det var 7,2 m l. og 2,5 m br. Sidestenene var >1,6 m h.
Gangen udgik fra kammerets SØ-lige side. Den var ca. 3,75 m l.
Fund( Udgr. 1840 af K.F. Wiborg - NM 6262-68 og 6274-75): 1 sleben, svær, tyknakket huløkse (type B). - 2 dolke (type
IIA og Ix). - 1 lerkar. - Litt: Annaler 1840-41: 165. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 228. -2005: fl.1, 178. - J. Skaarup 1985: fl.C.
nr. 75.
2664. Frellesvig, Tullebølle sg (DKC: 090209.10). K.F. Wiborg 1840. og HP 1875. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Højen
er 65 m l., ca. 9,5 m br. og 1,5 m h. Der er registreret ca. 50 randsten. De vender en flad side udad. I højen fandtes 2
dysser.
a. Midt i højen og 30 m fra højens V-ende findes et dyssekammer. Kammeret er orienteret VNV-ØSØ eller parallelt med
højens lænderetning. Det er bygget af 6 sidesten; 2 for hver langside og 1 for hver ende. Det er ca 1,6 m l., 0,5 m br. og
0,9 m h.
Fund (Udgr. 1840 af K.F. Wiborg): 2 skeletter og 1 TN-håndledsbeskytter.
6. V-ligt i højens fandtes et lignende dyssekammer.
Fund (Udgr. 1840 af K.F. Wiborg): 2 skeletter og 1 TN-håndledsbeskytter. - Litt: Udgravninger 1841: 165 f. - C.J.Becker
1960: 32 f. - 1963: 99 fig. 2,a-b. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 228. - J. Skaarup 1985: fl. C nr. 73.
2665. Frellesvig, Tullebølle sg (DKC: 090209.11). HP 1875. Langhøj, orienteret næsten ret Ø-V. Den har været ca. 29 m
l. og 11,8 m br. Der er bevaret randsten på både N- og S-siden. På S-siden har de opr. fremstået som en monolitrække.I højen er i indbyrdes ens afstand registreret 3-4 kamre; de yderste ”mindre kister”, de to midterste stordysser. Langs
højens S-side iagttoges en lodret, ca. 0,6-0,7 m høj mur af opstablede sten i 2-3 skifter. Højen var bygget af sand.
a. Den V-lige stordysse kammer havde pæreformet grundplan. Det var orienteret ca. N-S. Det var ca. 3,4 m l. og ca.
2,4 m br. Det var sat af 8 sidesten, som var 1,75-2,0 m høje. Der stod 2 sten for enden mod N samt 3 på hver langside.
For S-siden fandtes en ca. 0,7 m br. gangåbning. Flere sidesten fremviste en kløvet side. Der var tørmurskonstruktion
mellem sidestenene.
Ved gangåbningen stod et sæt karmsten. Det inderste sæt sidesten i gangen var bevaret. Der iagttoges en ca. 1 m br.
lerpakning omkring kammeret.
Fund (Udgr. 1841 af K.F.Wiborg): 2 flintmejsler, 2 flækkeknive, 3 flækker, 1 tværpil og enkelte MN-skår, bl.a. fra MN
V. - Mgl. Flintredskaber.
b. Den Ø-lige stordysse har også været orienteret N-S. Kammeret har været ca. 3,5 m l. Bevaret er kun en karmsten ved
gangåbningen samt 4 af gangens sidesten.
Gangen er nu 1,4 m l. og udmunder i højens S-side.
Fund (Udgr. 1841 af K.F.Wiborg): 1 sleben, svær, tyknakket huløkse (type A). - 1 flækkepil (type C).- 1 flækkesegl. - 1
flækkekniv. - 1 tværpil. - 5 flækker og enkelte skår, bl.a. fra en MN III-skulderskål. - Mgl.: Ravskive - Flintredskaber.
Fund (Arealet ved langhøjens S-side udgravedes i 1972-3 af H. Berg - LMR A 8266-74): - Udenfor den V-lige stordysse:
Spidsnakket huløkse, 3 ubest. fragm. af svære, tyknakkede retøkser, 2 tyndbladede, tyknakkede flintøkser, 1 fragm.
af lign. , 3 alsidigt slebne retmejsler samt 1 forhugget usleben ægdel. - Udenfor den Ø-lige stordysse: nakkefragm. af
Valby-økse, ubest. nakkefragm. af svær tyknakket flintøkse, 2 fragm. af slebne, buttede retmejsler, tyndbladet, tyknakket
flintøkse (MN) samt fuldstændig bevaret tyknakket flintøkse (type B).

- Ved højens S-side fandtes et stort offerlag. Det omfattede ialt >179 kerkar (63 tragtbægre,13 Troldebjergskåle, 32
fodskåle, 15 lerskeer, 4 skulderkopper, 1 Hagebrogårdskål og 21 andre skulderkar, 2 øskenbægre/skåle, 4 hængekar, 6
skåle med konkav hals, 6 åbne skåle med konvekse sider, 3 lerkar af anden form samt 12 ubest. lerkar). MN Ia-III samt
V, nemlig MN Ia: 11 kar, MN Ib: 36 kar, MN Ia/b: 13 kar, MN II: 29 kar, MN I/II: 69 kar, MN III: 2 kar, MN V, 3 kar,
udat.:9 kar.
På højens N-side fandtes et lille offerlag med > 6 lerkar, nemlig 1 fodskål, 1tragtbæger, 2 skulderkar og 2 ubest. lerkar .
MN (I/)II. - Litt: H. Berg 1974: 49 ff. - H. Berg og K. Ebbesen 1999: 1974 ff. - K. Ebbesen 2005: fl.1, 179. - J. Skaarup 1985:
fl.C nr. 74.
2666. Almindingen, Frellesvig, Tullebølle sg (DKC: 090209.15). HP 1875 og JS 1985. Høj. I højen findes en stordysse.
Kammeret er orienteret ØNØ-VSV og har pæreformet grundplan. Det er bygget af >7 sidesten, nemlig 3 sten mod N og
2 mod Ø og V.
Kammeret er dækket af 2 dæksten. Indgangen findes mod SSØ. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 62.
2667. ”Rindel Høj”, Snage Skov, Tullebølle sg (DKC: 090209.16). HP 1875. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er ca. 58
m l., 8,0 m br. og 1,8 m h. Der er registreret ca. 105 randsten, som vender den flade side udad. Randstenene ved enderne
er højest; indtil 2 m h. I højen findes 2 dysser.
a. 10,5 m fra højens NNØ-lige ende og ved randstenskæden findes en dysse. Det rektangulære kammer er orienteret
NNØ-SSV eller parallelt med højens længderetning. Det er ca. 1,6 m l. og 0,5 m br. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1
endesten mod NNØ samt 2 på hver langside. Kammeret var dækket af 1 dæksten.
b. Ca. 15 m fra højens NNØ-lige ende er registreret spor af et kammer. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 68.
2668. Snage Skov, Tullebølle sg (DKC: 090209.- , findes 5 m V for 090209.16). 1948. Dysseruin.
Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret Ø-V og er ca. 2 m l. Det var bygget af >4 sidesten; nemlig 2 sten mod
N og S. Sidestenene vender en flad, skrånende side indad. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 67.
2669. Klavsebølle, Tullebølle sg (DKC: 090209.17). HP 1875 og HB 1965. Fritstående jættestueruin.
Kammeret er ovalt og orienteret ØSØ-VNV. Det er ca. 3,3 m l. og 1,9 m br. Der er bevaret 9 sidesten og 2 dæksten. - Litt:
J. Skaarup 1985: fl. C nr. 84, fig. 99.
2670. Klavsebølle, Tullebølle sg (DKC: 090209.18). HP 1875. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den var ca. 52 m l. Der er
registreret randsten; op til 2 m høje.
30 m fra højens ØSØ-lige ende og ude ved randstenskæden fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type Ia) var
orienteret ØSØ-VNV eller parallelt med højens længderetning. Det var 2,4 m l. og 0,8 m br. Det var bygget af 4 lige høje
sidesten. Gulvet bestod af en lerklining, hvorpå muligvis har ligget et plankegulv.
Fund (Udgr. 1925 - LMR A 6466-67): Tragtbæger. - Ubest. lerkarskår. - Bag randstenene i det SSV-lige hjørne skal være
fundet en tyndnakket flintøkse. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl. a. nr. 231. - J. Skaarup 1985: fl. C nr. 85.
2671. Klavsebølle, Tullebølle sg (DKC: 090209.19). HP 1875. Dysse.
Det rektangulære kammer var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 80.
2672. ”Kong Holms Høj”, Tullebølle sg (DKC: 090209.20). HP 1875 og 1937. Højtomt. I højningen findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret NNV-SSØ. Det er ca. 8,2 m l. og 2,1 m br. Der er bevaret >7 sidesten og >1 dæksten.
Bunden er brolagt.
Gangen er orienteret Ø-V. Der er bevaret >1 sidesten.
Fund (Udgr. 1937 af J. Winther - LMR A 7264-69): 1 sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 1 flækkeildsten. - 2 ret.
flækker. - 11 flækker. - 1 vildsvinetand. - Mgl.: 1 flintdolk, 4 tyndbladede og 1 svær, flintøkse. - Litt: J. Skaarup 1985: fl.
C nr. 79, fig. 94-5.
2673. Klavsebølle, Tullebølle sg (DKC: 090209.23). HP 1875 og HB 1965. Højtomt. Der er registreret randsten. I
højningen findes en dysse.
Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret VNV-ØSØ. Det er ca. 2,2 m l. og 0,8 m br. Det er bygget af 5 sidesten;
nemlig 1 endesten mod NV samt 2 sten mod SV og NØ. Endestenen står skråt op mod sidestenene. Kammeret er åbent
mod SØ. Det er dækket af 1 dæksten, hvorpå ses 1 skålgrube. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 78, fig. 92-3.
2674. Litsemose, Tullebølle sg (DKC: 090209.24). HP 1875 og JW 1938. Dysse.
Den var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1938 af J. Winther. - LMR 7283-85): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type B). - 1 fragm. benmejsel (okse).
- 1 flække. - Ubest. lerkarskår. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 230. - 2005: fl.1,180. - J. Skaarup 1985: nr.fl. C nr. 81 .
2675. Skebjerg Mark, Tullebølle sg (DKC: 090209.26). HP 1875, 1887 og HB 1965. Langhøj, orienteret Ø-V. I højen
findes 2 stordysser.
a. Den Ø-lige stordysses kammer er ovalt og orienteret NNV-SSØ. Det er ca. 3,0 m l. og 2,3 m br. Det er bygget af 11 sidesten
og 2 dæksten. Der er skålgruber på dækstenene. For kammerets SSØ-lige ende findes en 0,5 m br. gangåbning.
Gangen er orienteret NNV-SSØ. Den er >2 m l. Der er bevaret >2 sidesten; begge på den V-lige side.
b. Den V-lige stordysse kammer er pæreformet og orienteret NNV-SSØ. Det er ca. 3,0 m l. og 2,1 m br. Det er bygget af
11 sidesten og >1 dæksten. Midt for kammerets SSØ-lige side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret NNV-SSØ. Den var bygget af >2 sidesten. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 590. - J. Skaarup 1985: fl. C nr.
101, fig. 109-14

2676. Oldenbjerggård, Skebjerg, Tullebølle sg (DKC: 090209.28). HP 1875 - JW 1883/4. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ.
Den er 17 m l., 8 m br. og 1,7 m h. Der er bevaret randsten. De største findes for enderne; 1,7 m høje. I højen findes 2
stordysser; placeret 7,2 m fra hinanden.
a. Den V-lige stordysses kammer havde pæreformet grundplan og var orienteret N-S. Det var ca. 3,5 m l. og 2,5 m br. Det
er bygget af 11 sidesten. Gulvet består af et lag hvidtbr. flint. Herpå fandtes skeletrester og gravgaver.
Gangen er orienteret N-S. Det er 2,4 m l. og 0,6-0,8 m br. Der er bevaret 6 sidesten; 3 på hver side.
Fund (Udgr. 1883-84 af J. Winther . - LMR A 283-303, A 540-1 og 2924-29): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type IA).
b. Den Ø-lige stordysses kammer har trapezformet grundplan og er orienteret NNØ-SSV. Det er ca. 1,8 m l. og 1,2 m br;
bredest bagtil. Det er bygget af 7 sidesten. Midt for den SSØ-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er ca. 2,2 m l., 0,6-0,7 m br. og 0,9-1,1 m h. Den er bygget af >4 sidesten; 2 på hver side.
Fund (Udgr. 1883-4 af J. Winther - LMR A 283-303, A 540-41 og A 2924-29): 1 sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse.
- 1 flintdolk (type IV). - 1 pil med konkav basis. - Litt: J. Brøndsted 1938. - A.P. Madsen 1900: 11, t. IX,15. - H. Borgstrup
1949: 311 (afb.). - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 226. - 2005: fl.1, 181. - J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 95, fig. 103-4.
2677. Lykkeby, Tullebølle sg ( DKC: 090209.29 ). HP 1875 og JW 1980. Langhøj, orienteret SSØ-NNV. Der er registreret
randsten. I højen er registreret 3 megalitgrave: de to yderste rektangulære dyssekamre, det midterste en lille jættestue.
a. I højens NV-lige del er registreret 3 sidesten af et rektangulært dyssekammer. Der sås 1 sten på hver langside samt 1
endesten.
b. Nogenlunde midt i højen registredes en jættestue. Kammeret havde rektangulær grundplan og var orienteret SØ-NV.
Det var opr. bygget af 9 sidesten, Det var 2,5 m l. og 1,85 m br.
Gangen var orienteret SV-NØ. Der er registret det inderste par sidesten med tilhørende dæksten.
c. Af det SØ-lige dyssekammer sås 1 dæksten.
Fund (Inds. 1880 - NM A 4051-59, A 5475-78, A 4069-78. - Fundet synes at stamme fra TN-gravlæggelser i 1-2 dyssekamre,
samt MN-gravlæggelser her og i jættestuen samt også dele af et offerlag. De enkelte dele kan ikke adskilles.): 1 fragm.
af YN-økse/mejsel. - Nakkefragm. af usleben, svær flintøkse. - 1 fragm. fladehugget redskab. - 2 slebne, tyndbladede,
tyknakkede retøkser. - 1 sleben, buttet retmejsel. - 2 flækkeildsten . - 1 sleben flækkemejsel. - 12 flækkeredskaber. 3 skiveformede afslag. - 26 flækker/-fragm. - 1 retvægget skål med knopper. - 2 åbne skåle med konvekse sider. - 3
hængekar. - 8 tragtbægre. - 1 vinkelskål. - 2 skulderskåle. - 1 skulderkop. - >3 fodskåle. - 3 Troldebjergskåle. - 2 lerskeer.
2 øskenflasker. - 1 spandformet lerkar. TN C-MN V. - Litt: S. Müller 1918: nr. 109 og 128. - P.V. Glob 1952: nr. 183. - K.
Thorvildsen 1941: nr. 115. - N. Åberg 1937: nr. 40. - H. Knöll 1976: nr. 82. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 227. - fig. 31,3; fig.
80,5; fig. 90,4. - 2005: fl.1, 182. - J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 91.
2678. Marienlund, Skebjerg, Tullebølle sg (DKC: 090209.30). HP 1875 og 1900. Tomten af en megalitgrav.
Fund (Inds. 1900 og 1905 - LMR A 402): 1 fragm. flintdolk. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse. - 2 slebne, buttede
retmejsler. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 93.
2679. Marienlund, Skebjerg, Tullebølle sg (DKC: 090209.30a, identisk med sb 42). HP 1975 og 1904. Tomten af en
megalitgrav.
Fund (Udgr. 1904 af J. Winther - LMR A 2432-35): 1 fragm. flintdolk. - 7 flækkeknive/-segle. - 15 flækker. - 1 fragm.
benmejsel. - 14 ravperler (bl.a. 5 type a og 1 type m). - Ubest. lerkar. - Litt: K. Davidsen 1973: fl. 1 nr. 73, fig. 11,5. - J.
Skaarup 1985: fl. C nr. 94, fig. 102.
2680. Skebjerg, Tullebølle sg (DKC: 090209.31). HP 1876, 1880 og HB 1965. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den var ca.
36 m l. og 8 m br. Der er registreret 66 randsten, som vender en flad side udad. Den midterste sten i enderne er højest.
I højen findes 3 dysser,
henh. 7 m, 19 m og 31 m fra SØ-enden.
a. 7 m fra højens ØSØ-lige ende findes en dysse. Det rektangulære kammer (type II) var orienteret NNØ-SSV eller på
tværs af højens længderetning. Det var bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod NØ samt 2 sten mod NV og SØ.
Endestenen står opad sidestenene; de vendte alle en flad side indad. Gulvet var brolagt. Der iagttoges spor efter ild.
Fund (Udgr. 1880 - LMR 4060-68): 5 slebne, tyknakkede, svære retøkse (Lindø/Valby-type og 1 type B) - 1 sleben,
tyndbladet, tyknakket huløkse. - 1 sleben, buttet flintmejsel. - 1 flække. - 1 pileskaftsglatter. - 1 tragtskål.
b. 19 m fra højens ØSØ-lige ende og ved højens midte findes en dysse. Det rektangulære kammer (type II) er orienteret
NNV-SSØ eller på tværs af højens længderetning. Det var 1,9 m l. Det er bevaret >3 sidesten, henh. 1 på den ØSØ-lige
og 2 på den VNV-lige langside. For kammerets SSØ-lige ende ligger en tærskelsten. Det er dækket af 1 dæksten, hvorpå
ses skålgruber.
Gangen er orienteret NNV-SSØ. Der er registreret 2 sidesten; én på hver side.
c. 31 m fra højens ØSØ-lig ende fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type II) var orienteret NNØ-SSV eller på
tværs af højens længderetning. Det er ca. 2,1 m l. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod NNØ og 1 sten på
hver langside. For kammerets SSV-lige langside ligger en tærskelsten.
Gangen er orienteret NNØ-SSV. Der er bevaret 1 sidesten. - Litt: K. Bahnson 1892: 182. - P.V.Glob 1969: nr. 591. - K.
Ebbesen 1975: fl.a. nr. 229. - 2005: fl.1,183. - J. Skaarup 1985: fl. C nr. 99, fig. 106-7.
2681. Bremergården, Tullebølle sg (DKC: 090209.33). HP 1875, 1881 og 1887. Jættestue.
Kammeret var orienteret NØ-SV og havde oval grundplan. Det var ca. 5,0 m l. og 2,0 m br. Det var bygget af >11 sidesten

og >1 dæksten. Midt for SV-siden fandtes en 1,0 m bred gangåbning.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var >3,8 m l. og 1,0 m br. Der er registreret >5 sidesten.
Fund (Udgr. 1881 af J. Winther. - LMR A 304-24): 1 sleben, svær, tyknakket huløkse (type B). - 1 sleben tyndbladet,
tyknakket huløkse. - 2 buttede, slebne retmejsler. - 1 flækkepil (type D). - 1 ravperle (type a). - Lerkar. - Litt: C.J.Becker
1950: bil.II, 68. - J. Skaarup 1985: fl.C nr. 82. - K. Ebbesen 2005: fl.1,184.
2682. Lykkeby, Tullebølle sg (DKC: 090209.34). HP 1875 og JR 1914. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 38,5 m l., 13,5
m br. og 2 m h. Der er bevaret randsten. De største er placeret i enderne; 2 m høje.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret er dækket med 1 dæksten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 90. fig. 100.
2683. Stengade, Tullebølle sg (DKC: 090209.57). JS 1970-71. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 12 m l. og 5 m br.
Centralt i højen fandtes tomten af en dysse. Kammerets proportioner kunne ikke bestemmes.
Fund (Udgr. 1970-71 af J. Skaarup. - LMR 8277): 3 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 2 slebne, svære,
tyknakkede retøkser(Lindø/Valby-type). - 1 usleben, buttet retmejsel. - 1 fragm. af fladehugget redskab. - >2 tværpile. - 1
flækkeildsten. - 1 tøndeformet lerkar. - 1 åben skål med konvekse sider. - 1 tragtbæger. MN I og V.
Ved højens sydside blev undersøgt dele af et offerlag: >26 lerkar (5 skulderkar, >9 tragtbæger, >5 Troldebjergskåle, >5
fodskål, 1 øskenbæger, 1 forrådskar). MN I-II. - Litt: J. Skaarup 1975: 159 f. - 1985: fl. C nr. 89.
2684. Snavegård, Snave, Tullebølle sg (DKC: 090209.61). Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 50 m l. og 15 m br.
I højen er registreret tomten af en megalitgrav.
Fund (Ops. 1975 - LMR 8725): 1 sleben, svær tyndnakket flintøkse. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 66.
2685. Bjerreby Skov, Skebjerg, Tullebølle sg (DKC: 090209.71). JS 1981. Højtomt.
I højningen findes en dysseruin. Der er registreret >3 sten. - Litt: J. Skaarup 1982: 250. - 1985: fl. C. nr. 102.
2686. Fodslette, Fodslette sg (DKC: 090301.2). HP 1875. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 36 m l. Der er registreret
randsten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 207.
2687. Fodslettelund, Fodslette sg (DKC: 090301.4, identisk med 090301.11). HP 1875. Jættestueruin.
Kammeret er rektangulært og orienteret VNV-ØSØ. Det er ca. 2,5 m l. og 1,5 m br. Der er bevaret >6 sidesten og 1
dæksten.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er ca. 1,7 m l. Der er bevaret 6 sidesten; 3 på hver side. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr.
204-5, fig. 152.
2688. Ore, Fodslette sg (DKC: 090301.6). HP 1875. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 63 m l. Der er registreret randsten.
- Litt: J. Skaarup 1985: fl.C nr. 212.
2689. Rødbjerghavn, Fodslette sg (DKC: 090301.9). HP 1875. Dysse.
Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 206.
2690. Vesterby, Fuglsbølle sg (DKC: 090302.13a). HP 1875. Dysse.
Kammeret var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten. - Litt. J. Skaarup 1985, fl. C.
2691. Humble, Humble sg (DKC: 090303.6). HP 1875 og 1887. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 35 m l. og
7 m br. Der er registreret >25 randsten. I højens midterakse findes 2 dysser og 2 jættestuer. Jættestuerne er placeret i
tilbygninger i henh. højens V-lige og Ø-lige del. Megalitgravenes indbyrdes tidsstilling er ikke afklaret.
a. Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type II) er orienteret NNV-SSØ. Det er ca. 2,7 m l. og 1,3
m br. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten mod NNV samt 2 på langsiderne mod VNV og ØSØ. Det er dækket af 1
dæksten.
b. Ca. 7 m længere mod Ø findes en dysseruin. Det rektangulære kammer er orienteret NNV-SSØ. Der er registreret >2
sidesten.
c. I højens i VNV-lige ende findes en jættestue. Kammeret er ovalt og orienteret VNV-ØSØ. Det er ca. 2,5 m l. og 2,0 m
br. Det er bygget af 8 sidesten.
Gangen er orienteret VNV-ØSØ. Den er >4 m l. og 0,7 m br. Der er registreret >3 sidesten.
d. I højens ØSØ-lige ende findes en jættestueruin. Kammeret er rektangulært og orienteret Ø-V. Det er ca. 2,9 m l. og 1,9
m br. Det er bygget af >9 sidesten og >1 dæksten. - Litt: A.P.Madsen 1900: 12, t. XI,18. - J. Skaarup 1985: fl. C nr. 176,
fig. 137.
2692. ”Kong Humbles Grav”, Humble, Humble sg (DKC: 090303.8). HP 1875. Langhøj, rektangulær og orienteret
NNØ-SSV. Den er 48,5 m l. og 8 m br. Der er bevaret ialt 78 randsten, nemlig 34 randsten på den ØSØ-lige og 33 på den
VNV-lige langside. Der har været 4 for hver ende, hvoraf den midterste i SSV-enden mangler. På langsiderne er fjernet
ca. 7 randsten. Randstenene i enderne er højere end de andre.
27 m fra højens NNØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret VNV-ØSØ eller på
tværs af højens længderetning. Kammeret er 2,0 m l., 1,1 m br. og 1,2 m høj. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1
smallere endesten mod VNV og 1 større sten på hver langside mod NNØ og SSV. For kammerets ØSØ-lige ende findes
en lavere indgangssten.
Ved randstenskæden er muligvis fundet ofrede flintøkser.
Fund: Skeletrester. - Litt: H. Petersen 1881: fig. 6. - A.P. Madsen 1900: 12, t. XI,19. - J. Brøndsted 1957: 225 (afb.). - J.
Skaarup 1985: fl. C nr. 162. - K. Ebbesen 2006: nr. 317.
2693. Humble, Humble sg (DKC: 090303.11). HP 1875. Dysse.

Fund (mgl.): Flintøkser, flækker, lerkarskår m.v. - Litt: J. Skaarup 1985: fl.a. nr. 201.
2694. Humble, Humble sg (DKC: 090303.12). HP 1875 og JS 1982. Høj. Der er registreret randsten. I højtomten findes
en jættestueruin.
Kammeret er rektangulært og orienteret NNØ-SSV. Det er ca. 6,3 l. og ca. 2 m br. Det er bygget af >6 sidesten, nemlig 3
mod V, 2 mod Ø og S, samt 2 dæksten.
Gangen er orienteret NV-SØ. - Litt: P.V.Glob 1969: nr. 597. - J. Skaarup 1985: fl. C nr. 202.
2695. Helsned, Humble sg (DKC: 090303.15). HP 1875. Dysse.
Kammeret var bygget af 3-4 sidesten og 1 dæksten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 170.
2696. Helsned, Humble sg (DKC: 090303.16). HP 1875. Dysse.
Kammeret var bygget af 3-4 sidesten og 1 dæksten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 171.
2697. Kædeby, Humble sg (DKC: 090303.21). HP 1875. Dysse.
Kammerer var orienteret Ø-V. Det var bygget af >4 sidesten og 1 dæksten.
Fund (mgl.): Lerkar. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 142.
2698. Kædeby, Humble sg (DKC: 090303.22). HP 1875. Dysse.
Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret NNV-SSØ. Det er ca. 1,6 m l. og 1,1 m br. Det er bygget af >4 sidesten,
nemlig 1 sten mod VNV, NNØ og SSV. Kammeret er åbent mod SSØ. Det er dækket af 1 dæksten, hvorpå ses skålgruber.
- Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 167, fig. 135-6.
2699. Kædeby, Humble sg (DKC: 090303.25). HP 1875. Langhøj, orienteret N-S.
Centralt i højen er registreret et gravkammer. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 143.
2700. Hesselbjerg, Humble sg (DKC: 090303.29). HP 1875 og 1887. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Den er ca. 47 m l. og
7,5 m br. Der er bevaret >47 randsten, som vender en flad side udad. En randsten for den SV-lige ende er ca. 2,0 m h.
Forskudt mod den NØ-lige ende fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) var orienteret NNV-SSØ eller på
tværs af højens længderetning. Det er 2,0 m l. og 0,7-1,0 m br. Det er bygget af >3 sidesten; nemlig 1 sten mod NV, SV og
NØ. Kammeret er åbent mod SØ. Det er dækket af 1 dæksten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 192. fig. 146-7.
2701. Hesselbjerg, Humble sg (DKC: 090303.30). HP 1875, 1900 og HB 1965. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den var 31 m
l. I højen fandtes en jættestue og en stordysse; placeret 18,5 m fra hinanden.
a. I højens SV-lige ende findes en jættestue. Kammeret er ovalt og orienteret NØ-SV. Det er ca. 4,4 m l. og 1,6-1,9 m br.
Det er bygget af >8 sidesten og >1 dæksten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Der er registreret 1 karmsten.
Fund (Udgr. 1900 af J. Winther - LMR A 517-28a): 3 tværpile. - 1 flækkeildsten. - 3 flækkeknive/segle. - 4 flækker. - 1
fragm. benmejsel. - 4 ravperler (3 type a og 1 type b). - 1 skulderkop. - Ubest. lerkar.
b. I højens NØ-lige ende fandtes en stordysse. Kammeret var orienteret ØSØ-VNV eller på tværs af højens længderetning.
Det havde uregelmæssig, rektangulær grundplan. Det var 1,9 m l. og 1,4 m br. Det var bygget af >5 sidesten. For den
ØSØ-lige ende fandtes en gangåbning. Her lå en tærskelsten. Det var dækket af >1 dæksten, hvorpå sås skålformede
fordybning.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var >2,8 m l. - Litt: P.V.Glob 1969: nr. 599. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 234. - J. Skaarup
1985: fl. C nr. 188, fig. 143-45.
2702. Hesselbjerg, Humble sg (DKC: 090303.31). HP 1875 og HB 1865. Fritstående stordysse.
Kammeret var 2,4 m l. eller 2,4 m br. Det var bygget af >5 sidesten og >1 dæksten, hvorpå ses skålformede gruber. - Litt:
P.V.Glob 1969: nr. 600. - J. Skaarup 1985: fl. C nr. 183, fig. 140-1.
2703. Hesselbjerg, Humble sg (DKC: 090303.35). HP 1875. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 19-22 m l. Der er
registreret randsten.
I højens NV-lige ende fandtes et gravkammer.
Fund (mgl.): lerkarskår. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 191.
2704. Hesselbjerg, Humble sg (DKC: 090303.36). HP 1875 og JW 1906. Stordysse.
Kammeret havde pæreformet grundplan og var orienteret N-S. Det var ca. 2,8 m l. og ca. 1,7 m br. For den S-lige ende
fandtes en gangåbning. Gulvet bestod af en brolægning og et lag br. flint.
Fund (Udgr. 1906 af J. Winther. - LMR A 3630-31): 2 flækkeknive. - 2 flækker. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 194.
2705. Ristinge, Humble sg (DKC: 090303.39). HP 1875. Fritstående dysse.
Kammeret har uregelmæssig, rektangulær grundplan og er orienteret ØSØ-VNV. Det er ca. 2,9 m l., 1,7 m br. og 1,6 m h.
Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 1 endesten mod VNV samt 2 sten på langsiderne NNØ og SSV. Kammeret er dækket
af 1 dæksten.
Gulvet består af en brolægning og et lag br. flint. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 178, fig. 138.
2706. Haugsbølle, Humble sg (DKC: 090303.42). HP 1875 og JR 1925. Fritstående dysse.
Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret NV-SØ. Det er 2,8 m l., 1,8 m br. og 1.7 m h. Det er
bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten mod NV samt 2 sten på langsiderne mod SV og NØ. De meget høje sidesten vender
en flad side indad. Kammeret er dækket af 1 dæksten med skålformede gruber. - Litt: P.V.Glob 1969: nr. 601. - J. Skaarup
1985: fl. C nr. 144, fig. 125. - K. Ebbesen 2005: fl.1, 145.
2707. Bågø, Havbølle, Humble sg (DKC: 090303.43). HP 1875 og HB 1965. Høj. I højtomten findes ruinen af en

stordysse.
Kammeret har pæreformet grundplan og er orienteret NV-SØ. Det er >2,2 m l. og 1,6 m br. Det er bygget af >6 sidesten
og >1 dæksten.
Fund (Opsamlet - LMR A 669): Ægfragm. af dobbeltægget stridsøkse. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 138, fig. 124.
2708. Bågø, Humble sg (DKC: 090303.44). HP 1876. Fritstående dysse.
Det rektangulære kammer (type I/II) var orienteret Ø-V. Det var ca. 2,1 m l. og 0,8 m br. Det var bygget af 5 sidesten;
nemlig 1 endesten mod V, og 2 sten på langsiderne mod N og S. Kammeret var åbent mod Ø. Det var dækket af 1
dæksten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 137, fig. 123.
2709. Frederiksberg, Humble sg (DKC: 090303.46). Dysse.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 156.
2710. Olsbjerg, Havbølle, Humble sg (DKC: 090303.87). HP 1875. Tomten af en stordysse/jættestue.
Fund (Inds. 1887. - NM NM A 8211-20): 2 skulderkopper. - 1 hængekar. - 1 fodskål. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 233.
- J. Skaarup 1985: fl. C nr. 147.
2711. Havbølle, Humble sg (DKC: 090303.102). JS 1960.
Tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1960 af H. Berg. - LMR A 8221, i.s.): Flintredskaber. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 146, fig. 127.
2712. Lindelse, Lindelse sg (DKC: 090304.1). HP 1875. Jættestue.
Kammeret var orienteret SV-NØ og ca. 5-6 m l. For den SØ-lige langside fandtes en gangåbning.
Fund (mgl.): Skeletrester og flintøkse. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 135.
2713. Herslev, Lindelse sg (DKC: 090304.7). HP 1875. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den er >23 m l. og ca. 11 m br. I
højresten findes 2 stordysse; placeret 6 m fra hinanden.
a. Den S-lige stordysses kammer er orienteret NØ-SV eller på tværs af højens længderetning. Det var pæreformet
grundplan. Det er ca. 3,1 m l. og 2,4 m br. Det er bygget af 8 sidesten; nemlig 2 endesten mod NØ samt 3 sten på
langsiderne mod NV og SØ. Kammeret er dækket af >2 dæksten. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem to af
stenene. Adskillelsen til gangen er mod SSØ markeret ved 3 kantstillede fliser på række.
Gangen er >5 m br. Den er bygget af >4 sidesten; 2 på hver side. b. Den N-lige stordysses kammer er orienteret NØ-SV
eller på tværs af højens længderetning. Det har pæreformet grundplan. Det er 4,4 m l. og 2,1 m br. Det er bygget af opr.
8 sidesten; nemlig 2 sten mod NØ samt 3 sten på langsiderne mod NV og SØ. Der er bevaret >1 dæksten.
Gangen var orienteret NØ-SV. Der er bevaret >1 sidesten på den S-lige langside. - Litt: A.P. Madsen 1900: 11 t. X, 17. - V.
Lütken 1969: 27, (afb.). - J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 123, fig. 116-7.
2714. Herslev, Lindelse sg (DKC: 090304.8). HP 1975. Dysse.
Det rektangulære kammer var orienteret NV-SØ. Det var bygget af store sten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 122.
2715. ”Anne Mose Høj”, Herslev, Lindelse sg (DKC: 090304.12). HP 1875. Højtomt. I højningen findes en jættestue.
Kammeret er rektangulært og orienteret NNØ-SSV. Det er 6,3 m l. og 2,2-1,7 m br. Det er bygget af 13 sidesten, nemlig
henh. 1 og 2 sten for enderne mod NNØ og SSV samt 5 sten på hver langside. Der er tørmurskonstruktion mellem
sidestenene og tætningssten mellem dækstenene. Kammeret er dækket af 4 dæksten. På kammerets ØSØ-lige langside
og forskudt mod N findes en 0,8 m br. gangåbning.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den var opr. ca. 5,6 m l. Der er bevaret >2 sidesten.
Fund (Inds. 1850. - NM 13.304-7 og 14.163-4): Skeletrester af en halv snes mennesker. - 1 sleben, svær, tyknakket
flintøkse. - 1 sleben, buttet hulmejsel. - 4 flintdolke (1 type IB, 1 type VA, 1 type VIA og ubest.).- 2 benmejsler (okse). Mgl. Lerkarskår. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 128, fig. 120-1.
2716. Herslev, Lindelse sg (DKC: 090304.13). HP 1875 og 1918.
Tomten af en jættestue.
Fund (Udgr. 1918 af J. Winther - LMR A 2058 og A 4816-20): Skeletrester. - 1 stridsøkse (type L 4). - 2 svære, slebne,
tyknakkede flintøkser. - 2 flækker. - 2 benmejsler (okse). - 1 benpren. - Lerkarskår. - Litt: J. Winther 1929: 18, fig. 23. C.J.Becker 1936: 170, nr. 23. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 236. - 2005: fl.1, 186. - J. Skaarup 1985: fl. C nr. 127.
2717. Herslev, Lindelse sg (DKC: 090304.14). HP 1875 og HB 1965. Langhøj, orienteret NØ-SV. I højen fandtes opr. 3
dysser. Kun det ene er bevaret.
I højresten findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret NV-SØ. Det er ca. 1,9 m l. og 1,1 m br. Det er
bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod NV samt 2 sten på mod NØ og SV. For kammerets SV-lige ende ligger 2, ca.
20 cm høje tærskelsten. Kammeret er dækket af 1 dæksten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 126, fig. 118-9.
2718. Illebølle, Lindelse sg (DKC: 090304.17). HP 1875. Langhøj, orienteret NNØ-SSV.
I højen fandtes en stordysse/jættestue.
Fund (Plyndret i 1860-erne - privateje og mgl.): 1 stridsøkse (type I2). - Flintredskaber. - Litt: J. Winther 1929: 18, fig. 21.
- J. Skaarup 1985: fl.C nr. 133. - K. Ebbesen 2005: fl.1, 187.
2719. Vindeby, Lindelse sg (DKC: 090304.20). HP 1875 og HB 1965. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 22 m l.
og 11,5 m br. Der er registreret 51 randsten; bl. a. 3 sten for hver ende, som er større end de andre; indtil 1,3 m høje.
Randstenene i den NV-lige ende var yderligere større end i den SØ-lige ende. Centralt i højen findes en jættestue.
Kammeret er orienteret NØ-SV. Det er ca. 6,3 m l. og 2,2 m br. Der er bevaret >4 sidesten og >1 dæksten med

skålgruber.
Fund (Inds. 1900. - LMR A 278-80 og A 3065 samt NM A 8221): 2 slebne, svære, tyknakkede retøkse. - 2 slebne, buttede
retmejsler. - 1 dobbeltægget stridsøkse (type M). - 3 skulderskåle. - Litt: P.V.Glob 1969: nr. 593. - K. Ebbesen 1975, fl.a. nr.
235. - J. Skaarup 1985: fl. C nr. 152, fig. 128-30.
2720. Vindeby, Lindelse sg (DKC: 090304.21). HP 1875 og HB 1965. Langhøj, orienteret SSV-NNØ. Den var ca. 24 m l.
og 9,5 m br. Der er registreret randsten. I højen findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret SV-NØ. Det er ca. 5,8 m l. og 2,4 m br. Det er bygget af 12 sidesten. Der er bevaret >2
dæksten, hvorpå ses skålgruber. Midt for den Ø-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret NV-SØ. Den er 2,5 m l. og 0,6 m br. Der er registreret >4 sidesten; 2 på hver side samt >1
dæksten.
Fund (mgl.): Skeletrester og lerkarskår. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 594. - J. Skaarup 1985: fl. C nr. 153, fig. 131-3.
2721. Hennetved, Lindelse sg (DKC: 090304.25). HP 1875 og JW 1807. Langhøj, orienteret Ø-V. I højen fandtes 2-3
gravkamre.
Fund fra begge (Udgr. 1907 af J. Winther; ber. mgl. - LMR A 3661-68): 1 sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 1
ægfragm. af tyndnakket flintøkse. - 1 frag. flintdolk. - 1 flækker. - Lerkarskår. (MN). - Litt: K. Thorvildsen 1941: nr. 116.
- J. Skaarup 1985: fl. C nr. 155.
2722. Herslev, Lindelse sg (DKC: 090304.29). HP 1875 og JW 1905. Tomten af en dysse. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr.
130.
2723. Hennetved Haver, Lindelse sg (DKC: 090304.62). HP 1875. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 13,5 m l. og 5 m
br. Der er registreret 22 randsten.
Der er ikke registreret noget gravkammer i højen. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 151.
2724. Hennetved Haver, Hennetved, Lindelse sg (DKC: 090304.81). JS 1983.
Rundhøj. Den er ca. 16 m i diam. og 2 m h. Der er bevaret >5 randsten; ca. 1,2 m høje.
Centralt i højen er registreret spor af af en megalitgrav. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 149.
2725. Asmose, Longelse sg (DKC: 090305.5). HP 1875 og JW 1904. Tomt af megalitgrav.
Kammeret var ovalt og orienteret NØ-SV. Det var 5 m l. Der var tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var 2,2 m l.
Fund (Udgr. 1904 af J. Winther - LMR A 2427-31): 3 hængekar. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 237. - J. Skaarup 1985: fl.
C nr. 117.
2726. Pederstrup, Longelse sg (DKC: 090305.19). JS 1978.
Tomten af en langhøj
Højen er orienteret Ø-V. Den er ca. 50 m l. Der er registreret randsten.
Fund (Udgr. 1979 af J. Skaarup. - LMR 9687:1-9): 1 tragtbæger. - Ubest. lerkarskår. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 96,
fig. 105.
2727. Ølstrupgård, Assemose, Longelse sg (DKC: 090305.20, identisk med 090205.16). 1902. Tomten af en stordysse.
Kammeret var orienteret N-S og havde rund grundplan. Det var ca. 2,4 m l. og 2.2 m br. Der er registreret
tørmurskonstruktion.
Gangen var orienteret SSØ-NNV. Den var >1,6 m l. og 0,8 m br.
Der er registreret tørmurskonstruktion.
Fund (Udgr. 1902 af J. Winther. - LMR A 2246-88): 2 hængekar m.v. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 223.- J. Skaarup 1985:
fl. C. nr. 115, fig. 115.
2728. Nordenbro, Magleby sg (DKC: 090306.6). HP 1875. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den er ca. 19-22 m l., 8 m br.
og 2 m h. Der er registreret >10 randsten; 2 m høje.
Omtrent midt i højen findes en dysseruin. Der er registreret 2-3 sidesten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 231.
2729. Nordenbro, Magleby sg (DKC: 090306.12). HP 1875. Rundhøj. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes et rektangulært gravkammer. Det var dækket af 1 dæksten. Gulvet bestod af strandsand.
Fund (mgl.): 3 flintøkser. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 228.
2730. Nordenbro, Magleby sg (DKC: 090306.15). HP 1875/6. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den var >11 m l. og 4 m br.
Der er registreret >3 randsten.
I den ØNØ-lige ende fandtes en dysse. Det rektangulære kammer var orienteret VSV-ØNØ. Det var mandslangt. Det var
bygget af >4 sidesten; nemlig 2 sten på hver langside.
2731. Myrebjerg, Magleby sg (DKC: 090306.16). HP 1875 og 1877 og HB 1950. - Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er
24 m l., ca. 14 m br. og 2,5 m h. Højen er bygget på en kunstig sandhøjning. Den består af sten med et dækkende sandlag.
Midt i højen findes en jættestue. Kammeret er ovalt og orienteret NNØ-SSV. Det er ca. 3,4 m l., 2,0 m br. og 1,3 m h.
Kammeret er sat af ialt 11 sidesten, nemlig 2 vinkelstillede endesten mod N og S samt henh. 4 og 3 sidesten mod V og
Ø. Midt for kammerets Ø-lige side findes en 0,8 m br. gangåbning. Alle dælksten mgl.
Gangen er orienteretØSØ-VNV. Den er >4 m l. og 0,75 m br. Der er bevaret >7 sidesten, nemlig 4 mod N og 3 mod S.
Midt i gangen står et sæt karmsten og ved disse ligger en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1877 af H. Petersen og 1950 af H. Berg. - LMR 7899-7907 (delvis) - A 8025-70): Fundene kan ikke identificeres

i Tranekær-samlingen. - 2 slebne, buttede retmejsler - 1 tværpil. - Lerkarskår. - Mgl.: 2 flintøkser, 2 dolke, 1 SN-pilespids,
1 tværpil, 3 benredskaber, 7 ravperler, 1 flækkeskraber, flækker og lerkarskår.
Foran langhøjens Ø-side undersøgtes en stor stendynge, hvori fandtes et par flækker. Under stendyngen fremkom et
stort offerlag af keramik: >36 lerkar (> 15 tragtbægre. - 2 cylinderhalsbægre. - >1 tragtskål. - >11 Troldebjergskåle. - 5
fodskåle. - 3 lerskeer. - 1 hængekar. - >3 skulderkar. - 3 åbne skåle med konvekse sider. - Ubest.). MN I-II og IVB. - Litt: H.
Berg, 1951: 19 ff. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 238. - J. Skaarup 1985: fl. C nr. 249.
2732. Nordenbro, Magleby sg (DKC: 090306.17). HP 1875 og 1974. Rundhøj. Den er ca. 8,0-8,5 m i diam. Der er
registreret randsten. Centralt i højen findes en dysse.
Det rektangulære kammer (type III) er orienteret SØ-NV. Det er bygget af >3 sidesten; nemlig 1 sten mod NV, NØ og SV.
Kammeret er åbent mod SØ. Det var dækket af 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1974. - LMR 8484:1-42): Intet sikkert gravgods. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 250, fig. 181.
2733. Nordenbro, Magleby sg (DKC: 090306.18). HP 1875 og 1974. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den var 14,5-18,5
m l. og 8,5 m br. Der er registreret mange randsten. I højen fandtes en jættestue og en stordysse; placeres 1,5 m fra
hinanden.
a. Centralt i højen fandtes en jættestue. Kammeret var rektangulært og orienteret NØ-SV. Det er ca. 3,7 m l. og 1,6 m br.
Det er bygget af >10 sidesten, og >1 dæksten. Midt for den SØ-langside fandtes en gangåbning.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er ca. >3,0 m l. og 0,8 m br. Der er registreret >4 sidesten; 2 på hver side. Mellem
disse står et sæt karmsten.
b. I højens N-lige ende fandtes en stordysseruin. Kammeret var orienteret VNV-ØSØ eller på tværs af højens længderetning.
Det var ca. 2 m l. og 1,7 m br. Der er registreret 6 sidesten.
Gangen var orienteret ØSØ-VNV. Der er registreret >1 sidesten.
Fund (Udgr. 1974 - LMR 8485: 1-3): 1 ægfragm. af flintøkse. - Litt: J. Skaarup 1985. fl. C nr. 252, fig. 184.
2734. Nordenbro, Magleby sg (DKC: 090306.19). HP 1876. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var 18,0-19,0 m l., 6,0 m br. og
2,0 m h. Der er registreret randsten. Randstenene for højens ØSØ-lige ende er større end de andre.
6,1 m fra højens Ø-lige ende fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) var orienteret Ø-V eller parallelt med
højens længderetning. Det var 1,9 m l. og 0,9 m br. Det var bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod Ø, N og S. Kammeret
var åbent mod V. Det var dækket af 1 dæksten.
Fund (mgl.): Skeletrester og et par flintøkser. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 243, fig. 176-77.
2735. Nordenbro, Magleby sg (DKC: 090306.21a). APM 1887 og HB 1952. Rundhøj. Den var ca. 7 m i diam. og 1 m h.
Der er registreret >8 randsten; 1,1 m høje.
Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret NV-SØ. Det er ca. 1,6 m l., 0,8 m br.
og 1,2 m h. Det er bygget af >4 sidesten; nemlig 1 sten mod NV og SV samt 2 sten mod NØ. Det var åbent mod SØ. Det
var dækket af 1 dæksten, hvorpå fandtes skålgruber.
Gulvet bestod af en brolægning af marksten. og et lag br. flint.
Fund (Udgr. 1952 af H. Berg - LMR): Ubest. lerkarskår. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 251, fig. 182-3
2736. Nordenbro, Magleby sg (DKC: 090306.22). HP 1875/6. Megalitgrav.
Gangen var orienteret VSV-ØNØ.
2737. Nordenbro, Magleby sg (DKC: 090306.23). HP 1875. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var >31 m l.
Fund (Inds. - LMR A 4412): Fragm. skivekølle. - Mgl.: Et par flintøkser. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 226.
2738. Nordenbro Kohave, Magleby sg (DKC: 090306.33). HP 1875 og HB 1965. Fritstående dysseruin.
Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret N-S. Det er mandslangt. Der er bevaret >2 sidesten og 1 dæksten,
hvorpå findes skålgruber. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 248, fig. 178-9.
2739. Nordenbrogård, Magleby sg ( DKC: 090306.34 ). HP 1875 og JS 1982. Langhøj, orienteret N-S. Der er registreret
randsten.
Centralt i højen er undersøgt tomten af en jættestue. Kammeret har været orienteret N-S. Det var ca. 9,0 m l. og 2,2 m
br. Det har været sat af 22 sidesten, hvorimellem der er registreret tørmurskonstruktioner. Midt for kammerets Ø-side
fandtes en gangåbning. Kammeret havde flisegulv.
Gangen var helt ødelagt.
Fund (Udgr. 1982 af J. Skaarup. - LMR A 11.164 ): 1 dobbeltægget stridsøkse (tye A2) - 1 sleben, tyndbladet, tyndnakket
retøkse af flint. - 3 slebne, svære, tyknakkede retøkser af flint. - 2 slebne, tyknakkede, tyndbladede retøkser af flint. - 3
slebne, buttede retmejsler. - 10 tværpile. - 1 skiveskraber. - 2 bueknive. - 1 flækkeildsten. - 14 flækkeredskaber. - 17
flækker/-fragm. - Div. afslag. - Keramik: >2 skulderskåle. - 1 tøndeformet lerkar. - 1 Troldebjergskål. - >1 tragtbæger. MN I-V.- 1 YN-skål. - 1 skål (SN). - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 233, fig. 172-4.
2740. Nordenbrogård, Magleby sg (DKC: 090306.36). HP 1875 og 1976. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 13,5
m l. og 8-9 m br. Der er bevaret randsten. I højen findes en jættestue.
Kammeret er trapezformet og orienteret ØNØ-VSV. Det er ca. 3,2 m l. og 1,2-2,3 m br.; bredest mod VSV. Det er bygget
af 9 sidesten; nemlig 1 sten mod V og Ø samt henh. 3 og 4 mod S og N. Det er dækket af 3 dæksten.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den er ca. 2 m l. og 0,7 m br. Der er bevaret 4 sidesten; 2 på hver side samt 1 dæksten.
- Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 234, fig. 175.

2741. Fakkebjerg Øst, Magleby sg (DKC: 090306.38). JS 1986. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Der er registreret
randsten.
I højen fandtes en jættestuetomt.
Kammeret var rektangulært og orienteret N-S. Det var ca. 9,5 m l. Der er registreret standspor. Gulvet bestod af fliser
og br. flint.
Gangen udgik fra kammerets Ø-lige langside og var orienteret Ø-V.
Fund (Udgr. 1986 af J. Skaarup - LMR 11.877, i.s.): Skeletrester. - Flækker. - Flækkeredskaber. - 2 slebne, tyndbladede,
tyknakkede flintøkser. - 3 slebne, buttede retmejsler. - 1 fragm. flintdolk. - Tværpil. - Ravperle og fragm. lerkarskår.
2742. Sønderbro, Magleby sg (DKC: 090306.39). Dysse.
Kammeret var bygget af 3 sidesten og 1 dæksten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 240.
2743. Sønderbro, Magleby sg (DKC: 090306.45). HP 1875/6. Dysse.
Kammeret var 1,6 m l. Det var bygget af >3 sidesten.
2744. Sønderbro, Magleby sg (DKC: 090306.47). HP 1875. Dyssetomt.
Fund (NM A 2706-7): 1 sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 1 sleben, buttet retmejsel. - Mgl.: 3 flade, slebne kiler
og fragm. lerkar. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 264.
2745. Sønderbro, Magleby sg (DKC: 090306.49). HP 1875 og JS 1974. Langhøj, orienteret SSV-NNØ. Den var ca. 31,5 m
l. og 10 m br. Der er registreret randsten. I højen fandtes 2 megalitgrave.
a. I højens S-lige ende iagttoges svage spor efter et kammer. Det skal har haft dæksten.
Fund (Udgr. 1974 af J. Skaarup - LMR A 6366-67): Intet sikkert gravgods.
b. Et kammer med dæksten, måske en mindre gangbygning.
Fund (Udgr. 1974 af J. Skaarup - LMR A 6366-67): Intet sikkert gravgods. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 265.
2746. Sønderbro, Magleby sg (DKC: 090306.50). HP 1875. Rundhøj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes en dysse. Det var bygget af >3 sidesten. Kammeret var åbent mod Ø. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 263.
2747. Sønderbro, Magleby sg (DKC: 090306.52). HP 1875 og JS 1974. Rundhøj, ca 12 m. i diam. Standspor af randsten
er registreret.
Centralt i højen fandtes et gravkammer. Det var orienteret ca. Ø-V; 1,2 m l. og 1,0 m br. Det var bygget af 3 sidesten,
nemlig 1 mod V, N og S. Kammeret var åbent mod Ø.
Muligvis er der undersøgt dele af et offerlag.
Fund (Udgr. 1974 af J. Skaarup - LMR A 8496): Intet sikkert gravgods. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 266. - K. Ebbesen
2005: fl.1, 189.
2748. Sønderbro, Magleby sg (DKC: 090306.58). HP 1875. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er >16 m l. og 12 m br. Der er
registreret >14 randsten, som vender en flad side udad.
Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret SØ-NV. Det er bygget af >3 sidesten;
nemlig 1 sten mod NV, SV og NØ samt 1 dæksten. Kammeret er åbent mod SØ. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 242.
2749. Gulstav Vesterskov, Søndenbro, Magleby sg (DKC: 090306.63 identisk med 090206.93). 1925, HB 1965 og JS
1977. Rundhøj. Den er ca. 10 m i diam. Der er bevaret randsten; 0,5-1,0 m høje.
Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret NNV-SSØ. Det er ca. 2,1 m l. og 1,2
m br. Det var bygget af >5 sidesten; nemlig 1 endesten mod NNV samt 2 sten på hver langside. Det er åbent mod SSØ.
Det var dækket af 1 dæksten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 270, fig. 229.
2750. Bagenkop, Magleby sg (DKC: 090306.67). HP 1875. Dysse.
Det rektangulære kammer var orienteret Ø-V. Det var bygget af >3 sidesten; nemlig 1 sten mod V, N og S; samt 1
dæksten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 254.
2751. Søgård, Magleby sg (DKC: 090306.69). HP 1875 og 1974. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 20 m l. Der er
registreret randsten; ca. 1,25 m høje. Centralt i højen fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret NØ-SV. Det var 3,2-3,7 m l. og 1,9-2,5 m br. Det var dækket af 7-8 dæksten.
Fund (Udgr.1974 af J. Skaarup. - LMR A 8497): 1 sleben, svær tyknakket flintøkse. - 1 sleben, buttet retmejsel. - Et par
flækker. - Ubest. lerkarskår. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 258.
2752. Søgård, Magleby sg (DKC: 090306.71). HP 1875. Langhøj, orienteret Ø-V.
I højen fandtes en megalitgrav. Det er registreret et større antal dæksten. - Litt: J. Skaarup 1985. fl. C nr. 259.
2753. Hulbjerg, Søgård, Magleby sg (DKC: 090306.72). HP 1875. HB 1960-61. Rundhøj, ca. 12,5 m i diam. og 2,5 m h.
Omsat med ialt 56, ca. 1 m høje randsten. 1 mgl. Randstenene er højest ved indgangen, lavest modsat. Der er omhyggelig
tørmurskonstruktion mellem randstenene. Højen er bygget af marksten. Centralt i højen findes en jættestue. Der er en
kappe af ler og br. flint om jættestuen.
Kammeret er rektangulært og orienteret NNØ-SSV. Det er ca. 6,5 m l., 1,7 m br. og 1,4-1,5 m h. Det er bygget af
13 sidesten, nemlig 1 i hver ende og henh. 6 og 5 sidesten mod V og Ø. Oprindelig har kammeret haft 5 dæksten (2
mgl.). Der er omhyggelig tørmurskonstruktion mellem sidestenene og mindre sten mellem disse og dækstenene, samt
mellem disse indbyrdes. Gulvet dannes af små flade sten samt et lag ildskørnet flint. 0,7-0,8 m fra S-enden findes en
række på 7 lodretstående fliser, som adskiller en lille kiste. Næsten midt for den Ø-lige langside findes en 0,7-0,8 m br.
gangåbning.

Gangen er orienteret næsten ret Ø-V. Den er 4,65 m l., og 0,9-0,7 m br. (bredest indvendig). Den er bygget af 4 par sidesten
og 2 sæt karmsten; placeret mellem 2.-3. og 3.-4. par sidesten. Ved disse ligger mindre sten på række som tærskel. Gulvet
dannes af flade sten og et lag ildskørnet flint. Der er tørmurskonstruktion i gangen. Der er bevaret 3 dæksten.
Der er strategrafi i kammer og gang. Foran indgangen undersøgtes en ca. 2,5 m br. og 3-4 m l. stendynge. På denne lå
flintredskaber; under den et stort offerlag.
Fund (Udgr. 1960-61 af H. Berg - LMR A 8223): Mange skeletrester, som er C14-dateret til SN(!). - 3 slebne, tyndbladede,
tyknakkede retøkser. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket huløkse. - 2 svære, tyknakkede, slebne retøkser (1 Lindø/Valby-type
og 1 type B) og to frag. af lign. - 1 fragm. og forv. dobbeltægget stridsøkse. - 1 forv. simpel skafthulsøkse. - 81 tværpile. - 2
dolke (type IB og Ix). - 1 albuebensdolk af okse. - 5 benmejsler (mellemfod af okse). - 2 benprene (mellemfod af får). - 2
bennåle med hul (type 7 og ubest.) - 1 tandperle af hund. - 4 flækkeildsten. - 5 flækkeredskaber. - 3 skiveskrabere. - 78
flækker/-fragm. - Ubest. stump af kobber ell. bronze. - >13 ravperler (7 type a, 3 type b, 1 type c, 2 type m, 1 type t) og
fragm. - >33 lerkar (1 skulderkop, 5 skulderskåle, 1 sfærisk skål, 5 tragtskåle, 1 vinkelskål, 2 tragtbægre, 6 hængekar, 2
skåle med konkav hals, 3 åbne skåle med konvekse sider, 1 tøndeformet lerkar, 2 lerskiver, 2 dobbeltkoni, 1 tromme(!)
- 2 YN-lerkar (type I O og I E 1).
På og i stendyngen lå: 1 svær, tyknakket flintøkse. - Fragm. af flintmejsel. - 1 flækkekniv. - 2 skiveskrabere. - 6 uret.
flækker/-fragm. - Ca. 15 afslag. - Offerlaget omfatter: 2 store cylinderhalsbægre. - >6 tragtbægre. - >6 skulderkar. - >3
Troldebjergskåle. - 1 fodskål. - Ubest. lerkar. MN I-II. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 260. - P. Bennike 1985. - K. Ebbesen
2005: fl. 190.
2754. Søgård, Magleby sg (DKC: 090306.74). HP 1875. Langhøj, orienteret Ø-V. Dem var ca. 31 m l. Der er registreret
randsten.
I højen er registreret en dysseruin.
Fund (Ops. 1935 - LMR 7161): Ubest. lerkarskår. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 257.
2755. Søgård, Magleby sg (DKC: 090306.76). HP 1875. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 30 m l.
I højen fandtes en dysse. Kammeret var orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det var bygget af 4
sidesten og 1 dæksten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 256.
2756. Tryggelev Nor, Magleby sg (DKC: 090306.94). TM, 1965 og 1980. Dysseruin.
Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret N-S. Det er ca. 2,5 m l. og 1,2 m br. Der er bevaret >3 sidesten, nemlig
1 sten mod V, N og S. Der er registreret tørmurskonstruktion af røde fliser. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 222, fig. 164.
2757. Nordenbro, Magleby sg (DKC: 090306.95). 1944 Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 100 m l. og 12 m br.
Der er registreret 30 randsten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 246.
2758. Lunden, Søndenbro, Magleby sg (DKC: 090306.96). 1974.
Rundhøj. Den er ca. 9 m i diam.
Centralt i højen fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type II) er orienteret Ø-V. Det er ca. 1,4 m l., 0,7 m br. og
0,9 m h. Det er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten mod V og N samt 2 sten mod S. For kammerets Ø-lige ende findes en
indgangsten. Det er dækket af 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1974 af J. Holm og J. Skaarup - LMR A 8506 ): Ubest. lerkarskår. MN. - Litt: J. Skaarup 1982: 245 f. - 1985:
fl. C nr. 268, fig. 225-7.
2759. Gulstav Vesterskov, Magleby sg (DKC: 090306.97). 1977. Højning. I højtomten findes en dysseruin. Det er omgivet
af en tæt stenpakning.
Det var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten. - Litt: J. Skaarup 1982: 246. - 1985: fl. C nr. 271, fig. 230.
2760. Søndenbro, Magleby sg (DKC: 090306.98). JS 1978.
Rundhøj. Den er ca. 12 m i diam. Der er registreret spor efter randsten.
Centralt i højen fandtes en dyssetomt. Kammeret var polygonalt og orienteret NV-SØ. Det var ca. 2,0 m l. og 1,6 m br.
Der er registreret standspor efter >8 sidesten, hvorimellem har været tørmurskonstruktioner.
Fund (Udgr. 1979 - LMR 9244): Intet sikkert gravgods. - Litt: J. Skaarup 1985: fl.C nr. 267, fig. 223-4.
2761. Gulstav Østerskov, Søndenbro. Magleby sg (DKC: 090306.112). 1984. Langhøj. Den er trapezformet og orienteret
ØNØ-VSV. Den er ca. 15 m l., 0,5 m h. og 3,0-4,5 m br.; bredest mod Ø. Der er registreret 23 randsten.
2762. Tryggelev, Tryggelev Mark, Tryggelev sg (DKC: 090307.3). HP 1875. Dysse.
Kammer var bygget af 3-4 sidesten og 1 dæksten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 210.
2763. Nørballe, Tryggelev mark, Tryggelev sg (DKC: 090307.6). HP 1875. Dysse.
Det rektangulære kammer var bygget af 3-5 sidesten; nemlig 1 endesten og 1-2 sten i hver langside. Kammeret var
dækket af 1 dæksten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 196.
2764. ”Barbedyssen”, Barbedysmarken, Nørreballe, Tryggelev sg (DKC: 090307.8). HP 1875 og JS 1977. Trapezformet
langhøj, som var orienteret N-S. Den var >36,5 m l. Der er registreret store randsten samt en indre randstenskæde. I
højen er registreret tomterne af 3 stordysser(?).
a. Den S-lige stordysses kammer var ovalt; orienteret Ø-V og sat af 8 sidesten. Det var 3,85 m l. og 2,15 m br. Kammeret
skal have haft dæksten.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var >2,5 m l. og 0,75 m br. Den var sat af >3 par smalle sidesten. Der lå tærskelsten ved
kammeret og 1 m længere ude i gangen.

b. Den midterste stordysses kammer var ovalt og orienteret Ø-V. Det var ca. 3,25 m l. og 2,0-2,5 m br. Gulvet var brolagt
af håndstore sten. Der er registreret 1 dæksten.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var 2,5 m l. og 0,8 m br. Der registreredes standspor efter 4 sidesten. Der har været 2
tærskelsten, henh. inderst v. kammeret og 1,5 m længere ude i gangen.
c. Den nordlige stordysses kammer var ovalt eller pæreformet. Det var orienteret Ø-V; 3,25 m l. og ca. 2 m br. Det var sat
af 7 sidesten. Gulvet var lagt af håndstore sten. Der er registreret 1 dæksten.
Gangen var orienteret Ø-V. Den har været 2,5 m l. og 0,5 m br. Den var været bygget af >4 sidesten og 2 tærskelsten.
Ø for langhøjens Ø-side undersøgtes dele af en 0,8 m h. stendynge. I og under denne fremkom et stor offerlag.
Fund (Udgr. 1977 af J. Skaarup - LMR A 9136): En detaljeret beskrivelse findes J. Skaarup 1985: 160 ff. - Litt: J. Skaarup
1980: 44 ff. - 1985: fl.C nr. 197. - K. Ebbesen 2005: fl.1,191.
2765. Barbedysmarken, Nørreballe, Tryggelev sg (DKC: 090307.8a). JS 1977. Tomten af en langhøj, orienteret NNØ-SSV.
Den var ca. 20 m l. Der er registreret randsten samt rester af tørmurskonstruktion mellem disse.
Centralt i højtomten og ved den V-lige langside fandtes tomten af en dysse(?). Det rektangulære kammer var orienteret
Ø-V. Det var ca. 2,5 m l. og 1,0 m br. Der er iagttaget 6 standspor.
Fund (Udgr. 1977 af J. Skaarup - LMR A 9136): Skeletrester. - 1 sleben, buttet retmejsel. - 1 flækkepil (type D). - 1
flækkeildsten. - 3 flækkeknive/segle. - 3 flækker. - Ravfragm. - Ubest. lerkar. MN. - Litt: J. Skaarup 1980: 49 ff. - 1985: fl.
C nr. 198, fig. 148. - K. Ebbesen 2005: fl.1,191.
2766. Nørreballe, Tryggelev sg (DKC: 090307.9). HP 1875 og JS 1977. Rundhøj. Den var ca. 20 m i diam. Der er registreret
randsten. Mellem randstenene iagttoges tørmurskonstruktion.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret var næsten kvadratisk, 2,7 x 2,6 m stort. Der er registreret >1 dæksten.
Gangen var orienteret SØ-NV. Der er registreret 7 standspor af kammer og gang.
Fund (Udgr. 1977 af J. Skaarup. - LMR A 9137): Skeletrester. - 1 benpren. - 1 ægfragm. af en flintøkse. - 4 flækker. - Ubest.
lerkarskår. - Litt: J. Skaarup 1980: 49 ff. - 1985: fl. C nr. 199, fig. 150-1. - K. Ebbesen 2005: fl.1,193
2767. Knepholm, Kinderballe, Tryggelev sg (DKC: 090307.10). HP 1875 og JR 1933. Højtomt. I højningen findes en
jættestue.
Kammeret er rektangulært og orienteret NNØ-SSV. Det er ca. 4,4 m l. og 2,0 m br. Det er bygget af 12 sidesten og 3
dæksten. Midt for kammerets VSV-lige langside findes en 0,8 m br. gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er >1,8 m l. Der er bevaret >2 sidesten.
Fund (Udgr. 1933 af J. Raklev - NM A 35.824-46): Skeletrester. - 4 dolke (2 type IIB, 1 type IIA og 1 type IIC). - 2
flækkeknive. - 3 flækker. - 2 ravperler (1 type b1 og 1 type t2).- Ubest. lerkar. MN - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 218, fig.
159-61. - T. Dehn et alii 2000: 139 ff.
2768. Knepholm, Tryggelevgård, Tryggelev sg. (DKC: 090307.11). ). HP 1875 og HB 1965. Rundhøj. I højtomten findes
en jættestueruin.
Kammeret var rektangulært og orienteret NV-SØ. Det var >3 m l. og 1,5 m br. Der er bevaret >4 sidesten, nemlig 2 sten
mod SV og NØ?, samt >2 dæksten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 219, fig. 162-3.
2769. Tolsbjerg Skov, Lykkesholm, Tryggelev sg (DKC: 090307.23). HP 1875 og HB 1965. Langhøj, orienteret N-S. Den
er 17 m l. og 10,5 m br. Der er registreret randsten. Centralt i højen findes en jættestueruin.
Kammeret er rektangulært og orienteret N-S. Det er ca. 5,7-6,2 m l. og 1,9-2,5 m br. Det er bygget af 14 sidesten og 5
dæksten. På den ene er registreret skålgruber.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er ca. 3,7 m l. og 0,6 m br. Der er registreret >2 sidesten; én på hver side. - Litt: P.V.Glob
1969: 603. - J. Skaarup 1985: fl. C nr. 213.
2770. Tolsbjerg Skov, Lykkesholm, Tryggelev sg (DKC: 090307.30). TM og HB 1965. Jættestueruin.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var ca. 2 m br. Der er registreret >5 sidesten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 214, fig.
158.
2771. Tryggelev Mark, Tryggelev sg (DKC: 090307.31). HP 1875 og HN 1950/1956. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca.
20 m l., 7,5 m br. og 1,5 m h. Der er bevaret >30 randsten. Der er tørmurskonstruktion mellem randstenene. Højen er
bygget af sten. Et areal på ca. 7-8 m i bredden omkring højen er afgravet, så den fremstår mere markant i terræn’et.
Centralt i højen findes en dysse. Den er omgivet med en pakning af flint og ler. Det rektangulære kammer (type II) er
orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det er ca. 2,2 m l., 1,2 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 3 sidesten,
nemlig 1 sten mod N, Ø og V. Der er stenpakninger mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 1 dæksten. Gulvet
består af mindre sten. For den S-lige ende findes en gangåbning.
Gangen er orienteret N-S. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side.
Fund (Udgr. 1957 af H. Berg. - LMR A 8151-59): Skeletrester. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse. - 1 sleben, tyndbladet,
tyknakket flintøkse. - 1 sleben, spidsnakket huløkse. - 1 sleben, buttet retmejsel. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket
huløkse. - 3 tværpile. - 1 flækkekniv. - 2 flækker. - 1 ravperle (type b). - 1 benpren. - 1 hulmejsel af ben. - 1 fodskål (MN
Ia(?)). - 1 skulderkar. - 2 tragtbægre. MN I-II. Ubest. lerkarskår.
Ved randstenskæden på højens S-side fandtes en stendynge. I og på stendyngen fandtes: 1 svær, tyknakket huløkse,
2 fragm. af slebne, svære, tyknakkede retøkser, 1 buttet retmejsel, 1 dolk (type IA), 1 flækkeildsten, 1 skiveskraber, 3
tværpile, 2 flækker og 5 flækker/afslag. Under stendyngen fremkom et mindre offerlag: >29 lerkar (1 lerske. - 2 fodskåle.

- >15 tragtbægre. - 3 Troldebjergskåle. - 2 lerskiver. - 1 tøndeformet lerkar. - 1 skulderkar. - 1 skål med konvekse sider. - 1
skål med konkav hals. - 1 åben, retvægget skål). MNI-II. - Litt: H. Berg 1958: 9 ff. - E. Thorvildsen og M. Rud ed. 1974:
408 (afb.). - K. Ebbesen 1975: fl. a nr. 339. - 1993: 7 (afb.). - 2005: fl.1,194. - J. Skaarup 1985: fl. C nr. 229, fig. 165-70.
2772. Tolsbjerg Skov, Lykkesholm, Tryggelev sg (DKC: 090307.33). JS 1977. Rundhøj. Den er ca. 20-25 m i diam. og 2 m
h. Der er registreret randsten.
I højen findes en jættestueruin. - Litt: J. Skaarup 1980: 247. - 1985: fl.C nr. 211.
2773. Avernakø, Avernakø sg (DKC: 090402.1). HP 1876. Fritstående dysse.
Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret ØNØ-VSV. Det er ca. 2,6 m l. og 0,6 m br. Det er bygget af >5 sidesten,
nemlig 1 endesten mod ØNØ samt 2 på langsiderne mod NNV og SSØ. Kammeret er åbent mod VSV. Det er dækket af
1 dæksten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 516, fig. 364.
2774. Munke, Avernakø sg (DKC: 090402.2). HP 1876 og JS 1983. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Der er ca. 13 m l. Der
er registreret randsten. I højen findes 1 eller 2 dysser.
a. Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret NNV-SSØ. Det er ca. 1,7 m l. Der
er registreret 4 sidesten; én på hver side. For den SSØ-lige ende findes en indgangssten.
Fund (mgl.): Skelet med hovedet mod NNV.
b. 6 m mod NNV er registreret 2 sten; muligvis ruinen af et andet kammer. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 518.
2775. Munke, Avernakø sg (DKC: 090402.3). HP 1876 og JS 1983. Langhøj. I højen findes en dysse.
Det rektangulære kammer er bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten mod N og 2 sten mod Ø og S. Kammeret er dækket af
1 dæksten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 517.
2776-8. Piptorn Skov, Diernæs sg (DKC: 090404.26). JEB 1885/6 og EA 1953. 3 parallelle, sammenbyggede langhøje
med dyssekamre.
2776. Den S-lige langhøj er rektangulær og orienteret Ø-V. Den er ca. 15 m l., 6,5 m br. og 1,0 m h. Der er bevaret
randsten på den Ø-,V- og S-lige side. Den N-lige side er bygget ind til den midterste langdysse.
Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type II) er orienteret NNV-SSØ eller skråt på højens
længderetning. Det er ca. 1,8 m l., 0,6 m br. og 0,5 m h. Det er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten mod NNV og V samt 2
sten på langsiden mod Ø. For den SSØ-lige ende ligger en tærskelsten. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
2777. Den midterste langhøj er rektangulær og orienteret Ø-V. Den er 25 m l., 9,5 m br. og 1,0 m h. Den er helt
sammenbygget med den N-lige langhøj, som den kun adskilles fra ved en fælles randstensrække, hvoraf 2 randsten er
bevaret. I højens midterakse findes 3 dysser.
a. Den Ø-lige dysse (type IV) er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Den har polygonalt kammer. Det
er ca. 1,9 m l. og 1,9 m br. Det er bygget af 7 sidesten, nemlig 2 sten mod N, V og Ø samt 1 smallere sten mod S. Ved siden
af denne findes en gangåbning. Her ligger en tærskelsten.
b. Lidt forskudt mod V for højens midte findes en dysseruin. Det rektangulære kammer (type II) er orienteret N-S eller
på tværs af højens længderetning. Det er ca. 1,6 m l. og 0,9 m br. Det er bygget af >3 sidesten, nemlig 1 sten mod N, Ø
og V. For kammerets S-lige ende ligger en tærskelsten. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
c. I højens V-lige ende findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I) er orienteret N-S eller på tværs af højens
længderetning. Det er ca. 1,5 m l. og 0,5 m br. Det er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten mod N og V samt 2 mindre sten
mod Ø. For kammerets S-lige ende ligger en tærskelsten.
2778. Den N-lige langhøj er orienteret Ø-V. Den er ca. 17 m l., 7,0 m br. og 1,0 m h. Der er registreret randsten på alle 4
sider; de S-lige fælles med den midterste langdysse. I højens midterakse findes 2 dysser.
a. Ved højens midte findes en dysse. Der ses en dæksten.
b. I højens V-lige del findes en dysse. Der ses en dæksten.- Litt: A.P. Madsen 1900: 11, t. VIII.
2779. Piptorn Skov, Diernæs sg (DKC: 090404.28). JEB 1885/6 og EA 1953. Rundhøj. Den er ca. 7,5 m i diameter og ca.
0,5 m høj. Muligvis er det resterne af en langdysse. Der er registreret 1 randsten.
Centralt i højningen findes en dysseruin. Kammeret er orienteret NV-SØ. Det har haft aflang, 6-sidet grundplan. Det
var 1,6 m l. og 0,6 m br. Der er bevaret 5 sidesten af kammeret, hvoraf de to står på oprindelig plads. - Litt: K. Ebbesen
2006: nr. 318.
2780. Piptorn Skov (dysse E), Diernæs sg (DKC: 090404.29). JEB 1885/86 og EA 1953. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den
er ca. 34 m l., 10,0 m br. og 1,0 m h. Der er bevaret >18 store randsten. I højen findes 3 dysser.
a. I højens NV-lige del findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret SØ-NV eller parallelt med
højens længderetning. Det er ca. 1,3 m l. og 0,9 m br. Det er bygget af >3 sidesten, nemlig 1 sten mod NV, NØ og SV.
Sidestenene vender en flad side indad. Kammeret er åbent mod SØ.
b. Ved højens midte findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret NV-SØ eller parallelt med højens
længderetning. Det er ca. 1,6 m l. og 0,9 m br. Det er bygget af >3 sidesten, nemlig 1 sten mod SØ, NØ og SV. Kammeret
var åbent mod NV. Sidestenene vender en flad side indad.
c. I højens SØ-lige del findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret SSV-NNØ eller skråt på højens
længderetning. Det er ca. 1,8 m l. og ca. 1 m br. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod NNØ og 2 sten på
hver langside mod NNV og SSØ. For kammerets SSV-lige ende ligger en tærskelsten.
Ved randstenene fandtes flintøkser og mejsler.

Fund (Udgr. 1954 af E. Albrectsen - FSM 9264, E 42-45): Flintøkser og mejsler. - Litt: E. Albrectsen 1955: fig. 9-11. - K.
Ebbesen 1975: 160 f, fig. 138 og fig. 134,5.
2781. Piptorn Skov, Diernæs sg (DKC: 090404.30). JEB 1885/6 og EA 1953. Rundhøj. Den var ca. 9 m i diam. Der er
registreret 1 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >1 sidesten. - Litt: E. Albrectsen 1955: 155 ff.
2782. ”Luciehøj”, Katterød, Diernæs sg (DKC: 090404.37). JEB 1885/6 og 1929. Langhøj. Den var > 100 m l.
I højen fandtes en megalitgrav.
Fund (Inds. 1929. - NM A 34.446-51): 1 sleben, buttet retmejsel. - 1 flækkekniv. - 1 flække. -1 skål med konvekse sider. Ubest. lerkar. Udat. - Litt: K. Ebbesen 1975: nr. 241, fig. 80,8.
2783. Alléskoven/Gl. Kohave (dysse A), Holsteinhus, Diernæs sg (DKC: 090404.43). EA 1954. Langhøj, orienteret ØNØVSV. Den er ca. 16 m l., 9,0 m br. og 1,0 m h. Der er bevaret 27 randsten.
Ved midten af højens S-lige langside findes en stordysse. Den er omgivet af en stendynge.
Kammeret er orienteret NNØ-SSV eller på tværs af højens længderetning. Det har polygonal grundplan og er gravet lidt
ned i undergrunden. Det er ca. 3,2 m l. og 2,6 m br. Det er bygget af 7 sidesten; bl.a. 2 sten mod NNØ, VNV og ØSØ.
Sidestenene vender en flad, skrånende side indad. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Det er dækket af 1
dæksten.
På gulvet fandtes mange skeletrester og gravgaver.
Ved randstenskæden fandtes flere flintøkser.
Fund (Udgr. 1954 af E. Albrectsen - FSM 9264, E 1- 36): 1 fragm. flintmejsel. - 1 tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 1
flækkeildsten. - 8 tværpile. - 13 flækker. - 1 fragm. ravperle. - 3 tragtskåle. - 1 Troldebjergskål. - 1 skål med konvekse sider.
- 1 Tulipanskål. - Ubest. lerkar. MN I, III-V. - Litt: E. Albrectsen 1955: fig. 5-8. - K. Ebbesen 1975: 155 ff, fig. 131-33, fig.
134,1-4 og fig. 135 og fig. 136, 1 og 3, 6-13. samt fl. a. nr. 242.
2784. Alléskoven/Gl. Kohave (dysse B), Holsteinhus, Diernæs sg (DKC: 090404.44). EA 1954. Højning. I højen findes en
stordysse.
Kammeret har polygonal grundplan. Det er orienteret VNV-ØSØ. Det er ca. 1,7 m l. og 1,6 m br. Det er bygget af opr. 8
sidesten. Kammeret er dækket af 1 dæksten. Midt for den SSV-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 1,6 m l. Den er bygget af >4 sidesten; 2 på hver side. Yderst ligger en
tærskelsten.
Fund (Udgr. 1954 af E. Albrectsen - FSM 9264, E37): 1 simpel skafthulsøkse. - Litt: E. Albrectsen 1955: 81 ff - K. Ebbesen
1975: 160 ff, fig. 136, 2,4,6 og 9.
2785. Alléskoven/Gl. Kohave (dysse D), Holsteinhus, Diernæs sg (DKC: 090404.45). EA 1954. Langhøj, rektangulær og
orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 20 m l., 8-9 m br. og 1,2-1,4 m h. Der er bevaret 30 randsten, nemlig henholdsvis 2 og
3 for den ØSØ-lige og VNV-lige ende, samt 12 på den sydlige og 13 på den nordlige langside. Den midterste randsten i
ØSØ-enden er pyramideformet og ca. 1,3 m høj.
Centralt i højen findes en dysse (type Ia). Kammeret er orienteret VNV-ØSØ eller parallelt med højens længderetning.
Det har rektangulær grundplan. Det er 1,25 m l., 1,1 m br. og 0,5 m h. Kammeret er bygget af 4 lige høje sidesten og 1
stor dæksten.
Ved randstenene er fundet en svær, tyknakket retøkse.
Fund (Udgr. 1954 af E. Albrectsen 1954 - FSM 9264, E 41): 1 tyknakket flintøkse. - Litt: E. Albrectsen 1955: 81 ff, fig.
1-3. - K. Ebbesen 1975: 155 ff. - 2006: nr. 319.
2786. Alléskoven/Gl. Kohave (dysse C), Holsteinhus, Diesnæs sg (DKC: 090404.46). EA 1954. Langhøj, orienteret VNVØSØ. Den er ca. 31-32 m l., 8-9 m br. og 1.6-1.8 m h. Der er registreret 71 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret var orienteret VNV-ØSØ eller parallelt med højens længderetning. Det var
ca. 1 m l. Det var bygget af 4 sidesten. Ved den Ø-lige del af den S-lige langside fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret N-S. Den var ca. 3 m l. Den var bygget af 6 sidesten; 3 på hver side. I gangen lå en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1954 af E. Albrectsen - FSM 9264, E 38-40): Flintøkser. - Litt: E. Albrectsen 1955: fig, 4. - K. Ebbesen 1975:
160 ff. - fig. 137 og fig. 136, 7-8.
2787. Enemærke Skov, Diernisse sg (DKC: 090404.56). JEB 1885/6 og EA 1954. Rundhøj. Den er ca. 7 m i diameter og
0,5-0,8 m høj. Den er bygget af håndstore sten. Der er bevaret 2 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret SSØ-NNV. Det er 1,9 m l. og 0,8 m br. Kammeret
er bygget af 6 sidesten, nemlig 1 endesten mod SSØ og NNV samt 2 sten på langsiderne mod NNØ og SSV. Kammeret
er dækket af 1 dæksten. Muligvis er der sekundærer grave i højen. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 320.
2788. Enemærke Skov, Diernæs sg (DKC: 090404.58-59). JEB 1885/6. Langhøj, opr. orienteret NNV-SSØ, men nu helt
ødelagt.
Der er bevaret 2 dysser, som findes ca. 8 m SØ-NV for hinanden.
a. Den nordvestlige dysse har rektangulært kammer (type I/II). Det er orienteret NØ-SV. Det er 1,2 m l. Kammeret er
bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod NØ, og 2 sten på hver langside mod SØ og NV. Kun de 3 af disse er bevaret.
For kammerets SV-lige ende ligger en lavere indgangs- eller tærskelsten.
b. Den SØ-lige dysse har rektangulær kammer (type I). Det er orienteret NØ-SV. Det er 1,5 m l. og 0,8 m br. Kammeret er

bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod NØ og 2 sten på hver langside mod SØ og SV. For kammerets SV-lige ende
findes en tærskelsten. Kammerets dæksten er afvæltet. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 321.
2789. Diernæs, Diernæs sg (DKC: 090404.72). CLV 1947. Fritstående dysse.
Det rektangulære kammer (type II) er orienteret NV-SØ. Det er ca. 1,5 m l., og 0,8 m br. Det er bygget af 4 sidesten,
nemlig 1 i NØ og NV samt 2 sten mod SV. For kammerets SØ-lige ende ligger en tærskelsten. Kammeret er dækket af
1 dæksten.
2790. Stavlund, Espe sg (DKC: 090405.25). JEB 1885/86. Langhøj, orienteret SSØ-NNV. Den er ca. 48,0 m l. og 9,5 m
br. Der er registreret randsten.
2791. Heringe, Herringe sg (DKC: 090410.1). 1934. Tomt af megalitgrav
Fund (Privateje, i.s ): Fragm. af ca. 10 lerkar. MN.
2792. Bjerne, Horne sg (DKC: 090412.1). JEB 1885/6. Højtomt. I højningen findes en dysse.
Kammeret har rektangulær grundplan. Det er orienteret VNV-ØSØ. Det er 2,2 m l. og 1,4 m br. Der er bevaret 5 sidesten,
nemlig 2 på langsiden mod NNV og 3 på langsiden mod SSØ. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. Der er registreret
en tærskelsten for kammerets ØSØ-lige side. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 322.
2793. Bjerne, Horne sg (DKC: 090412.5 ). EB 1885/6. Fritstående dysse.
Kammeret er orienteret SSV-NNØ og har aflang, polygonal grundplan. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 2 sten mod
ØSØ og VNV samt 1 sten mod NNØ. Det er dækket af 1 dæksten.
2794. Bjerne, Horne sg (DKC: 090412.6). JEB 1885/6. Langhøj(?)
Højen er så ødelagt, at dens form og proportioner ikke kan bestemmes. De to dysser findes ca. 8 m Ø-V fra hinanden.
a. Den østlige dysse har rektangulært kammer (type I/II). Det er orienteret SSØ-NNV. Det er 1,8 m l. og 1,0 m br.
Kammeret er bygget af 6 sidesten, nemlig 1 endesten mod NNV og SSØ, og 2 sten på hver langside mod VNV og ØSØ.
Kammeret er dækket af 1 stor dæksten.
b. Den vestlige dysse har haft rektangulært kammer (type I/II). Det var orienteret N-S. Der er registreret 3 sidesten,
nemlig 2 sten på langsiden mod Ø og 1 mod V. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 323.
2795. Bjerne, Horne sg (DKC: 090412.7). JEB 1885/6. Dysseruin.
Det rektangulære kammer (type I) er orienteret N-S. Det er bygget af 6 sidesten; nemlig 1 sten mod N og S, samt 2 sten
på langsiderne mod Ø og V. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
2796. Stenoldgård, Bjerne, Horne sg (DKC: 090412.8). JEB 1885/6. Høj. I højningen findes en stordysse.
Kammeret er orienteret NV-SØ. Det har ovalt grundplan. Kammeret er bygget af 8 sidesten, nemlig 2 sten mod NV,
henholdsvis 3 og 2 på langsiderne mod NØ og SV, samt 1 sten for halvdelen af kammerets SØ-lige ende. Ved siden af
denne findes en gangåbning.
Gangen er orienteret NV-SØ. Der er bevaret 2 sidesten, én på hver side. Kammeret er dækket af 2 dæksten, som ligger
forskudt. - Litt: P.V.Glob 1969: nr. 584. - K. Ebbesen 2006: nr. 324.
2797. Bjerne, Horne sg (DKC: 090412.9). JEB 1885/6. Dysseruin.
Kammeret var orienteret Ø-V. Der er registreret 2 sidesten med den flade side indad. Mellemrummene er for neden
tætnet med småsten.
2798. Bjerne, Horne sg (DKC: 090412.10). JEB 1885/6. Fritstående dysse.
Det rektangulære kammer (type II) er orienteret SØ-NV. Det er ca. 1,2 m l., 1,0 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af 5
sidesten; nemlig 1 sten mod NV, samt 2 sten på langsiderne mod SV og NØ. For kammerets SØ-lige ende findes en
indgangs-/tærskelsten. Kammeret er dækket af 1 dæksten. - Litt: A.P. Madsen 1900: 10, t. VI,8.
2799. Bjerne, Horne sg (DKC: 090412.11). JEB 1885/6. Højtomt. I højen findes en dysse.
Det rektangulære kammer (type II) er orienteret NV-SØ. Det er 1,7 m l. og 0,9 m br. Kammeret er bygget af 3 sidesten,
nemlig 1 stor endesten mod NV og op til denne 1 sidesten på langsiderne mod SV og NØ. For kammerets SØ-lige ende
findes en lavere indgangssten. Kammeret er dækket af 1 dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 325.
2800. Bjerne, Horne sg (DKC: 090412.12). JEB 1885/6. Fritstående jættestue.
Kammeret har oval grundplan og er orienteret Ø-V. Det er ca. 4,0 m l. og 2,2 m br. Det er bygget af 8 sidesten; nemlig 2
sten på hver side. Det er dækket af 3 dæksten. I kammerets SØ-lige hjørne findes en 0,6 m br. gangåbning.
Gangen er sløjfet. - Litt: A.P.Madsen 1900: 10, t. VI,7.
2801. Bjerne, Horne sg (DKC: 090412.14). Dysseruin.
Kammeret er orienteret Ø-V. Det har smal, polygonal grundplan. Det er bygget af >4 sidesten. Kammeret er åbent mod
V. Det er dækket af 1 dæksten.
Fund (mgl.): Skeletrester og et ”stenspyd”.
2802. Bjerne, Horne sg (DKC: 090412.15). JEB 1885/6. Højtomt. I højningen findes en dysse.
Kammeret er bygget af 4 sidesten; nemlig 1 sten mod Ø, V, N og S. Det er dækket af 1 dæksten.
2803. Dyreborg Skov, Horne sg (DKC: 090412.23). JEB 1885/6. Rundhøj. Den er ca. 8 m i diam. og 0,6-0,8 m h. I højen
findes en dysse.
Kammeret er orienteret SØ-NV og har rektangulær grundplan. Det er 1,4 m l. og 0,6 m br. Kammeret er bygget af 5
sidesten, nemlig 1 stor endesten mod NV og op til denne 2 sten på hver langside mod SV og NØ. Kammeret er åbent
mod SØ. Det er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 326.

2804. Horne, Horne sg (DKC: 090412.25). JEB 1885/6. Rundhøj. Den er ca. 22,5 m i diam. og 0,6-0,7 m h. Der er bevaret
ca. 52 randsten. I højens sydlige del findes en dysse.
Kammeret er orienteret N-S og har trapezformet grundplan. Det er 2,4 m l., 1,3 m h. og 1,6-0,9 m br.; bredest mod N.
Kammeret er bygget af 6 sidesten, nemlig 1 stor endesten mod N samt henholdsvis 2 og 3 sten på langsiderne mod V og
Ø. For kammerets S-lige ende findes en indgangssten.
Fund (Inds. 1840 og 53 - NM, mgl.): Sandsynligvis 2 dolke. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 327.
2805. Horne, Horne sg (DKC: 090412.27). JEB 1885/6. Højtomt. I højningen findes en jættestue.
Kammeret har rektangulær/trapezformet grundplan. Det er orienteret VNV-ØSØ. Det er ca. 4,2 m l. og 1,9-2,2 m br. Det
er bygget af 12 sidesten; nemlig 2 sten for hver ende mod ØSØ og VNV samt 4 på langsiderne mod SSV og NNV. Der er
bevaret >1 dæksten. - Litt: E. Pontoppidan 1767:741.
2806. Bøjden, Horne sg (DKC: 090412.37). JEB 1885/86. Dysseruin.
Det rektangulære dyssekammer (type I) er orienteret Ø-V. Det er 2,0 m l. og 0,8 m br. Kammeret er bygget af 6 sidesten,
nemlig 1 endesten mod Ø og V og 2 sten på langsiderne mod N og S. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: K.
Ebbesen 2006: nr. 328.
2807. Horne, Horne sg (DKC: 090412.42). JEB 1885/86. Høj. I den lave højning fandtes en jættestue.
Kammeret havde oval grundplan og var orienteret SØ-NV. Det var 4,7 m l. og 2,9 m br. Der er registreret 3 dæksten.
2808. Horne, Horne sg (DKC: 090412.44). JEB 1885/6. Fritstående dysse.
Det rektangulære dyssekammer (type II) er orienteret ØSØ-VNV. Det er 1,4 m l. og 1,0 m br. Kammeret er bygget af 3
sidesten, nemlig 1 endesten mod NNØ og 1 sten på hver langside mod NNV og SSV. For kammerets Ø-lige ende findes
en tærskelsten. Kammerets dæksten ligger afvæltet. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 329.
2809. ”Dureds Høj”, Horne, Horne sg (DKC: 090412.45). JEB 1885/6. Langhøj, rektangulær og orienteret VNV-ØSØ.
Den er 15,5 m l. og 8,0 m br. Der er bevaret ca. 28 randsten.
I højens midterakse og forskudt lidt mod højens ØSØ-lige ende findes en dysse. Oversiden af kammerets dæksten ses.
2810. ”Ravnshøj”, Horne, Horne sg (DKC: 090412.46). JEB 1885/6. Rundhøj. Den er ca. 16-17 m i diam. og 2,0-3,5 m h.
Der er registreret >10 randsten.
Centralt i højen findes en megalitgrav. Der er registreret 1 dæksten af kammeret; muligvis er der også andre sten af
kammer og gang.
2811. N-lige ”Asake Høje”, Horne, Horne sg (DKC: 090412.47). JEB 1885/86. Rundhøj. Den er ca. 15-20 m i diam. og 2-3
m h. Der er bevaret 22-23 randsten. Centralt i højen findes en jættestue. Kammeret er orienteret SØ-NV. Der er bevaret
3 dæksten.
2812. S-lige ”Asake Høje”, Horne, Horne sg (DKC: 090412.48). JEB 1885/6. Rundhøj. Den er ca. 13-18 m i diam. og 1-2
m h. Der er registreret >3 randsten.
I højen er registreret ca. 20-25 sten som ruinerne af 1-2 jættestuer.
2813. Horne. Horne sg (DKC: 090412.49 ).JEB 1885/6. Dysseruin.
Kammeret (type III) er orienteret N-S. Det har rektangulær grundplan. Det er 1,6 m l. og 1,2 m br. Kammeret har
været bygget af 6 sidesten, nemlig 1 - nu fjernet - endesten mod N, 2 sten på langsiderne mod Ø og V samt en mindre,
skråtstillet sten på den vestlige del af S-siden. Ved siden af denne findes en 0,5 m bred gangåbning. Der er bevaret 1
dæksten over kammeret.
2814. ”Højemarkskiste”, Horne, Horne sg (DKC: 090412.51). JEB 1885/6. Langhøj, rektangulær og orienteret ØSØVNV. Den er 16-17 m l., 11-12 m br. og 1,0-1,3 m h. Der er bevaret 19 randsten, nemlig henholdsvis 3 for den ØSØ-lige
og 4 for den VNV-lige ende. På den sydlige langside ses 8 randsten; på den nordlige 4 sten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er ØSØ-VNV. Det er 1,9 m l., 0,6 m br. og mindst 0,4
m h.
Kammeret er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 endesten mod VNV og henholdsvis 1 og 2 sten på langsiderne mod NNØ og
SSV. For kammerets ØSØ-lige ende findes en lavere indgangsten. Kammerets dæksten er fjernet.
2815. Horne, Horne sg (DKC: 090412.52). JEB 1885/6. Fritstående dysse.
Det rektangulære dyssekammer (type II) er orienteret N-S. Det er 2,1 m l., 1,1 m br. og 1,5 m h. Det er bygget af 4
sidesten, nemlig 1 endesten mod N og henholdsvis 1 og 2 sten på langsiderne mod Ø og V. For kammerets S-lige ende
findes en 0,3 m lavere indgangssten. I kammerets hjørner findes pakning af mindre sten. Kammerets dæksten er fjernet.
- Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 330.
2816. Horne. Horne sg (DKC: 090412.53). JEB 1885/6. Højrest. Den var ca. 4,5 m i diameter. I højningen findes en
dysseruin.
Kammeret (ubest.) har rektangulær grundplan og er orienteret NV-SØ. Det er 2,0 m l., men sammenstyrtet. Det har
været bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod NV og 2 sten på langsiderne mod NØ og SV. De SØ-lige sten på
langsiderne er henholdsvis fjernet og væltet. Kammerets dæksten er faldet ned.
En del af kammerets SØ-lige ende er lukket af 1 sten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 331.
2817. Horne, Horne sg (DKC: 090412.54). JEB 1885/6. Langhøj, rektangulær og orienteret N-S. Den er 47-48 m l., 7,58,5 m br. og 0,6-0,8 m h. Der er bevaret 61 randsten, nemlig henholdsvis 27 på den østlige og 23 på den vestlige langside.
For den nordlige ende står 4 randsten; for den sydlige 7 sten. Den midterste randsten i N-enden er 1,1 m høj.

I højens midterakse er registreret ruinerne af 2 dysser.
a. Den nordlige dysse var orienteret N-S eller parallelt med højens længderetning. Der er registreret 3 sidesten på
langsiderne, henholdsvis 2 på den Ø-lige og 1 på den V-lige.
b. Den sydlige dysse er orienteret N-S eller parallelt med højens længderetning. Kammeret har rektangulær grundplan.
Det er 1,9 m l. Der er bevaret 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod N og 2 sten på den østlige langside. - Litt: K. Ebbesen
2006: nr. 332.
2818. ”Dyssegårdsmarken”, Horne sg (DKC: 090412.60). JEB 1885/6. Rundhøj.
I højen en registreret en dysse.
Fund (mgl.): Skeletrester og flintøkser.
2819. ”Hvileboshøj”, Dyssegårdsmarken, Horne sg (DKC: 090412.66). JEB 1885/86. Høj. I højen findes en dysse.
Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
Fund (mgl.): Et lerkar og sandsynligvis flintøkser.
2820. ”Dyssegårdsmarken”, Horne sg (DKC: 090412.67). JEB 1885/6. Megalitgrav.
Fund (mgl.): Et lerkar, flintøkser, stridsøkser og flintdolke.
2821. ”Klokkehøj”, Bøjden, Horne sg (DKC: 090412.68). JEB 1885/6 og 1977. Rundhøj. I højen findes en dysse. Den var
omgivet af en sten- og lerkonstruktion.
Det rektangulære kammer (type II) er orienteret VNV-ØSØ. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 stor endesten mod
VNV og 2 på langsiderne mod SSV og NNØ. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Der er registreret >1
dæksten.
Gulvet består af et fliselag og et lag br. flint. Herpå fandtes gravgaver.
Fund (Udgr. 1977 af S. Thorsen - NM u. nr): Skeletrester, bl.a. lig i udstrakt rygleje. - 1 bendolk. - 4 tværpile. - 2 flækker.
- 1 ravskive (type 2b). -1 øskenflaske. - 2 tragtbægre. TN, fase 3. - Ubest. lerkarskår. - Litt: S. Thorsen 1980: 105 ff. - K.
Ebbesen 2005: fl.1,195.
2822. ”Salmager Stenkiste”, Bøjden, Horne sg (DKC: 090412.69a). JEB 1885/6. Høj. I højningen findes en dysse.
Kammeret (type Ia) er orienteret NNV-SSØ. Det har rektangulær grundplan. Det er 2,2 m l. og 1,2 m br. Kammeret
er bygget af 4 lige høje sidesten, nemlig 1 sten på hver side. Sidestenene mod VSV og ØNØ står mellem endestenene.
Mellem de to sten mod NNV og VSV findes en mindre sten. Kammerets dæksten er afvæltet. - Litt. K. Ebbesen 2006: nr.
333.
2823. Bøjden, Horne sg (DKC: 090412.70). JEB 1885/6. Dysseruin.
Kammeret var sandsynligvis orienteret N-S. Der er registreret >1 sidesten.
2824. Bøjden, Horne sg (DKC: 090412.71). JEB 1885/6. Høj. I højningen findes en dysseruin.
Det rektangulære dyssekammer (type II) er orienteret SSØ-NNV. Det er 2,3 m l. og 0,8 m br. Der er bevaret 2 sidesten,
nemlig 1 sten på hver langside mod ØNØ og VSV. Kammerets NNV-lige ende er åben. For dets SSØ-lige side findes en
lavere indgangssten. Der er registreret tørmur i mellemrummene mellem sidestenene. Kammerets dæksten er nedskredet.
- Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 334.
2825. Bøjden, Horne sg (DKC: 090412.77). JEB 1885/6. Dysseruin.
Kammeret var bygget af >3 sidesten; nemlig 1 sten mod Ø, V og S. Det var dækket af 1 dæksten.
2826. Bøjden, Horne sg (DKC: 090412.78). JEB 1985/6. Langhøj, orienteret SSV-NNØ. I højen fandtes en dysse.
Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
2827. ”Nydamshøj”, Bøjden, Horne sg (DKC: 090412.79). JEB 1879.
Langhøj, rektangulær og orienteret SV-NØ. Dens SV-lige ende er sløjfet. Den er 8-9 m br. og bevaret i en længde af 27-28
m. Der er bevaret 36 randsten, nemlig henholdsvis 18 ved den sydøstlige og 14 ved den sydvestlige langside samt 4 for
den sydvestlige ende. Ved højens midterakse findes 2 dysser.
a. Omtrent i midten findes en dysse (type I/II). Kammeret er orienteret Ø-V eller skråt på højens længderetning. Det har
rektangulær grundplan. Det er 1,3 m l. og 0,8 m br. Der er registreret 1 dæksten og 3 sidesten, nemlig 1 sten mod SV,
NØ og NV.
b. Ved højens NØ-lige ende findes en dysse (type II). Det er orienteret SØ-NV eller på tværs af højens længderetning. Det
har rektangulær grundplan. Det er 1,7 m l. og 0,7 m br. Kammeret er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod NV og
2 sten på langsiderne mod SV og NØ. For kammerets SØ-lige ende findes en indgangssten. Dækstenen er fjernet. - Litt:
K. Ebbesen 2006: nr. 335.
2828. Bøjden, Horne sg (DKC: 090412.83-84). JEB 1885/6. Langhøj(?). Højen er helt sløjfet. De to dysser ligger kun ca.
16 m Ø-V for hinanden.
a. Den østlige dysse (type II) er orienteret NNV-SSØ. Kammeret har rektangulær grundplan. Det er 1,9 m l. og 1,2 m br.
Kammeret er bygget af 6 sidesten, nemlig 2 sten på hver side mod NNV, ØNØ og SSV. Stenene står uregelmæssigt og
den ene er væltet. For kammerets SSØ-lige ende findes en indgangssten. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten.
b. Den vestlige dysse er orienteret N-S. Kammeret (type II) har rektangulær grundplan. Det er 2,8 m l. og 0,7 m br.
Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod N og 1 sten på hver langside mod Ø og V. For kammerets
S-lige ende findes en tærskelsten. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 336.
2829. Bøjden, Horne sg (DKC: 090412.86). JEB 1885/6. Rundhøj. Den er ca. 9-10 m i diam. og 1,0 m h. Der er bevaret

ca. 4 randsten.
I højens nordlige del findes et rektangulær dyssekammer (type II). Det er orienteret Ø-V. Det er 1,7 m l. og 1,1 m br.
Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod V og op til denne 1 større sten på hver langside mod N og S.
For kammerets Ø-lige ende findes en 0,6 m lavere indgangssten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 337.
2830. Bøjden, Horne sg (DKC: 090412.90). JEB 1885/6. Højrest, ca. 4-5 m i diameter. I højningen findes en dysse.
Det rektangulære kammer (type II) har rektangulær grundplan. Det er 1,9 m l. og 0,7 m br. Kammeret er bygget af 1 stor
endesten mod V. På langsiderne mod N og S findes 1 stor sten samt henh. 1 og 2 mindre sten. For kammerets Ø-lige
ende findes en lavere indgangssten. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 338.
2831. Bøjden, Horne sg (DKC: 090412.94). JEB 1885/6. Højtomt. I højningen findes en dysse.
Kammeret (type II) er orienteret NNV-SSØ. Det har rektangulært grundplan. Det er 1,6 m l. og 1,1 m br. Kammeret er
bygget af 5 sidesten, nemlig 1 stor endesten mod NNV og 2 sten på hver langside mod VSV og ØNØ. For kammerets
SSØ-lige side findes en indgangssten. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. - Litt. K. Ebbesen 2006: nr. 339.
2832. Bøjden, Horne sg (DKC. 090412.96). JEB 1885/6 og 1970. Dysseruin. Kammeret er orienteret SØ-NV. Det er
bygget af 5 sidesten; nemlig 2 sten mod V og NV samt 1 sten mod SV.
2833. ”Tostebjerg”, Horne sg (DKC: 090412.108). 1961. Tomten af en megalitgrav.
Der er registreret >5 sidesten; muligvis af den N-lige langside i et jættestuekammer.
Fund (Privateje, i.s.): 2-3 flintøkser.
2834. Horne, Horne sg (DKC: 090412.110). 1970. Højtomt. I højningen findes en dysse.
Kammeret (type II) var orienteret NV-SØ. Det var 1,5 m l., 0,8 m br. og 1,0 m h. Det var bygget af 5 sidesten; nemlig 1
sten mod NV og 2 sten på langsiderne. For den SØ-lige ende stod en endesten,
Fund (Udgr. 1970. - FSM): 1 tværpil. - Litt: Fyns Stiftsmuseums Årsberetning 1975-76: 15.
2835. Tostebjerg, Horne sg (DKC: 090412.124). 1976. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er ca. 25 m l., 9,0 m br. og 0,80,9 m h. Der er registreret 2 randsten.
090412,a. (R. Nyerup 1814: 24 ff.). Høj. I højen fandtes en megalitgrav. Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 3,7 m
l., 2,3 m br. og 1,6 m h. Det var bygget af 9 sidesten. Der var tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret var
dækket af 2 dæksten.
Gangen var orinteret N-S. Den var ca. 8 m l.
Fund (mgl.): Skeletrester, lerkar, flintredskaber og et ornam. benredskab.
2836. Jordløse, Jordløse sg (DKC: 090415.4). JEB 1885/6. Rundhøj. Den er ca. 15-16 m i diam. og 1,1-1,2 m h. Der er
bevaret ca. 19 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er ca. 2,1 m l. og 1,0 m br. Det er bygget af 5 sidesten;
nemlig 1 sten mod N samt 2 sten mod Ø og V. Sidestenene vender en flad side indad. For kammerets S-lige ende findes
en indgangssten. - Litt: A.P. Madsen 1900: 10, t. VII,12.
2837. Damsbo Skjoldmose I, Jordløse sg (DKC: 090415.18).NHA 1984. Langhøj, orienteret N-S. Det var ca. 10 m l. og 4
m br. I højen fandtes 2 dyssetomter.
a. I højens N-lige del fandtes en dyssetomt. Der er registreret et par sten og tørmurskonstruktion.
b. I højens S-lige ende fandtes en ødelagt dyssetomt.
Fund (Udgr. 1984 af Niels H. Andersen - FSM 6384): Ingen.
2838. Damsbo, Jordløse sg (DKC: 090415.20). 1924. Rundhøj. Den er ca. 12-14 m i diam.
I højen fandtes en dysseruin. Der er registreret 1 sidesten.
2839. Falsted, Jordløse sg (DKC: 090415.21). JEB 1885/6. Dysseruin.
Kammeret var orienteret VSV-ØNØ. Det var bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten mod ØNØ samt 2 sten på langsiderne
mod SSV og NNØ.
2840. Falsted, Jordløse sg (DKC: 090415.22). JEB 1885/6. Dysseruin.
Kammeret (type I/II) er rektangulært og orienteret Ø-V. Det er bygget af >4 sidesten; nemlig 1 sten mod S og V samt 2
sten mod N. Det er dækket af 1 dæksten.
2841. Dansbo Skov, Jordløse sg (DKC: 090415.24). CLV 1947. Dysseruin.
Det rektangulære kammer (type II) er orienteret NNV-SSØ. Det er 1,9 m l. og 0,6-0,9 m br. Det er bygget af 3 sidesten
samt 1 tærskelsten.
2842. Dansbo Skov, Jordløse sg (DKC: 090415.28). 1959. Rundhøj. Den er ca. 12 m i diam. og 1 m h. I højningen fandtes
tomten af en megalitgrav.
2843. Dansbo Mark, Jordløse sg (DKC 090415.41/45). NHA 1984. Tomten af en jættestue. Den var omgivet af en stenog lerpakning.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var ca. 4,6 m l. og 2,4 m br. Der er registreret 11 standspor af opr. 15 sidesten. Der er
tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Gulvet består af sandstensfliser og hårdtstampet ler.
Fund (Udgr. 1984 af Niels h. Andersen - FSM, i.s.). Skeletrester og mange oldsager.
2844. ”Kong Lavses Grav”, Lyø sg (DKC: 090417.1). HP 1876. Dysse.
Det rektangulære kammer (type II) er orienteret N-S. Det er ca. 1,3 m l. og 0,4-0,5 m br. Det er bygget af 3 sidesten;
nemlig 1 sten mod Ø, V og N. For kammerets S-lige ende findes en tærskelsten. Det er dækket af 1 dæksten. - Litt: T.

Christensen et alii 1978: 126, nr. 1 - J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 505.
2845. ”Store Stenhøj”, Lyø, Lyø sg (DKC: 090417.2 ). P 1893 og EA 1947. Højtomt.
Centralt i højtomten findes en dysse.
Det rektangulære kammer (type II) er orienteret NV-SØ. Det er ca. 1,8 m l. og 1,2 m br. Det er bygget af 5 sidesten,
nemlig 1 endesten mod NV samt 2 sidesten på hver side. For kammerets SØ-lige ende findes en indgangssten. Gulvet
består af en uregelmæssig brolægning, hvorpå ligget et lag br. flint. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1947 af E. Albrectsen - FSM, mgl.): 1 ”flækkeskraber”. - Litt: E. Albrectsen 1947: 6. - T. Christensen et alii
1978: 126 f, nr. 3, fig. 37-38. - J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 512, fig. 363.
2846. ”Vesterrødhøj”, Lyø, Lyø sg (DKC: 090417.4). HP 1876. Højtomt.
Centralt i højtomten findes en dysse. Kammer er orienteret NNV-SSØ. Det er ca. 1,8 m l. og 1,5 m br. Det er bygget af 4-5
sidesten, nemlig 1 sten mod V, N og Ø samt 2 sten mod S. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: T. Christensen
et alii 1980: 127, nr. 5, fig. 39. - J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 508, fig. 362.
2847. ”Kongens Kilde”, Lyø, Lyø sg (DKC: 090417.6). HP 1876. Jættestue.
Kammeret var ca. 5,3 m l.
Gangen var orienteret SØ-NV.
Fund (NM A 5977-78): 1 svær, tyknakket retøkse (Valby-type) - 1 sleben, buttet retmejsel. - Mgl.: ca. 6 flintøkser og ca.
12 flintmejsler. - Litt: T. Christensen et alii 1978: 127, nr. 7. - J. Skaarup 1985: fl. C nr. 509.
2848. ”Klokkestenen”, Lyø , Lyø sg (DKC: 090417.12). HP 1876. Rundhøj. Den er ca. 5 m i diam.
Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type II) er orienteret NV-SØ. Det er ca. 1,7 m l., 1,1 m br.
og 1,0 m h. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 1 endesten mod NV samt 2 sten på langsiderne mod NØ og SV. For
kammerets SØ-lige ende findes en indgangssten. - Litt: T. Christensen et alii 1978: 127, nr. 10, fig. 40. - J. Skaarup 1985:
fl. C nr. 497, fig. 360.
2849. ”Bøjeshøj”, Lyø, Lyø sg (DKC: 090417.15). HP 1876. Rundhøj.
Centralt i højningen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type II) er orienteret N-S. Det er 1,3 m l. og 0,7 m br.
Det er bygget af 3 sidesten; nemlig 1 sten mod N, V og Ø. For kammerets S-lige ende ligger en tærskelsten. Det er dækket
af 1 dæksten. - Litt: T. Christensen et alii 1978: 127, nr. 13, fig. 41. - J. Skaarup 1985: fl. C nr. 502, fig. 361.
2850. ”Stensgrave”, Lyø, Lyø sg (DKC: 090417.17). HP 1876. Langhøj, orienteret Ø-V. Der er registreret randsten.
I højen fandtes en dysseruin. Kammeret var orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning. Der er registreret
et par sten. - Litt: T. Christensen et alii 1978: nr. 15. - J. Skaarup 1985: fl. C nr. 498.
2851. ”Skeninghøj”, Svanninge, Svanninge sg (DKC: 090420.1). JEB 1885/86 og GR 1910. Rundhøj. Den er ca. 28-29 m
i diam. og 2,5 m h. I højen findes en jættestue.
Kammeret har oval grundplan og er orienteret ØNØ-VSV. Det er 3,7 m l., 2,4 m br. og 1,6 m h. Det er bygget af 9
sidesten; nemlig 2 sten mod ØNØ, VSV og NNV, og 3 sten mod SSØ. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Kammeret er dækket af 2 dæksten. Midt for kammerets SSØ-lige langside findes en 0,6 m br. gangåbning.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den er >2,4 m l., 0,5-0,8 m br. og 1,0-1,5 m h. Den er bygget af >9 sidesten, nemlig 5 på
den Ø-lige og 4 på den V-lige langside. Der er bevaret >2 dæksten.
Fund (Udgr. 1812): Stenredskaber samt urner med aske og benstumper.- Litt: A.P.Madsen 1900: t. VII,11.
2852. Falsted, Svanninge sg (DKC: 090420.9). JEB 1885/6. Høj. I højtomten fandtes en dysse.
Kammeret (type II) var orienteret SSV-NNØ. Den er bygget af 3 sidesten; nemlig 1 sten mod ØSØ, VNV og NNØ. For
kammerets SSV-lige ende findes en indgangssten. Kammeret var dækket af 1 dæksten.
Fund (mgl.): 1 flintøkse.
2853. Illumø, Svanninge sg (DKC: 090420.10). JEB 1885/6. Højtomt. I højtomten findes en dysse.
Det rektangulære kammer (type II) er orienteret SSV-NNØ. Det er ca. 1,6 m l. og 1,0 m br. Det er bygget af >2 sidesten;
nemlig 1 sten mod VNV og ØSØ. For højens SSV-lige ende findes en indgangssten. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
- Litt: H. Kjær 1925: 32 (afb.).
2854. Illumø, Svanninge sg (DKC: 090420.11). JEB 1885/6. Rundhøj. Den var ca. 6,5 m i diam. Der er registreret
randsten.
I højen fandtes en dysseruin. Kammeret var orienteret ØSØ-VNV. Der er registreret >2 sidesten.
2855. Dured Vænge, Svanninge sg (DKC: 090420.18). JEB 1885/6. Rundhøj. Den er ca. 19 m i diam. Der er registreret
5-6 randsten.
I højen er registreret 2 dysser.
a. Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type III) er orienteret NNV-SSØ. Det er ca. 1,9 m l. og 0,8
m br. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 1 endesten mod NNV, og 2 sten på hver langside. For den SSØ-lig ende findes
en indgangs-/tærskelsten.
b. Tæt SØ herfor er registreret en dysseruin. Det rektangulære kammer (ubest.) var orienteret SV-NØ. Der er registreret
4 sidesten; nemlig 2 sten mod SØ, samt 1 sten mod NØ og NV.
2856. Dureds Vænge, Svanninge sg (DKC: 090420.19). JEB 1885/6. Rundhøj. Den er ca. 15-16 m i diam.
Centralt i højen ses mindst 4 sten af 1 (eller 2) kamre.
2857. Stensgård, Svanninge sg (DKC: 090420.22). PS 1943. Rundhøj. Den er ca. 7-8 m i diam. og 0,3 m h. Centralt i

højen findes ruinen af en stordysse.
Kammeret har polygonal grundplan og er orienteret N-S. Det er ca. 2,8 m l., 2,5 m og 1,5 m h. Det er bygget af >7
sidesten. Der er registreret tørmurskonstruktion.
2858. Stensgård, Svanninge sg (DKC: 090420.23). PS 1943. Rundhøj. Den er ca. 15-16 m i diam. og 1,3 m h. I højens
S-lige del findes ruinen af en jættestue.
Kammeret er orienteret Ø-V og har polygonal grundplan. Det er ca. 2,0 m l., 1,8 m br. og 1,5 m h. Det er bygget af 7
sidesten. De vender en flad, skrånende side indad. Der er tørmurskonstruktion mellem disse og et sted står en lodret
sten.
Gangen var sandsynligvis orienteret SSV-NNØ.
2859. Dured Vænge, Svanninge sg (DKC: 090420.25). PS 1943. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den er ca. 30-32 m l., 7-8
m br. og 1 m h. Der er registreret >6 randsten.
Fund (NM A 27.120-24): 1 flintdolk (type III).- 1 tyknakket flintøkse. - 1 flække. - 2 lerkar.
2860. Tørring Mark, S. Broby sg (DKC: 090421.7). JEB 1885/6. Sløjfet megalitgrav.
Fund (SAM 10.102-17): 1 flintdolk (type Ix). - 1 svær, sleben, tyknakket retøkse (type A). - 2 slebne, tyndbladede,
tyknakkede retøkser. - 1 flækkekniv. - 6 flækker. - Ubest. lerkarskår. - Mgl.: Spidsnakket flintøkse.
2861. Ulbølle, Ulbølle sg (DKC: 090422.12). JEB 1885/6. Dysse.
Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
Fund (mgl., muligvis fra følgende): Flintøkser.
2862. Ulbølle, Ulbølle sg (DKC: 090422.13). JEB 1885/6. Dysse.
Kammer var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
Fund: Flintøkser?
2863. Strandhuse, Ulbølle sg (DKC: 090422.16). CLV 1947. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 29 m l., 12-13 m
br. og 1,5 m h. Der er registreret randsten.
2864. Ullebølle Strand, Ullebølle sg (DKC: 090422.29). 1981. Undersøisk megalitgrav. Dæksten af en tilsandet
megalitgrav ses.
2865. V. Skerninge, V. Skerninge sg (DKC: 090426.10). JEB 1885/6. Fritstående jættestuekammer.
Kammeret er ovalt og orienteret SSV-NNØ. Det er ca. 3,0-3,5 m l. og 1,6-1,9 m br. Det er bygget af >7 sidesten og >1
dæksten.
Sidestenene vender en flad side indad.
Fund (mgl.): 1 smuk stridsøkse, huløkser, mange tyndbladede flintøkser. I højen er også fundet urner og et
bronzestykke.
2866. V. Skerninge, V. Skerninge sg (DKC: 090426.14). JEB 1885/6. Høj. Der er registreret randsten. I højen fandtes en
megalitgrav.
Kammeret var rundt; ca. 2,5 m i diam.
Der er registreret en gang.
090426,a. V. Skjerninge, Skerninge sg (NM A 25.805-6; muligvis fra nr. 2865). Fundet sammen med mange andre
flintredskaber i et stor gravkammer: 2 spidsnakkede huløkser (mgl.).
2867. Vester Åby, V. Åby sg (DKC: 090427.8). JEB 1885/6. Rundhøj. Den er ca. 11 m i diam. og ca. 1,2-1,3 m h. Der er
registreret enkelte randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type I/II) er orienteret ØNØ-VSV. Det har rektangulært grundplan. Det er
1,9 m l. og 1,1 m br. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod VNV og 1 større sten på hver langside
mod NNV og SSØ. Kammeret er åbent mod ØNØ. Her er registreret 2 mindre sidesten, muligvis sidestenene i en gang.
- Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 340.
2868. V. Åby, V. Åby sg (DKC: 090427.22). JEB 1885/6. Rundhøj. Der er registreret randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type II) er orienteret N-S. Det er ca. 1,4 m l. og 1,1 m br. Det er bygget
af 3 sidesten; nemlig 1 sten mod Ø, V og N. Der er registreret tørmurskonstruktion og mindre sten i hjørnerne. For
kammerets S-lige ende ligger en tærskelsten. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
Fund (mgl.): Flintøkser og andre stenredskaber. - Litt: A.P. Madsen 1900: t. IV,10.
2869. Tranes Vænge, Kistrup, Ø. Hæsinge sg (DKC: 090428.1). JEB 1885/6. Høj. I højningen findes en stordysse.
Kammeret er orienteret SSØ-NNV. Det har aflang, trapezformet grundplan. Det er ca. 2,1 m l. og 1,0 m br. Det er bygget
af 5 sidesten; nemlig 1 endesten mod NNV samt 2 sten på langsiderne mod VSV og ØNØ. For kammerets SSØ-lige ende
findes en 0,6 m br. gangåbning. Kammeret er dækket af >1 dæksten.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Det er bygget af >2 sidesten; én på hver side. Muligvis har der ligget en tærskelsten v.
kammeret. - Litt: A.P. Madsen 1900: 9 t. VI,9.
2870. Tranes Vænge, Kistrup, Ø. Hæsinge sg (DKC: 090428.2). JEB Høj. I højningen fandtes en dysseruin.
Kammeret (type I/II) havde rektangulær grundplan. Det var orienteret SØ-NV. Det var opr. 1,3 m l. og 0,7 m br. Det var
bygget af >4 sidesten; nemlig 2 sten mod SV og 1 sten mod SØ og NØ. Det var dækket af 1 dæksten.
2871. Åstrup, Åstrup sg (DKC: 090429.5). JEB 1885/6. Fritstående dysse.
Det rektangulære kammer (type Ia) er orienteret VSV-ØNØ. Det er 1,7 m l. og 0,6 m br. Det er bygget af 5 sidesten,

nemlig 1 endesten mod VSV og ØNØ. Mellem disse findes 1 stor sten på langsiden mod ØSØ og to sten mod VNV.
Kammeret er dækket af én stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 341.
2872. Åstrup, Åstrup sg (DKC: 090429.6). JEB 1885/6. Rundhøj. Det er ca. 7-8 m i diam. og 0,7-0,8 m h. Der er registreret
9 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret SSØ-NNV. Det er bygget af 3 sidesten;
nemlig 1 endesten mod NNV og 1 sten på hver langside. Kammeret er åbent mod SSØ.
2873. Tvede Skov, Bjerreby sg (DKC: 090501.6). HP 1875 og V. Jensen 1975. Rundhøj. Den er ca. 23 m i diam. og 0,6 m
h. Der er registreret ca. 10 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulære kammer er orienteret NV-SØ. Der er registreret >2 sidesten. - Litt: J.
Skaarup 1985: fl. C nr. 536.
2874. Lunkeris, Bjerreby sg (DKC. 090501.7). HP 1875. Langhøj. Der er bevaret >8 randsten; ca. 1,0 m høje.
Centralt i højen findes en dysseruin. Det rektangulære kammer var orienteret Ø-V. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 538.
2875. ”Stenløkke”, Vemmenæs, Bjerreby sg (DKC: 090501.8). HP 1875. Megalitgrav.
Fund (privateje): 1 stridsøkse (type K, sek. tildannet af ægfragm. af type H/I). - 3 fragm. flintdolke. - 2 flækker. - Litt: V.
Jensen 1976: 54 f. - J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 530., fig. 365,5. - K. Ebbesen 2005: fl.1,196.
2976. ”Stavshøj”, Skovballe, Bjerreby sg (DKC: 090501.19). HP 1876. Rundhøj. I højen fandtes en stordysse.
Kammeret havde pære- eller trapezformet grundplan og var orienteret SØ-NV. Det er ca. 3,8 m l., 2,0 m br. og 1,3 m h.
Det var bygget af 9 sidesten. Der var dækket af >1 dæksten. For kammerets SØ-lige ende fandtes en gangåbning. Her lå
en tærskelsten.
Gangen var >3,2 m l. Den var bygget af side- og dæksten. Der var karmsten i gangen.
I højens Ø-lige side fremkom sekundær bronzealdergrav med bronzedolk/sværd og guldring.
Fund (NM 9802-5 - mgl.): Skeletrester, flintøkser og flintdolke. - Litt: F.C. Lund 1823: 40 f. - J. Skaarup 1985: fl. C nr.
543.
2877. Skovballe, Bjerreby sg (DKC: 090501.22). HP 1876. Dysse.
Kammeret var bygget af 3 sidesten og 1 dæksten. Det var åbent mod S.
Fund (mgl.): Flere flintøkser. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 547.
2878. ”Capeshøj”, Gesinge, Bjerreby sg (DKC. 090501.30). 1976-79. Langhøj; sekundært overbygget af en bronzealderhøj.
Højen er orienteret NNV-SSØ. Den er ca. 36,5 m l., 6,8 m br. og 1,3 m h. Den er bygget af paksten og ler. Den var omsat
med opr. 56 randsten; 1,3-2,6 m høje. På 4 randsten findes skåltegn. Der er tørmurskonstruktion mellem randstenene.
Lidt S. for højmidten findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I) er orienteret NNV-SSØ eller parallelt med højens
længderetning. Det er ca. 1,9 m l., 0,7 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig en smallere endesten mod N
og 1 sten på hver langside. For den S-lige ende ligger en tærskelsten. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Adgangen til kammeret skete gennem en 0,7 l. x 0,6 m br. indgangsgrube placeret umiddelbart S for kammeret og i flugt
med sidestenene. Den var beklædt med tørmursopbygning.
Fund (Udgr. 1876-79 af P. Eriksen og S. Thorsen - FSM 1226): 1 tværpil. - ubest. lerkarskår. - På højen og ved
randstenskæden fandtes lerkarskår (MN) og stenredskaber. - Litt: P. Eriksen og S. Thorsen 1979: 217 f. - P. Eriksen 1980:
31 ff. - J. Skaarup 1985: fl. C nr. 544.
2979. Bregninge Præstegård, Bregninge sg (DKC: 090502.1). HP 1876 og 1990. Høj. Den var ca. 40 m i diam. I højen
findes en stordysse.
Kammeret var 3x2 m stort.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var 3 m l.
Fund (Udgr. 1990 af P.O. Thomsen - NM A 36.775-81 m fl.): 3 dolke (1 type Ix; 1 type IIA og 1 type IIIA).- 1 sleben, svær,
tyknakket retøkse (Lindø/Valby-type). - 1 sleben, buttet retmejsel. - 4 flækkeknive. - 2 flækkeildsten. - 11 flækker. - Et
offerlag (i.s.) af flintøkser, ravperler, flækker, tværpile og senneolitiske pilespidser. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 566. AUD 1990: 148. - P.O. Thomsen 1990: 8 ff.
2880. Pederskov, Valdemars Slot Hovedgård, Bregninge sg (DKC: 090502.16). HP 1876. Høj. Den er ca. 26 m i diam. og
2,1 m h. Der er registreret randsten. I højen findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret ØNØ-VSV. Det var ca. 8,5 m l. og 1,3 m br. Det var bygget af opr. 15 sidesten. Der er
registreret >1 dæksten.
Gangen var orienteret SØ-NV. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 568, fig. 370.
2881. ”Granskoven”, Gl. Nyby, Bregninge sg (DKC: 090502.21/22). HNC 1947 og 1983. Langhøj, orienteret NNØ-SSV.
Den var ca. 40-50 m l. og 11-12 m br. I højen findes ruinerne af 2 megalitgrave.
a. I højens S-lige del findes en dysseruin. Der er registreret >3 sidesten og tørmurskonstruktion.
b. Ved højens midte findes ruinerne af en stordysse/jættestue. Der er registreret >5 sidesten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C.
nr. 572.
2882. ”Gravskoven”, Gl. Nyby, Bregninge sg (DKC: 090502.24). HNC 1947. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er ca. 23
m l., 14 m br. og 1,3 m h. Der er registreret randsten. I højens S-lige del findes ruinen af en jættestue.
Kammeret var >4 m l. og 1,6-1,8 m br. Det var bygget af >8 sidesten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 574.
2883. Knudsbølle, Bregninge sg (DKC: 090502.35). 1984. Langhøj, orienteret Ø-V. Anlægget er ombygget i førromersk

jernalder.
I højen fandtes en dyssetomt. Det rektangulære kammer var orienteret Ø-V eller parallelt med langhøjen. Der er
registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Fund (Udgr. 1984 af P.O. Thomsen. - FSM 3304/SOM 4-84): Fragm. flintmejsel.
2884. Nyby, Nyby, Bregninge sg (DKC: 090502.52). Rundhøj. Den er ca. 20 m i diam. Der er registreret 6 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret 3 sidesten. Tomt af megalitgrav.
Fund (SOM 9882-96, i.s.): 1 spidsnakket huløkse, 1 sleben retøkse, 1 fragm. flintdolk, 5 slebne flintmejsler, 7 flækkeknive
og 1 lerkar. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 570.
2885. Nyby, Bregninge sg (DKC: 090502.56). 1985. Højtomt. I højen er undersøgt et træbygget gravanlæg og en
dyssetomt.
Det rektangulære dyssekammer var orienteret N-S.
Fund (Udgr. 1985 af P.O. Thomsen - SOM 2-84 , i.s.): 7 flintøkser, flækker og en del keramik.
090502,a. Bregninge, Bregninge sg (Købt 1880: NM A 4599 - 4602 og A 5060-71, muligvis fra nr. 2874). Fundet i en
høj: 2 flintdolke (type II). - 2 ildsten (som type VI-dolke). - 2 slebne, svære, tyknakkede retøkser (Lindø/Valbytype). - 2
flækkesegl. - 7 flækkeknive. - 27 flækker.- 26 ravperler (4 type a1; 3 type a2; 2 type b2, den ene repareret; 9 type b1; 1 type
c1; 1 type n; 1 type t2; 4 type m1; 1 type qx) og fragm. - 1 uornam. hængekar. - Ubest. lerkar.- Mgl.: 2 dolke og 3 flækker.
- Litt: K. Ebbesen 1975: fl. A nr. 243. - 2005: fl.1,197.
090502,b. Høstemark, Bregninge sg (Købt 1935. - NM A 36.782-86). Fundet i et stenkammer i en gravhøj: 1 sleben, svær,
tyknakket huløkse (type A). - 2 dolke (type IC og VB). - 1 sleben, buttet retmejsel. - 1 sleben, tyndnakket retøkse. - Litt:
J. Skaarup 1985: 319, note 341.
2886. Drejø, Drejø sg (DKC: 090503.2). 1948. Rundhøj. Den er ca. 11 m i diam. Der er registreret små randsten.
Centralt i højen findes en dysseruin. Der er registreret >5 større sten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 519.
2887. Egense, Egense sg (DKC: 090504.6). TT 1921. Sløjfet megalitgrav.
Fund (mgl.): 2 lerkar, 2 tyknakkede økser, 2 flintmejsler, 1 tosidet flintmejsel, 2 tværpile, 1 pilespids og 1 ravperle.
2888. Egense, Egense sg (DKC: 090504.34). TT 1921. Langhøj.
I højen fandtes en megalitgrav.
Fund (mgl.): Skeletrester, stridsøkse, et par flintmejsler og en benmejsel.
2889. Egebjerg, Kirkeby sg (DKC: 090505.8). TT 1921. Langhøj, trapezformet og orienteret N-S. Den var ca. 37,5 m l. og
19 m br. Der er registreret randsten.
Fund (mgl.): Flintøkser, mejsler og et ornamenteret lerkar.
2890. Strammelse, Landet sg (DKC: 090507.9). HP 1876. Dysse.
Kammeret var bygget af 3-4 sidesten og 1 dæksten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 559.
2891. Vornæs Skov, Strammelse, Landet sg (DKC: 090507.53). 1983. Tomten af en megalitgrav. Der er registreret 3
sten.
090509,a. Ollerup, Ollerup sg (SAM 17.399-403). Megalitgrav: 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede huløkser. - 1 i moderne
tid ødelagt flintøkse. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse. - 1 sleben, buttet retmejsel. - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.1,198.
2892. Skårup, Skårup sg (DKC: 090510.31). TT 1921. Dysseruin.
Kammeret (type II) er orienteret NØ-SV. Det er ca. 1,9 m l. og 0,7 m br. Det er bygget af >3 sidesten; nemlig 2 sten mod
SØ og 1 mod NV. For kammerets SV-lige ende ligger en tærskelsten.
090510,a. Skårup, Skårup sg (FSM CM 46). Fundet i en dysse: 2 dolke (type IB og type IA/B) og 1 lerkar.
090510,b. Skårup sg (J.J.A. Worsaae 1845: 199 f.): Langhøj. I højen fandtes 2 dyssekamre.
Fund: En del flækker og skår af lerkar.
2893. Kroghenlund, Stenstrup sg (DKC: 090511.5). TT 1921. Rundhøj. Den er ca. 13 m i diam. og 1,5 m h. Der er
registreret >1 randsten.
Kammeret (type I) er orienteret ØSØ-VNV. Det er ca. 1,6 m l., >1,3 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af 4 sidesten; nemlig
1 sten mod V og Ø samt 2 sten mod N. Kammeret er åbent mod SSV. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
090511,a. Stenstrup, Stenstrup sg (Inds. 1894 - NM A 12.530-36). Fundet, vistnok i en grav: 1 spidsnakket huløkse. - 1
sleben, svær, tyknakket retøkse (Lindø-type). - 3 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser - 1 sleben, buttet retmejsel. - 1
flækkekniv.
2894. Bredholm, Strynø sg (DKC: 090512.9). TT 1919. Undersøisk megalitgrav.
Rundhøj. Der er registreret randsten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 529.
2895. Ballen, Ø. Skerninge sg (DKC: 090516.33). TT 1921. Rundhøj. Den er ca. 12 m i diam. og 1,0 m h. Der er registreret
3 randsten.
I højen findes en dysse. Kammeret er orienteret Ø-V. Det er ca. 1,2 m l. og 0,6 m br. Der er registreret 4 sidesten; nemlig
1 sten mod N, S, Ø og V.
2896. Arnslev Kirke, Avnslev sg (DKC: 090601.-). Dysse.
Den var bygget af 3 sidesten og 1 dæksten. - Litt: A. Thomsen 1922: 11 ff.
090601,a. Skalkendrup, Avnslev sg (Inds. 1873. - NM A 1743-6). Fundet i et stenkiste. Den var orienteret N-S. Den var
ca. 1 m l. og 0,3 m br.: Skeletrester. - 1 dolk (type IA/B). - 1 benpren. -1 lerkar - Litt: C.J.Becker 1936: 199.

2897. Bovense, Bovense sg (DKC: 090602.13). CAN 1916. Høj. I højen fandtes tomten af en megalitgrav.
Fund (mgl.): 1 huløkse, 2 dolke, 1 køllehoved, 2 slanke og 2 svære tyknakkede økser, ca. 10 mejsler og mange flintspåner.
- Litt: C.J. Becker 1959: 64, nr. 8 (fejlagtigt opfattet som jordgrav).
2898. Lindeskov, Ellested sg (DKC: 090603.7). CAN 1916. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 25 m l., 7-9 m br. og 1 m
h. Der er bevaret >29 randsten. I højen findes 5 dysser.
a. I højens Ø-lige ende findes en dysse. Kammeret er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det er ca. 2,3
m l., 1,3 m br. og 0,8 m h. Der er bevaret >3 sidesten; nemlig 1 sten mod N, Ø og V. Det er åbent mod S. Det er dækket
af 1 dæksten.
b. Længere mod V findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret N-S eller på tværs af højens
længderetning. Det er ca. 1,8 m l., 1,1 m br. og 1,4 m h. Det er bygget af 3 sidesten; nemlig 1 sten mod Ø, V og N.
Kammeret er åbent mod S. Det er dækket af 1 stor dæksten.
c. Ved højens midte findes en dysse. Kammeret er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det er ca. 2,1 l.,
1,1 m br. og 1,2 m h. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod N og 2 sten på hver langside mod Ø og V. De danner
en stump vinkel med hinanden. Kammeret er åbent mod S. Det er dækket af 1 stor dæksten.
d. Længere mod V findes en dysse. Det rektangulære kammer (type II) er orienteret N-S eller på tværs af højens
længderetning. Det er ca. 1,9 m l., 1,2 m br. og 1,2 m h. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod N, Ø og V. For
kammerets S-lige ende ligger 1 tærskelsten. Det er dækket af 1 dæksten.
e. Vestligst i højen findes en dysseruin. Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret N-S eller på tværs af højens
længderetning. Det var ca. 1,4 m l. og 0,6 m br. Der er bevaret >3 sidesten, nemlig 1 sten mod N, Ø og V samt 1 afvæltet
dæksten. - Litt: H. Petersen 1881: 304, fig. 7. - A.P. Madsen 1900: 11, t. IX, 14.
2899. Lindeskov, Ellested sg (DKC. 090603.11). TM 1935. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var >30 m l. og 8-9 m br. Der er
registreret 64 randsten.
2900. Lindeskov, Ellested sg (DKC: 090603.15). CAN 1916 og JR 1938. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den er 168 m l., 8,5
m br. og 1,4 m h. Der er bevaret 126 randsten. I højen findes 3 kamre.
a. Det ene dyssekammer findes 4 m fra SØ-enden. Det er orienteret NV-SØ eller parallelt med højens længderetning. Det
er bygget af mindst 3 sidesten, nemlig 1 sten i SV og 2 i NØ. Det er 2,0 m l. og 0,75 m br.
a. 90 m fra SØ-enden har muligvis ligget et kammer. Toppen af én sten ses og her skal være fundet bronzeting.
c. 3 m fra NV-enden findes et tredje kammer. Det er orienteret NV-SØ. Det er mandslangt. Der er bevaret 3 sidesten,
nemlig 1 i SV og 2 i NØ.
2901. Lindeskov, Ellested sg (DKC: 090603.18). CAN 1916 og JR 1938. Fritstående dysse.
Kammeret (type II) er orienteret Ø-V og har rektangulær grundplan. Det er 1,4 m l. og 0,9 m br. Det er bygget af mindst
5 sidesten, nemlig 1 sten i Ø og V samt 2 sidesten på den nordlige langside. Muligvis har der oprindelig også været 2 sten
på den S-lige langside. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
2902. Lindeskov, Ellested sg (DKC: 090603.21). HP 1877 og JR 1938. Rundhøj. Den er ca. 13,5 m i diam. Der er registreret
randsten. Centralt i højen findes en jættestue.
Kammeret er orienteret NØ-SV. Det er ca. 4,7 m l., 2,2 m br. og 1,6 m h. Det er bygget af 11 sidesten. Midt for den SØ-lige
langside findes en gangåbning. Der er registreret >1 dæksten.
Gangen er orienteret NV-SØ. Den er ca. >7,3 m l., 0,8-0,5 m br. og 1,3-0,7 m h. Den er bygget af >10 sidesten; 5 på hver
side. Der findes ét sæt karmsten. Der er registreret >2 dæksten.
Fund (Udgr. 1877 af Henry Petersen - NM A 2891-2931): 2 dolke (type Ix). - 3 spidsnakkede huløkser. - 1 usleben og
3 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 flækkeildsten. - 2 uslebne og 5 slebne, buttede retmejsler. - 1 sleben,
tyknakket svær, retøkse. - 14 tværpile. - 25 flækker. - 7 flækkeknive. - 1 flække med kærv. - 4 afslag af flintøkser. - 1
flækkepil (type A1). - 1 køllehoved, lavet af natursten. - 16 ravperler (4 type a1; 4 type a2; 3 type b1; 2 type b2; 1 type t1; 1
type l; 1 type q1 og 1 ravskive) samt fragm. - 1 tragbæger. - 1 Troldebjergskål. - 2 tragtskåle. - 2 hængekar. - 1 dobbeltkoni.
- Ubest. lerkar. MN I-V. - Fund fra gangmundingen: 1 usleben, svær, tyknakket retøkse. - 1 ægfragm. af tyndbladet
flintøkse. - 1 fragm. af sleben mejsel. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 1 flækkeildsten. - 1 flække. - Ubest.
lerkarskår. - Litt: C.J.Becker 1950: bil.2, 67. - K. Ebbesen 1975: fla. nr. 244, fig. 75,1, p. 163. - 2005: fl.1, 199.
2903. Lindeskov Hestehave, Ellested sg (DKC: 090603.26). CAN 1916 og JR 1938. Langhøjen er orienteret SØ-NV. Den
er 43 m l. og 11,5 m br. Der er bevaret ca. 20 randsten, nemlig henholdsvis 4 og 2 for den SØ-lige og NV-lige ende samt
12 på den sydvestlige og 2 på den nordøstlige langside. De højeste randsten er 1,35 m høje. I højen findes 2 dysser.
a. I højens NV-ende findes en dysse. Kammeret (type II) er orienteret ØNØ-VSV. Det er 2,3 m l., 1,2-1,5 m br. og 1,5 m h.
Det er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten i SØ, 1 sten i SV og 2 i NV. For kammerets NØ-lige side findes en indgangsten.
Det er dækket af 1 dæksten.
b. Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type II) har rektangulær grundplan og er orienteret SV-NØ. Det er 2,0 m
l.,1,1-1,3 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sidesten i SV samt 2 i NV og SØ. Der er registreret tørmur
mellem sidestenene. For kammerets NØ-lige side findes en indgangssten. Det er dækket af 1 dæksten.
Gangen er orienteret SV-NØ. Den er 1,5 m langt. Der er bevaret to forholdsvis lave gangsten.
2904. Lindeskov Hestehave, Ellested sg (DKC: 090603.27). HP 1877, CAN 1916 og JR 1938. Rundhøj. Dens proportioner
ikke kan bestemmes.

Sandsynligvis centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type I) er orienteret ØtN-VtS. Det har rektangulær grundplan;
er 1,7 m l. og 0,6 m br. Det er bygget af 6 sidesten, nemlig 1 sidesten mod ØtN og VtS samt 2 på hver langside. Det er
dækket af 2 store dæksten.
Fund (Udgr. 1877 af H. Petersen - NM A 27.579-84) : 1 kraveflaske. - 1 flække. - 1 flækkekniv. - 2 ravperler (1 type g; 1
type q) og fragm.
I højen er fundet en sekundær bronzealdergrav (B 9884-92). - Litt: H. Petersen 1881: 330 og 334. - K. Thorvildsen 1941;
nr. 111.- N. Åberg 1937: no. 37. - J. Brøndsted 1937: fig. 102e. - H. Knöll 1976: nr. 76 T. 2,3 og afb. 1. - P.V. Glob 1952: no.
40. - T. Mathiassen 1959: 109 (afb.).
2905. Lindeskov Hestehave, Ellested sg (DKC: 090603.28). HP 1877, CAN 1916 og JR 1938. Langhøj, orienteret ØSØVNV. Den er 41,5 m l., 7.0-7,5 m br. og 1,1 m h. Der er bevaret 52 randsten, nemlig 4 for hver af enderne mod ØSØ og
VNV, samt henholdsvis 29 randsten og 17 randsten på den NØ-lige og SV-lige langside.
12 m fra højens ØSØ-ende findes et dyssekammer (type I/II). Det har rektangulær grundplan og er orienteret ØSØ-VNV.
Det er 1,6 m l., 0,8-0,9 m br. og 0,8 m h. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sidesten mod VNV, SSØ og NNV.
Fund (Udgr. i 1870-erne. - Sandsynligvis NM A 27.575-6): 2 lerkar (type II H 3-4). - Litt: C.J. Becker 1936: 169 f, nr. 22.
fig 30.- H. Petersen 1881:343.
2906. Lindeskov Hestehave, Ellested sg (DKC: 090603.29). CAN 1916 og JR 1938. Rundhøj. Den er ca. 9 m i diam. og 1
m h. Der er bevaret 27 randsten; indtil 0,75 m høje.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type I/II) er orienteret VSV-ØNØ. Det har rektangulær grundplan. Det er
1,5 m l., 0,9-1,1 m br. og 1,3 m h. Der er bevaret 3 sidesten, nemlig 1 sten mod vest, syd og nord. Kammeret er åbent mod
ØNØ. - Litt: H. Petersen 1881: fig. 3.
2907. Lykkesholm, Ellested sg (DKC: 090603.40). CAN 1916. Langhøj, orienteret VtS-ØtN. Den er ca. 36 m l., 9,5 m br.
og 1,5 m h. Der er registreret randsten.
090603,a. Lindeskov Mark, Ellested sg (Inds. 1845. - NM 8892-96). Fundet i en ”stensætning”: 2 slebne, svære, tyknakkede
retøkser (Valby-type). - Mgl.: 1 slibesten, 1 tyknakket flintøkse, 1 huløkse og 3 flintmejsler.
2908. Ellinge, Ellinge sg (DKC: 090604.7). 1808 og CAN 1916. Langhøj. Den var 160 skridt l. og 3 skridt br. Der er
registreret randsten.
2909. Ellinge, Ellinge sg (DKC: 090604.-). Kammer af 4 sidesten og 1 dæksten.
2910. Bokken, Frørup, Frørup sg (DKC: 090606.3). 1808 og 1894. Tomt af megalitgrav.
Fund (Inds. 1894 - NM A 12.538-42): 2 slebne, buttede retmejsler. - 3 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser.
2911. Frørup, Frørup sg (DKC: 090606.8). CAN 1917. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den er ca. 39 m l. og 9 m br. Der er
registreret >30 randsten. I højen fandtes ruinerne af 4-5 megalitgrave.
a. I højens SØ-lige ende fandtes ruinen af en megalitgrav. Kammeret var bygget af ca. 8 sten.
Gangen var orienteret NØ-SV.
b-c. Længere mod NV er registreret 10 sten af 1-2 kamre.
d. Ved midten fandtes en kammerruin. Der er registreret >1 sten.
e. I højens N-lige ende fandtes en dysseruin. Der er registreret 5-6 sten af kammeret.
2912. Langæble, Frørup sg (DKC: 090606.13). CAN 1917. Langhøj. Der er registreret flere kamre. Der sås 1 sten af det
ene.
2913. Langæble, Frørup sg (DKC: 090606.14). 1885 og CAN 1917. Rundhøj. Højen var ca. 19,5 m i diam. og 4,4 m h. I
højen fandtes en megalitgrav.
Kammer var rundt. Det var ca. 3,1 m i diam. og ca. 1,3 m h. Det var bygget af 7-8 sidesten. Gulvet var belagt med brændt
flint. Sekundært i højen fandtes flere lerkar.
Fund (Inds. 1885. - NM A 6235-42): 1 sleben, svær, tyknakket huløkse. - 10 flækker - 3 flækkeknive. - 1 flækkeildsten. - 2
slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 7 ravperler (1 type a2; 2 type b1; 1 type d; 1 type t3; 1 type qx og 1 type t1)
samt fragm. - 2 tragtbægre. - Ubest. lerkar. MN I og udat. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.A nr. 246.
2914. Tårup, Frørup sg (DKC: 090606.23). Tomt hvori fandtes et gravkammer. Der er registreret 3-4 sidesten og 1
dæksten.
2915. Lundsgård, Frørup sg (DKC: 090606.33). CAN 1917. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 25 m l., 7 m br. og 1,3
m h. Der er registreret 29 randsten.
Centralt i højen, men nærmere S-siden, fandtes en megalitgrav. Kammeret var polygonalt. Der er registreret toppen af
5 sidesten.
2916. Lundsgård, Frørup sg (DKC: 090606.34). CAN 1917. Rundhøj. Den er ca. 8 m i diam. Der er registreret 9
randsten.
Centralt i højen findes en dysseruin. Der er registreret toppen af 4 sidesten.
090606,a. Sludegård, Frørup sg (Udgr. 1864. - NM Z 50-55). Høj. I højen fandtes en dysse. Kammeret (type I/II) var
rektangulært. Det var ca. 1,6 m l. og 0,5 m br. Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
I kammeret fandtes: Skeletrester. - 1 kraveflaske. - 2 afslag med retouche. - 1 fragm. af et fladehugget redskab. - 1 sleben
tyndbladet, tyknakket retøkse. - 2 ravperler (1 type c og 1 type m). - Ornam. benstykke. - Litt: H. Petersen 1881: 329 og
344. - N. Åberg 1937: nr. 36 og 38. - K. Thorvildsen 1941: nr. 110. - E. Albrectsen 1954: 7,. - H. Knöll 1976: nr. 78, t. 2,1.

090606,b. Torup Bys Mark, Frørup sg (Inds. 1831 - MMCLXXXI). Fundet i en sløjfet høj: 1 flække. - 1 flækkekniv. - Ubest.
lerkarskår. - Mgl.: 2 flintmejsler, 3 tyndbladede flintøkser, 2 svære flintøkser, 1 flintdolk, flækker og flækkeredskaber
samt ravfragm. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 245.
2917. Hellerup, Hellerup sg (DKC: 090607.2). CAN 1917. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 15 m l. og 9 m br. Der
er registreret 16-17 randsten. I højen fandtes 2 dysser.
a. I højens V-lige ende ses toppen af en sten.
b. I højens Ø-lige ende fandtes en dysseruin. Der er registreret 3-4 sten.
2918. Hellerup Hovedgård, Herrested sg (DKC: 090608.19). EA 1944. Langhøj, orienteret N-S. I højens nordlige del
fandtes en dysse.
Kammeret er orienteret ØNØ-VSV. Det har uregelmæssig, rektangulær grundplan. Det er 2,0 m l., 1,2 m br. og 1,3 m
h.
Kammeret er bygget af 8 sidesten, hvis inderside er kløvet og som vender en flad side indad. De 3 største sidesten
hælder indad, mens de andre står lodret. Der er registreret tørmur mellem sidestenene. Den består af indkilede, større
og mindre sten af uregelmæssig form og mange steder knust flint.
Kammeret er mod ØNØ afsluttet af middelhøj sten og to løse tærskelsten. Den forreste er en uregelmæssig sten, de
inderste er 8-10 cm tykke fliser, som er stillet på højkant. Gulvet dannes af en fliselægning af flade natursten.
Kammeret har oprindeligt været dækket af 2 store dæksten, hvoraf den ene er fjernet. Udenom kammeret findes et
ca. 1/2 m tykt lag knust flint strækkende sig fra basis til bærestenenes overkant. Udenom dette lag fandtes en svær
stenpakning af større og mindre sten.
I kammerets omrodede fyld er fundet en flække, et ukarakteritsik lerkarskår og knoglespor.
2919. Hellerup Præstegårdsmark, Herrested sg (DKC: 090608.32). 1990. Rundhøj. Den var ca. 25 m i diam. og 0,5 m h.
Den var overbygget i bronzealderen. I højen fandtes 2 dyssetomter.
a. Tomten af en polygonal dysse. Kammeret var orienteret NNØ-SSV. Det havde ovalt grundplan. Det var ca. 1,8 m l. og
1,2 m br. Det var bygget af 7 sidesten, hvoraf 2 sæt sidesten var bevaret. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Ved kammerets S-lige ende fandtes en 0,6 m br. gangåbning. Her lå en tærskelsten. Gulvet bestod af en bundbrolægning
og et lag br. flint.
Ved indgangen fandtes et stort offerlag fra MN I-II, dækket af et stentæppe.
Fund (Udgr. 1990 af Aa. G. Andersen - FSM 7372 - i.s.): 3 flintøkser.
b. Tomten af en polygonal dysse. Den var omgivet af en stenpakning. Kammeret var orienteret NNØ-SSV. Det var ca. 2,2
m l. og 1,8 m br. Der er registreret standspor efter sidestenene samt tørmurskonstruktion. Det var bygget af 7 sidesten,
som vendte en flad, kløvet side indad. Heraf var bevaret >2 sidesten. Gulvet var lavet af brolægning og br. flint.
For kammerets S-lige ende fandtes en gangåbning.
Fund (Udgr. 1990 af Aa. G. Andersen - FSM 7372): 2 flintøkser, 13 ravperler og lerkarskår.
2920. Kullerup, Kullerup sg (DKC: 090609.-). 1808. Langhøj.
2921. Hjulby, Nyborg sg (DKC: 090610/11.60). HT 1975. Tomten af en megalitgrav.
Fund (Ops. - mgl.): 1 fragm. flintdolk og ægfragment af sleben tyndnakket flintøkse.
2922. Halvæblegård, Refs-Vindinge sg (DKC: 090612.12). 1956. Tomten af en megalitgrav.
Fund (mgl.): Skeletrester, 1 spidsnakket huløkse, 1 tyndbladet flintøkse, 1 tyknakket flintøkse, 2 flintmejsler samt en
vildsvinetand.
2923. Rosilde, Vindinge sg (DKC: 090617.9). CAN 1917 0g GR 1919. Rundhøj. Den er ca. 16 m i diam. og 2,5-3,6 m h.
Der er bevaret randsten. I højen findes en jættestue.
Kammer var rektangulært og orienteret NØ-SV. Det var 4 m l., 1,8 m br. og 1-1,6 m h. Det var bygget af 8 sidesten;
nemlig 1 sten for hver ende og 3 sten for hver langside. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret er
dækket af 3 dæksten. Ved den S-lige langsides Ø-lige ende findes en gangåbning.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den var ca. 3,5 m l. Der er registreret >4 sidesten; 2 på hver side. Der lå en tærskelsten.
Gangen var lukket af en stenplade og en stendynge. Udenfor gangen undersøgtes et offerlag. Her lå tillige en udvæltet
dørsten.
I højen fandtes sekundære grave fra bronze- og jernalderen.
Fund (Udgr. 1919 af G. Rosenberg - NM A 30.417-49, B 10.859-61 og C 17.848-59): 1 sleben, mellembladet flintøkse. - 5
dolke (1 type IB; 1 type IX; 1 type IIIC; 1 type IIA/VIA.- 1 type IIB/VIA).- 1 fragm. og 1 hel, sleben, buttet retmejsel. - 1
spidsnakket huløkse. - 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser - 6 flækkeknive. - 1 flækkeildsten. - 7 flækker - 1 stort
flintstykke. - 2 tragtskåle. - 2 skulderskåle. - 1 skål med kegleformet hals. - 1 skål med konvekse sider. - 1 sfærisk skål. - 1
fodskål. - 1 lerske. - Litt: H.C. Broholm 1946: 412 nr. 370. - G. Rosenberg 1929: 205 ff. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 247 og
p. 163. - 2005: fl.1, 202.
2924. Kogsbølle, Vindinge sg (DKC: 090617.34). CAN 1916. Langhøj, orienteret NV-SØ. Der er registreret randsten.
2925. Holckenhavn, Vindinge sg (DKC: 090617.51). CAN 1916. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 29 m l., 10 m br. og
1,5 m h. Der er bevaret >20 randsten. I højen fandtes 1-2 dysser.
a. I højens S-lige ende fandtes et kammer. Der er registreret flere sten.
b. Ved højens midte er registreret 1 sten; muligvis rest af gravkammer. - Litt: P.V.Glob 1969: nr. 586.

2926. Holckenhavn, Vindinge sg (DKC: 090617.53). CAN 1916. Rundhøj. Den var ca. 10 m i diam. Der er registreret >4
randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Kammeret var orienteret Ø-V. Det var bygget af >3 sidesten; nemlig 1 sten mod V,
N og S. For kammerets Ø-lige ende fandtes en indgangssten.
2927. Holckenhavn, Vindinge sg (DKC: 090617.67). CAN 1916. Rundhøj. Den var ca. 13-14 m i diam. og 1,5 m h.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret var bygget af >3 sidesten, nemlig 1 sten mod N, S og Ø. Der er bevaret 1
dæksten.
2928. Rosilde, Vindinge sg (DKC: 090617.68). EA 1968. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den har været 40-50 m
l. og 5 m br. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret (type II) var orienteret Ø-V og havde rektangulær grundplan. Det var 1,6
m l., 0,55 m br. og 1,4 m h. Kammeret var bygget af 3 sidesten, nemlig 1 lille endesten mod V og 1 større sten på hver
langside mod N og S. Sidestenene hældede indad. For kammerets Ø-lige ende fandtes en lavere indgangssten.
2929. Kajbjerg Skov, Holckenhavn, Vindinge sg (DKC: 090617.91). 1985. Rundhøj. Den er ca. 10,0 m i diam. og ca. 0,5
m h. Der er registreret 4 randsten.
2930. Sentved, Ørbæk sg (DKC: 090618.13). CAN 1917. Dysse.
Kammeret er orienteret ØNØ-VSV. Det er ca. 1,75 m l. og 0,7 m br. Der er bevaret >2 sidesten; nemlig 1 i NV og SØ. Det
er dækket af 1 dæksten. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 587.
2931. Sentved, Ørbæk sg (DKC: 090618.14). CAN 1917. Høj. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret var bygget af sidesten og dæksten.
Fund (mgl.): Skafthulsøkse, et par stenøkser, flintspåner m.v.
2932. ”Skræmstenene”, V. Bregninge, Bregninge sg (DKC: 090701.1). HP 1876 og 1948. Høj. I højen fandtes tomten af
en jættestue.
Kammeret var orienteret SV-NØ. Gulvet var brolagt med flade fliser.
Gangen var orienteret SØ-NV.
Fund (Udgr. 1946 af M. Blaksteen - MAM): 1 fragm., sleben buttet retmejsel. - 5 tværpile. - 4 flækkeknive. - 16 flækker. - 1
fragm. benpren. - 1 fodskål. - 1 skulderkar. - >6 ubest. lerkar. MN I-II. - Litt: J.R. Hüberz 1834: 19. - K. Ebbesen 1975, fl.a.
nr. 248. - J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 456.
2933. Mose Stendysse, Skovby, Bregninge sg (DKC: 090701.8). 1773 og HP 1876. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var
ca. 60 m l. og 28 m br.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret var bygget af 4 sidesten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 469.
2934. Leby, Bregninge sg (DKC: 090701.10). 1942. Tomten af megalitgrav.
Fund (Udgr. 1942 af J. Hansen og M. Blaksteen - MAM): Ingen. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 480.
2935. Leby, Bregninge sg (DKC. 090701.10). 1942. Tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1942 af J. Hansen og M. Blaksteen - MAM): 1 sleben, svær tyknakket flintøkse (Lindø-type). - 1 sleben,
spidsnakket huløkse. - 1 sleben, buttet retmejsel. - 1 flække. - Ubest. lerkarskår. - Litt. J. Skaarup 1985: fl. C nr. 481, fig.
357.
2936. Leby, Bregninge sg (DKC: 090701.10). 1942. Tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1942 af J. Hansen og M. Bladsteen - MAM): 2 slebne, buttede retmejsler. - 1 fragm. tyndnakket flintøkse. - 1
flækkekniv. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 482, fig. 358.
2937. ”Pens Stendysser”, Skovby, Bregninge sg (DKC: 090701.14). 1773 og 1981. Langhøj. Den er ca. 14 m l. Centralt i
højen fandtes en megalitgrav.
Kammeret var ovalt og orienteret Ø-V. Der er registreret 6 sten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 475.
2938. ”Pens Stendysser”, Skovby, Bregninge sg (DKC: 090701.15). 1773 og 1981. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var
ca. 35 m l. og 22 m br.
Centralt i højen fandtes en dysse. Der er registreret 5 sten af et kammer. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 476.
2939. ”Pens Stendysser”, Bregninge sg (DKC: 090701.16). 1773 og 1981. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 48 m l. og
24 m br. Der er registreret 12 randsten.
Centralt i højen fandtes en megalitgrav. Der er registreret 8 sten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 477.
2940. Skovby, Bregninge sg (DKC: 090701.17). 1774 og HP 1876. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 40 m l. og 16
m br. Der er registreret 14 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret var bygget 5 sidesten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 460.
2941. Bregninge Mølle, Skovby, Bregninge sg (DKC: 090701.18). 1773 og 1981. Rundhøj. Der er registreret 6 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Kammeret var bygget af >2 sten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 461.
2942. Bregninge Mølle, Skovby, Bregninge sg (DKC: 090701.19). 1773 og 1981. Rundhøj. Den er ca. 15 m i diam. Der er
registreret 8 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >2 sten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 462.
2943. ”Løgehøj”, Skovby, Bregninge sg (DKC: 090701.20). 1773 og 1981. Rundhøj. Den er ca. 36-40 m i diam. Der er
registreret 13 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret 4-6 sten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 463.

2944. Skovby, Bregninge sg (DKC: 090701.21). 1773 og 1981. Tomten af en dysse.
Kammeret var bygget af side- og dæksten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 464.
2945. ”Tjørnehøj”, Skovby, Bregninge sg (DKC. 090701.25). 1773 og 1981. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 50 m
l. og 24 m br. Der er registreret 23 randsten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 467.
2946. ”Langager Stendysse”, Skovby, Bregninge sg (DKC. 090701.28). 1773 og 1981. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den
var ca. 32 m l. og 16 m br. Der er registreret 11 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret var bygget af >3 sten.
Fund (Ops. 1981 - LMR 11700): 1 fragm. flintøkse. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 471.
2947. Skovby, Bregninge sg (DKC. 090701.32). 1773 og 1981. Dysse.
Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.- Litt. J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 474.
090701,a. Leby, Bregninge sg (Købt 1893 - FSM 5088; fra dysserne nr. 2934-36). Fundet i en dysse: 1 kraveflaske (type
c, TN fase 3). - Litt: N. Åberg 1937: nr. 39. - K. Thorvildsen 1941: 113, fig. 3. - P.V. Glob 1952: nr. 37,. - H. Knöll 1976: nr.
80, t.2,5. - J. Skaarup 1985: fl.C fig. 356.
2948. Ommel, Marstal ldsg (DKC: 090702/3.1). JJ 1936. Rundhøj. Den er ca. 10 m i diam. og 0,75 m h.
Kammeret (type IIb) er orienteret SØ-NV. Det er ca. 1,8 m l., 1,0 m br. og 1,2 m h. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 1
endesten mod NV og 2 sten på hver langside. For kammerets SØ-lige ende ligger én 0,2 m h. tærskelsten. Kammeret er
dækket af 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1936 af J. Hansen - MAM 1424-25): 3 flækker. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 302, fig. 260.
2949. Ommel. Marstal ldsg (DKC: 090702/3.5). 1834.
Dysse.
Kammeret var bygget af 5 sidesten og 1 dæksten. - Litt: J.R. Hübertz 1834: 18. - J. Skaarup 1985: fl. C nr. 300.
2950. Ommel, Marstal ldsg (DKC: 090702/3.7). JJ 1936. Tomt af en megalitgrav.
Fund (Udgr. i 1930-erne af J. Hansen - MAM u. nr.): 5 flækkeknive. - 11 flækker. - >2 tragtbægre. - 1 skulderkop. - 1 skål
med konvekse sider. - 1 sfærisk skål. - Ubest. lerkar. MN I-II og V. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. 254. - J. Skaarup 1985: fl.
C. nr. 299, fig. 256.
2951. ”Sandes Moses Stendysse”, Ommel, Marstal ldsg (DKC: 090702/3.12). 1838, HP 1876 og 1936. Langhøj, orienteret
NV-SØ. I højen fandtes 2 dysser.
a. Det ene, rektangulære dyssekammer er orienteret NØ-SV eller på tværs af højens længderetning. Det er bygget af 3
sidesten og 1 dæksten. Det var åbent mod NØ.
b. Det andet kammer er ubestemmeligt. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 290, fig. 245.
2952. Kløven, Ommel, Marstal sg (DKC: 090702.12a). Ca. 1930.
Megalitgrav.
Kammeret havde polygonal grundplan. Det er registreret >2 sidesten.
Gangen var orienteret ØSØ.
Fund (Udgr. ca. 1930. - MAM 206-30): Skeletrester. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 4 slebne, buttede
retmejsler. - 1 buekniv. - 3 flækkeknive. - 5 flækkeredskaber. - 14 flækker. - 1 ravperle (type b1-2). - 1 retvægget skål. - 1
dobbeltkoni. - Ubest. lerkar. MN IV-V. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 255. - J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 291, fig. 246-50.
2953. Grønvejen, Bondebyen, Marstal ldsg (DKC: 090702/3.13). 1930 og 1951. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den var
ca. 70 m l. og 15 m br. I højfylden findes sekundært indlejret bopladsmateriale.
I højen fandtes 1, muligvis 2, dysser.
I højens Ø-lige ende fandtes en dysse. Kammeret var rektangulært. Det var orienteret ØNØ-VSV eller parallelt med
højens længderetning. Det var ca. 1,9 m l. og 0,6 m br. Gulvet bestod af flade fliser.
Fund (Udgr. 1930 og 1951 af J. Hansen og M. Blaksteen. - MAM 1565-66): 2 tværpile. - 2 fragm. flækker. - >4 tragtbægre.
(TN fase 3/ MN I). På tomten er opsamlet flintredskaber, lerklining og lerkarskår.- Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 293,
fig. 252-54.
2954. Bondebyen, Marstal ldsg (DKC. 090702/3.14). 1773 og HP 1876. Rundhøj. Den var ca. 20 m i diam. Der er
registreret randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten og 1 dæksten.
Fund (mgl.): Økser. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 294.
2955. ”Aggershøj”, Bondebyen, Marstal ldsg (DKC: 090702/3.16). HP 1876 og JJ 1936. Fritstående dysse.
Kammeret er orienteret SØ-NV. Det har polygonal grundplan. Det er ca. 2,0 m l. og 1,6 m br. Det er bygget af 5 sidesten;
bl.a. 1 endesten mod NV og to på langsiderne. For kammerets SØ-lige side findes en 0,7 m br. gangåbning.
Fund (Inds. - MAM 512-3): 1 sleben, tyndnakket flintøkse. - 1 sleben, svær, tyknakket flintøkse. - 1 flækkepil (type D). Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 285, fig. 242-3. - K. Ebbesen 2005: fl.1,204.
2956. Bondebyen, Marstal ldsg (DKC: 090702/3.18). 1935. Tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1935 af J. Hansen - MAM 613-4): 1 køllehoved (type B1) - 1 flækkekniv (mgl.). - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C
nr. 283, fig. 241. - K. Ebbesen 2005: fl.1,203.
2957. Nørreholm, Kragsnæs, Marstal ldsg (DKC: 090702/3.20). JJ 1936. Rundhøj. Den er ca. 6,5 m i diam. og 0,2 m h.
Der er registreret >4 randsten.

Det rektangulære kammer (type II) er orienteret NV-SØ. Det er ca. 2,0 m l., 1,0 m br. og ca. 1,0 m h. Det er bygget af
5 sidesten, nemlig 1 endesten mod NV samt 2 sten på hver langside. For kammerets SØ-lige ende findes en 0,2 m h.
tærskelsten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 305.
2958. Kragnæs, Marstal ldsg. (DKC: 090702/3.23). JS 1974.
Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den var >14 m l. og 10 m br. Der registreredes standspor af randstenene.
I højresten fandtes tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1974 af J. Skaarup - LMR 8534, i.s.): Flintredskaber og fragm. af mindst 8 lerkar bl.a. 5 tragtbægre. - Litt: J.
Skaarup 1985: fl. C. nr. 309, fig. 266.
2959. Kragnæs, Marstal ldsg. (DKC: 090702/3.24). HP 1876 og 1974. Tomten af megalitgrav. Anlægget er ødelagt i
vikingetid/middelalder.
Kammergulvet var dannet af røde sandstensfliser.
Fund (Udgr. ca. 1930 af J. Hansen og i 1974 af J. Skaarup - MAM og LMR 8540): 1 fragm. stridøkse (type I). - 2 fragm.,
slebne, buttede retmejsler. - 1 nakkefragm. af flintøkse. - Mange flække- og skiveredskaber samt flækker og skiver. - >7
tragtbægre. - 1 skulderkar. - 1/2 Troldebjergskåle. - 1 fodskål. - 1 åben skål. - 1 lerskive. - 1 tøndehængekar. MN I-II og
MN V. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 249. - 2005: fl.1, 205. - J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 308, fig. 262-5
2960. Kragnæs, Marstal ldsg (DKC: 090702/3.25). HP 1876 og JS 1974. Rundhøj. Den var ca. 15 m i diam. og 0,5 m h.
Der er registreret >11 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse. Den var omgivet af en stenpakning. Det rektangulære kammer (type I/II) var orienteret
NNØ-SSV. Det var ca. 2,2 m l., 0,8-1,0 m br. og 1,3 m h. Det var bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod NNØ samt
2 sten på hver langside.
Fund (Udgr. 1934 af J. Hansen og 1974 af J. Skaarup - MAM 625-50 og LMR 8535): 1 fragm. rullehovednål(?). - 3 dolke
(type IIB og 2 type II/VI) - 1 sleben, svær tyknakket flintøkse. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 1 spidsnakket
huløkse. - 4 flækkeknive. - 14 flækker. - 1 ravperle (type a). - 3 tragtbæger. - 2 skulderskål. - 1 Troldebjergskål. - 1
hængekar. -1 sfærisk skål. - 1 tøndeformet lerkar. - 1 fodskål. MN I-V.
Ved randstenene fandtes: 1 sleben, tyknakket, tyndbladet flintøkse, 1 frag. flintdolk, afslagsredskaber og lerkarskår. Litt: K. Thorvildsen 1941: nr. 112. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 252. - J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 310, fig. 267-71.
2961. Kragsnæs, Marstal ldsg (DKC: 090702/3.26). HP 1876, JJ 1936 og 1974. Rundhøj. Den var 9 m i diam. Der er
registreret randsten samt tørmurskonstruktion mellem randstenene.
Centralt i højen fandtes en dysse; bygget i en rund nedgravning. Det rektangulære kammer var orienteret NNØ-SSV.
Det var ca. 2,0 m l. og 1,2 m br. Det har sandsynligvis været åbent mod SSV. Kammerets gulv bestod af et flisegulv. Herpå
fandtes forskellige gravgaver.
Fund (Udgr. i 1930-erne og i 1974 af J. Skaarup - MAM u. nr. og LMR A 8536): 3 slebne, svære, tyknakkede retøkser af flint
(Lindø/Valby-type). - 2 uslebne, buttede retmejsler. - 2 flækker. - 1 ravperle (type b2). - 1 øskenbæger. - 1 dobbeltkonisk
lerkar. - Ubest. lerkar. MN I og IV. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 312, fig. 275-77.
2962. Kragsnæs, Marstal ldsg (DKC: 090702/3.28). 1974. Rundhøj. Den var ca. 15-16 m i diam. Der er registreret
standspor efter randsten samt tørmurskonstruktion mellem disse.
Centralt i højen fandtes tomten af en megalitgrav; bygget i en grube i undergrunden. Kammeret var polygonalt. Det
var orienteret Ø-V. Det var ca. 2,3 m l. og 1,5 m br. Det var bygget af 7-8 sidesten. Der var tørmurskonstruktion mellem
sidestenene.
Fund (Udgr. ca. 1930 og i 1974 af J. Skaarup - MAM og LMR A 8521): 2 flintdolke (1 type Ix og 1 type IIIB). - 2
fladehuggede, trekantede pilespidser med skafttunge - 1 sleben, buttet flintmejsel. - 1 flække. - 1 fragm. lerkar (type II). 1 øskenbæger. - 1 lerskive. - 1 tragtskål. - Ubest. lerkar. MN I-II og V. - Litt: J. Skaarup 1985: fl.C. nr. 314, fig. 278-80. - K.
Ebbesen 2005: fl.1,206.
2963. Kragnsæs, Marstal ldsg (DKC: 090702/3.29). Kjærbølling 1838. HP 1875 og J. Jessen 1934. Tomt af megalitgrav.
Rundhøj, opr. ca. 10 m i diam. Der er registreret standspor efter randsten.
Kammeret har sandsynligvis været orienteret NV-SØ. Det var opr. sat af >7 sidesten og >1 dæksten. Der er registreret 1
tærskelsten i SØ.
Fund (Udgr. 1934 af J. Hansen MOM 924-47 og J. Skaarup 1979 LMR 8522): 4 svære, slebne, tyknakkede retøkser (Lindø/
Valby-type). - 3 slebne, spidsnakkede huløkser. - 3 tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 13 slebne, buttede retmejsler. - 3
ret. flækker - 19 flækker/fragm. - Keramik.: 1 tragtbæger. - 1 skål med konvekse sider. - 1 skulderkar. MN I-II. - Litt: K.
Ebbesen 1975: fl.a. nr. 251. - J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 315.
2964. ”Maskehøj”, Kragnæs, Marstal ldsg (DKC: 090702/3.30).
1838 og HP 1876. Rundhøj. Den var ca. 11-12 m i diam. Der er registreret mange randsten.
Centralt i højen fandtes en megalitgrav. Kammeret var bygget af ca. 7 sidesten og 1 dæksten.
Fund (mgl.): Økser og mejsler. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 316, fig. 287.
2965. Kragsnæs, Marstal ldsg (DKC: 090702/3.33). HP 1875. - J. Jessen 1934. - Rundhøj, ca. 16-17 m i diam. og ca. 2,4
m h. Der er registreret randsten. Der er rest af tørmurskonstruktion mellem randstenene. Centralt i højen findes en
jættestue.
Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret ØNØ-VSV. Det er 7,5 m l., 1,7-1,9 m br. og 1,6 m h. Det er sat

af opr. 15 sidesten, nemlig 2 vinkelstillede sten for enderne samt henh. 6 og 5 sten på den N-lige og S-lige langside.
Melllem sidestenene findes en elegant tørmuskonstruktion af røde sandstensfliser og lodretstående, smalle sten. Der er
registreret mellemliggersten. Over kammeret har ligget 5 dæksten.
Gangen udgår fra vinkelret fra kammerets S-side. Den er orienteret SSØ-NNV.Den er 6,0 m l., 0,8 m br. og 1,4-1,0 m h;
højden aftaler udadtil. Der er bevaret 5 sæt sidesten samt 2 sæt karmsten, placeret mellem 2.-3. og 4.-5. par sidesten.
Foran indgangen i S afdækkedes en tæt stenlægning >3 m br. På og i denne fandtes mange flintøkser og andre redskaber.
Derunder fremkom et stort offerlag.
Fund (Udgr. 1974-5 af J. Skaaarup. - LMR A 8548): 1 stridøkse (type PV H). - 1 flækkepil (type A2). - 1 fladehugget pil.
- 1 svær, sleben, tyknakket retøkse. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 1 sleben, buttet retmejsel og 2 fragm. af
lign. - 20 tværpile. - 4 flækkeildsten. - 25 retoucherede flækker. - 6 skiveskrabere. - 44 uret. flækker/fragm. >50 ravperler
(10 type a, 22 type b, 4 type q, 1 type c, 8 type m, 1 type t og 4 ubest.) samt fragm. - 1 tandperle af svin. - >31 lerkar (4
hængekar, 1 tulipanskål, 1 tragtkop, 1 tragtskål, 1 skål med kegleformet hals, 2 dobbeltkoni, 1 tøndeformet lerkar, 1
fragm. af kraveflaske (stykket er utvivlsomt!), >8 tragtbægre, 1 øskenbæger, 2 skulderkopper, 1 Troldebjergskål, 2 åbne,
retvæggede skåle, 2 skåle med konkav hals, 3 sfæriske skåle). MN I-V. - 5 YN-lerkar (type 1 type I A 1, 1 type ICI, 1 type
IH2, 1 type II0 og 1 type IIH1 ). Offerlaget omfatter: 1 svær, tyndnakket grønstensøkse - 1 fragm. tyndnakket, svær flintøkse, 8 slebne, tyndbladede,
tyknakkede tvær/retøkser. - 11 hele og fragm. slebne, svære tyknakkede retøkser. - 1 usleben, svær, tyknakket retøkse. - 2
slebne, buttede retmejsler. - 124 skiveskrabere. - 2 flækkeildsten. - 2 skivebor. - 7 bueknive.- 2 tværpile. - 38 ret. flækker.
- 33 uret flækker/-fragm. - 2 blokke og 2 stikler. - >121 lerkar (3 fodskåle, 2 Troldebjergskåle, 3 forrådskar, 3 lerskeer, 18
lerskiver, >20 skulderkar, >49 tragtbægre, 2 åbne skåle med konvekse sider, 7 tragtskåle, 1 sfærisk skål, 1 bræmmebæger,
2 øskenbægre, 3 tøndeformede lerkar, 2 spandformede lerkar, 3 hængekar, 1 skål med kegleformet hals, ubest. lerkar).
MN I-V. samt 1 YN-lerkar og 1 SN-lerkar. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 318; s. 249 ff. og fig. 299,1-3 og 302,1-5. - K.
Ebbesen 2005: fl.1,207.
2966. Kragnæs, Marstal ldsg, (DKC: 090702/3.34). HP 1976 og JS 1974. Rundhøj. Den var ca. 11 m i diam. I
mellemrummene mellem randstenene er registreret tørmurskonstruktion af rød sandsten.
Centralt i højen fandtes tomten af en megalitgrav. Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 2,1 m l. og 1,5 m br. Det
var bygget af kun 4 sidesten, nemlig 2 sten mod N og 1 sten mod Ø og S. Kammerets V-side var fuldstændigt opbygget
af tørmurskonstruktion. Der var tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret gulv bestod af en fliselægning,
hvorpå lå et lag ildskørnet flint.
Fund (Udgr. ca. 1930 og 1974 af J. Skaarup - MAM og LMR A 8542).
I og på tomten fandtes en del flintredskaber og lerkarskår. - Ved randstenskæden fremkom en sleben, buttet retmejsel;
sandsynligvis nedlagt som offer. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 319, fig. 306-9.
2967. Kragnæs, Marstal ldsg (DKC: 090702/3.35). Ca. 1930 og JS 1974. Rundhøj ca. 10 m i diam. Mellem randstenene
registreredes tørmurskonstruktion af rød sandsten.
Centralt i højen fremkom tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. i 1930-erne og i 1974 af J. Skaarup - MAM og LMR A 8541): 2 slebne, svære, tyknakkede retøkser. - 1 fragm.
flintdolk. - 8 afslagsredskaber. - Ubest. lerkarskår. - Ved undersøgelsen fremkom yderligere en del afslagsredskaber samt
lerkarskår, bl.a. af 2 tragtbægre. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 320, fig. 310-11.
2968. ”Ronæs-dysse”, Gudsgave, Marstal ldsg (DKC: 090702/3.39). 1838 og HP 1876. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var
ca. 50 m l. og 20 m br. Der er registreret randsten. I højen fandtes 2 dysser.
a. Den Ø-lige dysse var orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det rektangulære kammer (type I/II) var
bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod N og 2 sten på hver langside. Kammeret var åbent mod S.
b. Den V-lige dysse var bygget af >2 sidesten og 1 dæksten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 322, fig. 312.
2969. Trougsløkke, Gudsgave, Marstal ldsg (DKC: 090702/3.40). 1838 og JJ 1936.
Høj. Der er registreret randsten. I højen fandtes en megalitgrav. Kammeret var bygget af >5 sidesten.
Fund (Udgr. i 1930-erne af Jens Hansen MAM): >5 tragtbægre. (TN 3-MN I).- Mgl.: benpren og flækker. - Litt: J. Skaarup
1985: fl. C. nr. 323, fig. 313-4.
2970. Øverste Midtermark, Marstal ldsg (DKC: 090702/3.44). 1936. Høj. Centralt i højresten fandtes tomten af en
jættestue.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var ca. 4,5 m l. og 2,5 m br. Der registreredes tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Gulvet bestod af en fliselægning.
Fund (Udgr. 1936 af Jens Hansen. - MAM u. nr.): Skeletrester af ca. 20 individer. - 1 ægfragm. af sleben, svær tyknakket
huløkse. - 1 fragm. sleben, svær tyknakket retøkse. - 2 slebne, buttede retmejsler. - 6 skiveskrabere. - 8 retoucherede
flækker. - 31 flækker. - 3 benmejsler, tildannet af mellemfod/hånd af okse. - >9 tragtbægre. - 2 skulderkar. - 1 tragtskål.
- 1 Troldebjergskål. - 2 fodskåle. - 1 hængekar. - 1 åben skål. - 2 SN-kar. - Ubest lerkar. MN I-II og IV-V. - Litt: K. Ebbesen
1975: nr. 250. - 2005: fl.1,208. - J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 279, fig. 233-38.
2971. Øverste Midtermark, Gudsgave, Marstal lds (DKC: 090702/3.45). 1936. Tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1936 af J. Hansen - MAM u. nr.): 1 fragm. flintdolk. - 1 skivebor. - 1 albuebensdolk af okse. - >5 tragtbægre.
- >2 fodskåle. - 2 skulderkar. - 1 tøndeformet lerkar. - 1 åbent bæger. Ubest. lerkar. MN I-II. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C.

nr. 278, fig. 231-2.
2972. Nørremark, Gudsgave, Martal ldsg (DKC: 090702/3.46). 1934. Tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1934 af J. Hansen. - MAM u. nr.): 1 usleben, svær, tyndnakket retøkse af flint. - 2 slebne, spidsnakkede
huløkser. - 4 slebne, svære, tyknakkede retøkser (type Lindø/Valby). - 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede flintøkser. - 2
slebne, buttede flintmejsler. - 4 A-flækker. - 1 hængekar. - Ubest. lerkar. MN IVB. - Litt: K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 259, p.
42, note 109, fig. 72,3. - J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 280, fig. 239-40.
2973. Vesterskov, Ommel, Marstal ldsg (DKC: 090702/3.58). 1946. Tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1946 af M. Blaksteen. - MAM u. nr.): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse. - 1 skiveskraber. - 1 flækkekniv. - 5
flækker. - 2 tragtskåle. - Ubest. lerkar. MN IV-V og FRJ. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 301, fig. 257-9.
2974. Kragnæs, Marstal ldsg (DKC: 090702/3.62). 1974. Tomt af en langhøj. Den er orienteret NV-SØ; >14,5 m l. og 6,8
m br. Der er registreret standspor efter randstenene. Herimellem sås tørmurskonstruktion.
9,5 m fra SØ-enden fandtes spor af et kammer. Det var bygget af >2 sidesten. Oprindeligt havde det rektangulær
grundplan og var orienteret N-S. Det var åbent mod S. >1,5 m l. og 0,8-1,0 m br.
Fund (Udgr. 1974 af J. Skaarup): Intet sikkert gravgods. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 311.
2975. Kragnæs, Marstal ldsg (DKC: 090702/3.64). 1951. Tomten af en megalitgrav. Gulvet var brolagt.
Fund (Udgr. 1951 af M. Blaksteen. - MAM u. nr.): 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 1 tværpil. - 1 skiveskraber.
- 2 flækkeknive. - 1 flække. - 1 fragm. tragtbæger. (Udat.). - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 292, fig. 251.
2976. Vesterskov, Marstal ldsg (DKC: 090702/3.71). 1984.
Rundhøj. Der er registreret randsten. I højen fandtes tomten af en megalitgrav.
Gulvet bestod af stenfliser og br. flint.
Fund (Udgr. 1991 af Ole Grøn - LMR 12.325, i.s): Fragm. ildskørnet flintmejsel og ubest. lerkarskår.
2977. ”Gjallerhøj”, Olde, Rise sg (DKC: 090704.9). HP 1875. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 35 m l. og 10 m br. Der
er registreret randsten. I højens midterakse og 7,5 m fra hinanden fandtes 2 dysser.
a. Det V-lige kammer var bygget af 6 sidesten.
b. Det Ø-lige kammer havde tilsyneladende rektangulær grundplan. - Litt: J. Skaarup 1095: fl. C. nr. 421.
2978. ”Langedys”, Stokkeby, Rise sg (DKC: 090704.16). 1838, HP 1875, JJ 1936 og JR 1945. Langhøj, orienteret NV-SØ.
Den er ca. 31 m l. og 10,0 m br. Der er registreret randsten, evt. to randstenskæder.
Centralt i højen fandtes en dysse.
Det rektangulære kammer (type II) er orienteret NØ-SV eller på tværs af højens længderetning. Det er ca. 2,7 m l., 2,0 m
br. og 1,45 m h. Det er bygget af 6 sidesten, nemlig 1 sten mod NØ samt 2 sten på langsiderne. For kammerets SV-lige
ende findes en gangåbning. Her ligger en 0,2 m h. tærskelsten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 405.
2979. ”Søndre Holmehøj”, Stokkeby, Rise sg (DKC: 090704.19). 1838 og HP 1985. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca.
12 m l. og 7 m br. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes et dyssekammer. Det var bygget af 4 sidesten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 402, fig. 346.
2980.” Nevrebjerg”, Stokkeby, Rise sg (DKC: 090704.21). 1838 og HP 1875. Rundhøj. Den var ca. 15 m i diam. Der er
registreret randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 399, fig. 344.
2981. ”Nørre Holmehøj”, Stokkeby, Rise sg (DKC: 090704.22). 1838. Rundhøj. Der er registreret randsten. Centralt i
højen fandtes en dysseruin.
Kammeret var rektangulært og orienteret N-S. Det var bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod N og 2 sten på hver
side. Kammeret var dækket af >1 dæksten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 401, fig. 345.
2982. ”Nevrebjerghøj”, Stokkeby, Rise sg (DKC: 090704.24). 1838 og HP 1874. Højtomt.
I højningen fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) var orienteret Ø-V. Det var bygget af 5 sidesten,
nemlig 1 sten mod N og 2 sten mod Ø og S. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 398, fig. 343.
2983. ”Vester Espehøj”, Stokkeby, Rise sg (DKC: 090704.26). HP 1875. Langhøj. Der er registreret randsten. I højen
fandtes 2 kamre. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 391.
2984. ”Mellemste Espehøj”, Stokkeby, Rise sg (DKC: 090704.27). 1838 og HP 1875. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er
ca. 21 m l. og 12 m br.
I højen er registreret en megalitgrav. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 392.
2985. ”Østre Espehøj”, Stokkeby, Rise sg (DKC: 090704.28). 1838 og HP 1875. Langhøj, orienteret Ø-V. Der er registret
27 randsten.
I højen fandtes en megalitgrav. Kammeret var bygget af 11 sidesten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 393, fig. 340.
2986. ”Brynkehøj”, Stokkeby, Rise sg (DKC: 090704.29). Højtomt.
I højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret NNØ-SSV. Det er 2,1-1,7 m l., 1,3-1,0 m br.
og 0,9 m h. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod NNØ, samt 2 sten på Ø- og V-siden. Det er åbent mod S.
Kammeret er dækket af 1 dæksten, hvorpå ses skåltegn. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 609. - J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 394,
fig. 341-2.
2987. ”Brailsdys”, Lille Rise, Rise sg (DKC: 090704.34). Kjærbølling 1838. HP 1884. J. Jessen 1934. JS 1975.
Tomt af langhøj, opr. orienteret Ø-V. Den var ca. 21-26 m l. og 9-10 m br. Der er registreret standspor efter randsten.

Midt i højen fandtes tomten af en dobbeltjættestue. Begge kamre havde rektangulær grundplan og var orienteret ØSØVNV med 2 fælles endesten i henh. ØSØ og VSV.
a. Den Ø-lige jættestues kammer var bygget af >14 sidesten, nemlig 7 i N, 1 i Ø og 6 i S. Det var ca. 6,6 m l. og 2,1 m br.
Midt for den S-lige langside findes en gangåbning.
Gangen står vinkelret på gangen. Den er 3,0 m l. og 0,75-0,9 m br. Den er bygget af >3 sidesten. Der er spor efter et sæt
karmsten og 1 tærskelsten.
Fund (Udgr. 1975 af J. Skaarup - LMR 8683): 2 fragm. af svære, slebne, tyknakkede retøkser. - 2 slebne, tyndbladede,
tyknakkede flintøkser. - 2 flækkeildsten, - 1 skiveskraber. - 25 tværpile. - 18 flækkeredskaber. - 29 flækker/-fragm. >15
ravperler (3 type a, 5 type b, 1 type c, 1 type h, 3 type m, ubest.) samt fragm. - > 21 lerkar (>5 tragt/cylinderhalsbægre, 1
øskenbæger, 1 vinkelskål, 1 Troldebjergskål, >9 skulderkar, 2 dobbeltkoni, ubest. lerkar).
b. Den V-lige jættestues kammer var opr. sat af >10 sidesten, heraf 6 mod N og 4 mod S. Dert var ca. 5,5 m l. og 2,0-2,1
m br. Midt for S-siden fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret N-S. Den var >3 m l. og 0,75-1,1 m br. Den var bygget af >3 par siesten. Der var tørmurskonstruktioner
mellem sidestenene. Der iagttoges spor af tærskelsten mellem 1. og 2. par sidesten.
Fund (Udgr. 1975 af J. Skaarup - LMR 8683): Diverse mindre flække- og skiveredskaber, herunder 1 flækkeildsten og 10
tværpile. - >6 ravperler (3 type m, 2 type b, 1 ubest.) og fragm. - Keramik: >4 tragtbægre, 1 Troldebjergskål, 1 vinkelskål,
4 skulderkar, 3 åbne skåle med konvekse/rette sider. MN I-II/III.
Ved højens sydside fandtes en stor stenlægning, hvori lå forskellige mindre afslagsredskaber samt derunder resterne af
et keramik-offerlag: >10 tragtbægre. - 1 lerskive. - >5 Troldebjergskåle. - > 4 skulderkar. - Ubest. lerkar. MN I-II.- Litt: J.
Skaarup 1985: fl. C. nr. 383.
2988. ”Grydehøj”, Rise, Rise sg ( DKC: 090704.35 ). HP 1885 og JS 1975. Langhøj, orienteret VSV-ØSØ. Ca. 60 m l, 30 m
br. og 1,5 m h. I højen er forskudt mod højens S-side undersøgt en jættestue. Der har muligvis været endnu en jættestue
og evt. flere andre kamre i højen.
Jættestuens kammer var orienteret VSV-ØNØ. Det var ca. 7,5 m l. og 2,1 m br. Det var bygget af 17 sidesten, nemlig 7
mod N og S samt henh. 1 og 2 mod Ø og V. Der er registrret spor af tørmurskonstruktioner. Lidt forskud mod Ø på
kammerets vestvæg fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret N-S. Den var >2,75 m l. og 0,6-0,8 m br. Der er iagttaget 4 standspor; 2 i hver side.
Offerlaget var bortgravet; tilsvarende sporene efter andre anlæg i højen.
Fund (Indsendt 1865 og udgr. 1975 - NM A 22.210-11, A 36.787-97 og LMR A 8993): 1 fragm. af svær, sleben, tyknakket
retøkse. - Ægfragm. af sleben, buttet retmejssel. - 2 pilespidser med konkav basis. - i flækkeildsten. - 13 tværpile. -1
sleben pilespids. - 8 flækkeredskaber. - >15 tandperler af hund og ulv. - >11 ravperler (1 type a1, 2 type b, 8 type m) og
fragm. - Keramik: 1 tragtbæger. - 1 øskenbæger. - 1 åben skål med konvekse sider. - 1 retvægget skål. - 1 vinkelskål. - 2
hængekar. - >9 skulderkar. - Ubest. lerkar. MNI-V - 1 fragm. YN-lerkar (type II D 2). - Et SN-lerkar med S-formet profil. Mgl: Benmejsel, benpren, flintøkser og andre flintredskaber, ravperler. - Litt: J.R. Hüberz 1834: 18. - C.J. Becker 1940: 98
ff. - K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 258. - 2005: fl.1, 209. - J. Skaarup 1985: fl. C nr. 382.
2989. Lille Rise, Rise sg (DKC: 090704.38). 1838 og 1981. Tomten af en megalitgrav.
Fund (privateje, i.s. ): 1 stridsøkse (type K 1). - 3 slebne, tyndbladede, tyknakkede flintøkser. - 1 fragm. sleben retmejsel.
- Mgl: 2 flintøkser. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 379. - K. Ebbesen 2005: fl.1,210.
2990. ”Tingstedet”, Rise Præstegårds mark. Rise sg (DKC: 090704.50). HP 1895 og JR 1945.
Langdysse, rektangulær og orienteret Ø-V. Den er nu ca. 51 m l., 8 m br. og 1,0-1,4 m h. Højens ender er afgravet. Der er
bevaret mange randsten. Stenene midt for enderne er særlig høje.
I højen findes 2 dysser. Mellem de to kamre er registeret to sten, muligvis som rester af et tredje kammer.
a. Ca. 2 m fra højens vestlige ende findes en dysse. Kammeret er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning.
Det er har rektangulær grundplan. Det er 2,2 m l., 1,3 m br. og 1,2 m h. Kammeret er bygget af 1 stor endesten mod N
samt én større sten på langsiderne mod Ø og V. For kammeret Ø-lige ende findes en smallere sidesten, som kun dækker
kammeret halvt. Dækstenen er fjernet.
b. 12,5 m fra højens østlige ende findes en dysse. Kammeret er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning.
Det har rektangulær grundplan. Det er 2,0 m l., 1,1 m br. og 1,0 m h. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 stor
endesten mod N samt 1 sten på hver langside mod Ø og V. For kammerets sydlige ende findes en tærskelsten. Her findes
en kort gang.
Gangen er orienteret N-S. Den er 1,3 m l. og 1,1 m br. Der er bevaret mindst 1 sidesten af gangen. Kammeret har været
dækket af 1 stor dæksten, som er sprængt.
I kammeret er fundet en flække. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 342 - J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 353 - P.V. Glob 1969: nr.
161.
2991. Dunkær, Rise sg (DKC: 090704.64). Megalitgrav.
Fund, muligvis herfra (NM A 33.822-24): 1 flintdolk (type VB). - 1 fragm. dobbeltægget stridsøkse. - 1 lerkar (type I O).
- 1 SN-lerkar. - Litt: J.R. Hübertz 1834: 18 f. - J. Skaarup 1985: fl. C nr. 367. - K. Ebbesen 2005: fl.1,211.
2992. Dunkær, Rise sg (DKC: 090704.65). 1838, HP 1875 og JS 1985.
Rundhøj. Den var ca. 20 m i diam. Der er registreret randsten; 0,9-1,2 m h.

I højen fandtes tomten af en megalitgrav. Der er registreret sten.
Fund (Udgr. 1985 af J. Skaarup - LMR A 8602): Flintredskaber og lerkarskår. MN. - Litt. J.R. Hübertz 1834: 18 f. - J.
Skaarup 1985: fl. C. nr. 369.
2993. Dunkær, Rise sg (DKC: 090704.70). 1838 og HP 1875. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var ca. 36 m l., 9 m br.
og 0,75 m h.
Centralt i højen fandtes en dysse. Det rektangulære kammer var orienteret på tværs af højens længderetning. Det var
bygget af 5 sidesten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 364, fig. 330.
2994. Dunkær, Rise sg (DKC: 090704.72). 1976. Tomten af megalitgrav.
Fund (Inds. i 1920-erne og udgr. 1976 af J. Skaarup): 1 sleben, svær, tyndnakket flintøkse. - 4 flintdolke (1 type Ix, 2 type
VA og ubest.). - 7 flækker. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 359, fig. 326-7.
2995. Risemark, St. Rise, Rise sg (DKC: 090704.83). HP 1987 og JR 1945. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 22 m l.
og 8 m br. Der er bevaret randsten; ca. 1 m høje. Den højeste, som er 1,4 m h. er placeret midt for NV-enden.
Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret NØ-SV eller på tværs af højens
længderetning. Det er ca. 2,3 m l., 0,8 m br. og 1 m h. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten mod NØ samt 2 sten på
langsiderne. Kammeret er åbent mod SV. Det er dækket af 1 dæksten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 351, fig. 324.
2996. Store Rise, Rise sg (DKC: 090704.88). HP 1875 og JR 1945. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 11,5 m l. og 7
m br. Der er registreret randsten. Endestenene er større end de øvrige. Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulære
kammer (type II) er orienteret SSØ-NNV. Det er ca. 1,7 m l., 1,1 m br. og 1,1 m h. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 1
sten mod NNV samt 2 sten på hver langside. For kammerets SSØ-lige ende ligger en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1945 af J. Raklev - NM A 41.050): 1 buttet retmejsel er fundet ved randstenen i S-siden. - Litt: J. Skaarup
1985: fl. C. nr. 347, fig. 323.
2997. ”Gelleds Hoved Stendysse”, Skovbrink, Dunkær, Rise sg (DKC: 090704.101). JJ 1936 og JS 1945. Langhøj, orienteret
Ø-V. I højen fandtes opr. 3 kamre, hvoraf det ene er bevaret.
Kammeret er rektangulært og orienteret N-S. Det var ca. 1,9 m l. og 1,2 m br. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten
mod N, Ø og V. For kammerets S-lige ende ligger en indgangssten.
Fund (Udgr. i 1930-erne af J. Hansen - MAM 1365-67): 3 flintdolke (1 type 1x og 1 type IIA). - >5 tragtbægre. MN I. - Litt:
K. Ebbesen 1975: fl.a. nr. 256. - J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 330, fig. 316-8.
2998. Gråsten, Rise sg (DKC: 090704.102). Ca. 1930. Tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. i 1930-erne af J. Hansen - MAM u. nr.): Lerkarskår. MN I. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 327.
2999. Gråsten, Rise sg (DKC: 090704.105). HP 1875 og JS 1975.
Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 25 m l. Der er registreret randsten.
I højen fandtes tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1975 af J. Skaarup - LMR A 8689): Flintredskaber. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 335, fig. 319.
3000. Lindbjerg, Gråsten, Rise sg (DKC: 090704.109). 1838, HP 1875 og JR 1945. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca.
27,5 m l., 6 m br. og 1,0 m h. Der er bevaret enkelte randsten. I højens midterakse findes 2 dysser.
a. 5,9 m fra højens Ø-lige ende findes en dysse. Det rektangulære kammer (type II) er orienteret N-S eller på tværs af
højens længderetning. Det er ca. 1,7 m l., 1,0 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af 4 sidesten; nemlig 1 sten mod N og V
samt 2 sten mod Ø. Mod S findes en gangåbning, Her ligger en tærskelsten.
b. 5,5 m fra højens V-lige ende findes en dysse (type I/II). Det rektangulære kammer er orienteret Ø-V eller parallelt med
højens længderetning. Det er ca. 1,75 m l., 0,6 m br. og 0,7 m h. Det er bygget af >4 sidesten; nemlig 2 på hver langside.
- Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 338, fig. 321.
3001. ”Lindebjerg”, Gråsten, Rise sg (DKC: 090704.110). HP 1875 og JR 1945. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 15 m
l. og 7,5 m br. I højen findes 2 jættestuer; placeret Ø-V for hinanden med ca. 2 m´s mellemrum.
a. Den Ø-lige jættestues kammer har oval grundplan. Det er orienteret Ø-V. Det er 4,1 m l., 2,7 m br. og 1,5 m h.
Kammeret er bygget af >8 sidesten og 1 dæksten (med skåltegn). Ved den Ø-lige ende af den S-lige langside findes en
gangåbning.
Gangen er orienteret N-S. Den er ca. 3,2 m l. og 0,8 m br. Der er bevaret >3 sidesten. På den Ø-lige langside står 1
karmsten.
b. Den V-lige jættestues kammer er orienteret Ø-V. Det er ca. 3,5-4,0 m l., ca. 2 m br. og 1,5 m h. Det er bygget af >5
sidesten og >1 dæksten.
Gangen er orienteret N-S. Den er ca. 2,3 m l. Der er registreret 2 sidesten og derimellem 1 karmsten af gangens Ø-lige
side. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 339, fig. 322.
3002. Gråsten, Rise sg (DKC: 090704.114). 1847 og JS 1982.
Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 20 m l. og 6-8 m br. I højen fandtes 2 dysser.
Fund (Ops. 1982 af J. Skaarup - LMR A 11724): Ubest. lerkarskår. - Litt: J. Skaarup 1985. fl. C. nr. 340.
3003. Stokkeby, Rise sg (DKC: 090704.122). 1967. Høj. Der er registreret 23 randsten.
I højen fandtes en dysse. Den var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C nr. 356.
3004. Søby, Søby sg (DKC: 090705.6). HP 1975. Fritstående dysse.
Kammeret er orienteret N-S. Det er ca. 2,3 m l., 0,8 m br. og 1,2 m h. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod N og

2 på hver langside. For kammerets S-lige ende findes en indgangsten.
Fund (Udgr. 1884 af H. Petersen. - NM A 5875-76): 1 flækkekniv. - 2 flækker. - 2 uorn. sideskår. - Litt. J. Skaarup 1985:
fl. C. nr. 486.
3005. ”Grønnemosehøj”, Tranderup, Tranderup sg (DKC: 090706.6). Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den var ca. 13 m
l., 6-7 m br. og 1,3 m h. Der er registreret > 9 randsten.
Ved højens midte er registreret et gravkammer.
Fund (Muligvis herfra NM A 23.201): Nakkefragm. af en spidsnakket retøkse.
3006. Søby, Søby sg (DKC: 090705.6a). HP 1875. Dysseruin.
Der er registreret >1 sten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 485.
3007. ”Lammeshøj”, Tranderup sg (DKC: 090706.11). HP 1875. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 19 m l. og 9
m br. Der er registreret randsten.
Centralt i højen registreret en sten: dæksten af kammer?
Fund (Ops. 1980 - privateje i.s.). 1 simpel skafthulsøkse. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 445.
3008. Vindeballe, Tranderup sg (DKC: 090706.14). Tomten af en megalitgrav.
Fund (Ops. i 1950-erne og 1980 - LMR A 9971): 2 tyndnakkede flintøkser. - Flintredskaber. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C.
nr. 441, fig. 352.
3009. Tranderup sg (DKC: 090706.20). HP 1875. Dysse.
Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 437.
3010. ”Lykkehøj”, Tranderup, Tranderup sg (DKC: 090706.26). HP 1875. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 30 m
l. og 8 m br. Dens SV-lige ende var overbygget af en bronzealderhøj. I højen fandtes 2 dysser.
Fund (Ops. 1981 - LMR A 11713): Flintredskaber. - Litt: J.R. Hübertz 1834: 16 f. - J. Skaarup 1985: fl. C. nr. 428.
3011. Tranderup, Tranderup sg (DKC: 090706.24). HP 1875. Rundhøj. Den var ca. 11 m i diam.
Centralt i højen fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) var orienteret NØ-SV. Det var bygget af 5 sidesten;
nemlig 1 sten mod NØ og 2 sten på hver langside. For den SV-lige ende lå en tærskelsten. - Litt: J. Skaarup 1985: fl. C
nr.430, fig. 351.

HJØRRING AMT.
3012. Vrangstrup, Brønderslev sg (DKC: 100101.1). HK 1908. Fritstående dysse.
Kammeret var rektangulært og ca. 1,5-2,25 m l. Det var bygget af svære sten.
Fund (mgl.): Lerkarskår.
3013. ”Strygeshøj”, Vittrup Mark, Børglum sg (DKC: 100102.-). 1869. Høj. Midt i højen fandtes 2 gravkamre.
Fund (Inds. 1869 - NM A 807): 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse; fundet i det S-ligste kammer.
3014. Torstendal, Jerslev sg (DKC: 100106.5). HK 1907 og 1922. Langhøj, rektangulær og orienteret NNØ-SSV. Den er
ca. 44 m l., 10 m br. og indtil 3 m h. Der er bevaret 19 randsten.
16 m fra S-enden findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret NØ-SV eller på tværs af højens
længderetning.
Det er 2,2 m l. og 0,8-0,9 m br.; bredest i SV. Kammeret er bygget af 3 sidesten, som skråner stærkt indad, nemlig en
endesten mod NØ og 2 store sten på hver langside. For kammerets SV-lige ende findes 1 tærskelsten og foran denne 1
dørsten.
Kammeret var plyndret ved undersøgelsen. Der fremkom fragmenterne af mindst 2 lig, en mand og en kvinde. Udenfor
dyssen skal være fundet en flintøkse. I højen er endvidere undersøgt en brandplet fra ældre jernalder.
Fund (Udgr. 1922 af H. Kjær. - NM A 32.242): Skeletrester.
3015. Ø. Hjulskau, Jerslev sg (DKC: 100106.9). HK 1907. Rundhøj. Den er ca. 20 m i diam. og 2,3 m h.
Centralt i højen findes en dysse. Den er omgivet af en stenpakning.
Kammeret (type II) er rektangulært og orienteret N-S. Det er ca. 2,5 m l., 1,3 m br. og 1,8 m h. Kammeret er bygget af
3 sidesten, nemlig 1 sten mod N, V og Ø. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. For kammerets
S-lige side fandtes en gangåbning. Her lå 1 indgangssten. Kammeret var dækket af 1 dæksten. Gulvet bestod af en
brolægning af småsten.
Gangen var bygget af >5 sidesten; 3 på den ene og 2 på den anden.
Fund (Udgr. af ejeren 1875 - NM A 1868-69): Skeletrester. - 1 flintdolk (mgl.). - 1 pilespids med konkav basis. - Mgl.: ca.
5 dolke og ravperler. - Litt: H. Kjær 1932: fig. 15-16.
3016. Jerslev, Jerslev sg (DKC: 100106.31). HK 1907. Langhøj.
I højen fandtes en megalitgrav. Kammeret var ca. 4 x 3 m stort og 1,5 m h. Det var bygget af store sten.
Fund (Udgr. 1870 - mgl.): 1 flintdolk, 1 pilespids og en ”sav”.
3017. ”Balhøj”, Jerslev, Jerslev sg (DKC: 100106.73). HK 1907.
Rundhøj. Den er ca. 36 m i diam. og 5,6 m h.
I højen fandtes mindst en megalitgrav. Den var bygget af 3 sidesten og 1 dæksten.

Fund (Udgr. af fritidsarkæolog ca. 1870. - Mgl.): 1 flintdolk.
3018. Klæstrup Gl. Skole, Jerslev sg (DKC: 100106.115). 1966. Rundhøj. Der er registreret randsten. I højen fandtes
tomten af en megalitgrav.
I højen fremkom en sekundær stenkiste.
Fund (Udgr. 1966 af P. Friis - VHM 1966/107-8): 1 ravperle (type c1) og ubest. lerkarskår.
3019. Underåre, Serreslev sg (DKC: 100110.22). HK 1907 og CLV 1959. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den var opr. ca.
26 m l., 7-8 m br. og 1,4 m h. Den var bygget af lyngtørv. Der er registreret >4 randsten. Udenfor randstenene fandtes
hele vejen rundt om højen en 1,5 m bred stenlægning. I højen er registreret 2 kamre.
I højens V-lige del fandtes en kammerruin. Der er registeret >1 sten.
Fund (Udgr. 1959 af C.L. Vebæk): Ingen.
3020. Halum, Serreslev sg (DKC: 100110.36). TT 1908. Høj. I højen fandtes et gravkammer. Det var bygget af 3 sidesten
og 1 dæksten. I kammeret fremkom 2 skeletter med fødderne mod hinanden.
3021. Holte, Serreslev sg (DKC: 100110.55). TT 1908. Langhøj. Den var ca. 163 m l., 16 m br. og 2,25 m h.
Centralt i højen fandtes en megalitgrav. Den var bygget af 3 sidesten og 1 dæksten.
I højen er endvidere registreret en ca. 1,7 m h. bautasten, hvilende på 4 mindre sten.
Fund (Mgl.): 1 ravperle.
100110,a. Underåre, Serreslev sg (VHM 18.503-7). Fundet i en gravhøj: 2 slebne, svære, tyknakkede retøkser (Valbytype). - 2 ravperler (1 type c2 og 1 ravskive) og fragm. - Ubest. lerkar.
100110,b. Underåre, Serreslev sg (VHM 19.467-70). Gravfund: 1 sleben, svær, tyndnakket flintøkse. - 1 sleben, tyndnakket
flintøkse, sek. tildannet af et ægfragm. - 1 ravperle (type c1) og fragm. - 1 kraveflaske (type c, fase TN 3) - 1 ubest.
lerkar.
3022. Østergård, Ø. Hjermitlev, Tolstrup sg (DKC: 100113.120). 1961. Dysseruin.
Fund (Mgl.): Spydblad, 2 dolke, en segl, 11 ravperler. - Litt: P. Friis 1963: 4 f (afb.).
3023. ”Troldhøj”, Svenstrup, Tårs sg (DKC: 100114.197). TT 1908. Rundhøj. Den er ca. 27 m i diam. og 3,1 m h. Der er
registreret randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Kammeret (type I/II) var rektangulært og orienteret Ø-V. Det var ca. 2,1 m l. og
0,4 m br. Det var bygget af 6 sidesten, nemlig 2 kløvede sten mod N og S samt 1 sten mod Ø og V.
Fund (Mgl.): I eller ved kammeret er fundet lerkar.
3024. ”Hvilshøj”, Østergård, Ø. Brønderslev sg (DKC: 100119.94). Høj. Den var ca. 12 m i diam. I højen fandtes tomten
af en megalitgrav. Her fandtes en fragm. dolk.
Der undersøgtes dele af et offerlag.
Fund (Udgr. 1967 af P. Friis - VHM 1967/85-99): 1 fragm. flintdolk (type Ix). - 1 ravperle (ubest.). - 2 tragtbægre. - 1
tragtskål. - 1 øskenskål. - 1 fodskål. - Ubest. lerkar. MN I. - Litt: P. Friis 1964: 219 f, (afb.). - K. Ebbesen 1978: nr. 1.
3025. ”Lange Dys ”, Overdorf, Dronningelund sg (DKC: 100202/3.173). HK 1908. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den
er ca. 80 m l. Der er registreret nogle få randsten.
I højens Ø-lige ende er registreret et gravkammer. Der sås 1 dæksten.
3026. Sprattenborg, Ovendorf, Dronnningelund sg (DKC: 100202/3.209). HK 1908. Høj. I højen fandtes 1 og opr.
muligvis 3 kamre.
Centralt i en højen er registreret ruinen af en megalitgrav. Der er registreret >3 sten.
Fund (Mgl.): Stenredskaber.
3027. Overdorf, Dronnningelund sg (DKC: 100202/3.217). HK 1908. Høj. Der er registreret >4 randsten. I højen fandtes
2 kamre.
Der iagttoges >1 sten af det ene kammer.
3028. ”Pyldbørdysse”, Hjallerup, Dronningelund sg (DKC: 100202/3.226). HK 1906. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ.
Den er ca. 43 m l. og 15 m br.
3029. Hjallerup, Dronnninglund sg (DKC: 100202/3.230). HK 1908. Høj. Den var ca. 3 m h. Der er registreret 2 kamre
med svære dæksten.
Fund (Mgl.): Stensager?
3030. Dronningelund, Dronningelund sg (DKC: 100202.245). HK 1909. Rundhøj. Den var ca. 16 m i diam. og 1,8 m h.
Der ses stadig 4 randsten. Central i højen findes en dysse.
Kammeret er orienteret NNØ-SSV. Det har rektangulær grundplan. Det er 2,4 m l. og 0,9 m br. Kammeret er bygget af
6 lige høje sidesten, nemlig 1 sten for hver ende og 2 sten på hver langside. Dækstenen er afvæltet.
Fund (Udgr. - NM 18.452-54): 1 kraveflaske (type c, TN 3). - 1 tyndnakket flintøkse. - 1 dolk (mgl.). - Litt: S. Müller 1888:
nr. 230. - 1911: 280 f, fig. 2-3. - K. Thorvildsen 1941: nr. 24. - N. Åberg 1937: nr. 7. - H. Knöll 1976: nr. 12, t. 4,5.
3031. Lunden, Dronningelund sg (DKC: 100202/3.249). HK 1909. Høj.
I højen fandtes et rektangulært dyssekammer. Kammeret var åbent mod S.
Fund (Udgr. 1860. - Mgl.): Et stenredskab.
3032. Lunden, Ørsø, Dronnningelund sg (DKC: 100202/3.271). HK 1909. Høj.
I højen fandtes et rektangulært dyssekammer. Det var ca. 1,5 m l. Det var bygget af 1 dæksten.

3033. Lunden, Hallund sg (DKC: 100204.9). HK 1908. Langhøj, orienteret Ø-V. Det var ca. 45 m l. og 14 m br. Der er
registreret 7 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret 4 kløvede sten.
3034. Hallund Hede, Hallund sg (DKC: 100204.32). HK 1908. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 20 m l.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >2 sten.
3035. Hallund, Hallund sg (DKC: 100204.38). HK 1908. Langhøj. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Kammeret var orienteret N-S. Der er registreret >1 sten.
3036. Hallund, Hallund sg (DKC: 100204.56). HK 1908. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 40 m l., 10 m br. og
1,5-2,5 m h.
Ca. 10 m fra højens SV-lige er registreret spor af et kammer(?).
3037. Allerup, Hellevad sg (DKC: 100205.45). HK 1908. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var 35 m l. og 15 m br.
I højens Ø-lige del fandtes et gravkammer. Kammeret var omgivet af en stenpakning, hvori fandtes 1 flintøkse.
Kammeret var bygget af svære sidesten og 1 dæksten.
Fund (Mgl.): 1 urtepotteformet lerkar.
3038. Hellevad, Hellevad sg (DKC: 100205.50). HK 1908. Rundhøj. Den var 22 m i diam. og 3,0 m h.
I højen er registreret et gravkammer. Der sås 1 dæksten.
Fund (Udgr. ca. 1870 ): ?
3039. Røgelhede, Hellevad sg (DKC: 100205.75). HK 1908. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 25 m l. og 12 m br.
8 m fra højen Ø-lige ende fandtes ruinen af et gravkammer. Der er registreret store sten.
Fund (mgl.): Flintredskaber og lerkarskår.
3040. Lem, Hellevad sg (DKC: 100205.98). HK 1908. Høj.
Centralt i højen fandtes et gravkammer. Der er registreret 1 dæksten.
I højen fandtes 2 jernalderlerkar.
3041. ”Dejsen”, Kildedal, Hellevad sg (DKC: 100205.120). HK 1908. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den var ca. 75 m l.,
15 m br. og 1,5 m h. Der er registreret randsten.
3042. Korslund, Hellevad sg (DKC: 100205.137). HK 1908. Høj. I højen fandtes tomten af en megalitgrav.
Fund (mgl.): Skeletrester, 1 skafthulsøkse og 3 tyndnakkede flintøkser.
3043. Hellum, Hellum sg (DKC: 100206.42). 1989. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 17 m l. og 8 m br. Der er
registreret ca. 34 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Den var gravet 0,5 m ned i undergrunden. Kammeret er orienteret Ø-V eller på tværs af
højens længderetning. Det var ca. 3,0 m l. og 1,75 m br. Det var bygget af >6 sidesten.
Ved randstenene fandtes 1 tyknakket flintøkse, nedlagt som offer.
Fund (Udgr. 1990 af T. Nilsson - VHM 338/1989): Skeletrester. - 1 ravperle (type m). - Ubest. lerkar.
3044. Hellum, Hellum sg (DKC: 100206.67). HK 1908. Rundhøj. Den er ca. 15 m i diam. og 1,5 m h.
Centralt i højen fandtes 1 kammer. Der er registreret >1 sidesten.
3045. ”Dejsen”, Kastenskov, Hellum sg (DKC: 100206.83a). HK 1908. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 52 m l., 17 m br.
og 3 m h. 17 m fra højens Ø-lige ende er registreret spor af et gravkammer.
3046. ”Dejsen”, Hellum, Hellum sg (DKC: 100206.92). HK 1908. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 37 m l., 10 m
br. og 2,5 m h. Der er registreret 2-3 randsten.
Centralt i højen er registreret spor af et gravkammer.
3047. Ørvad, Hørby sg (DKC: 100207.12). HK 1908. Høj.
I højen fandtes en dysse. Kammeret er ca. 1,9 m l., og 1,3 m br. Det er bygget af 4 sidesten. Sekundært i højen fandtes
en flintdolk.
Fund (Udgr. ca. 1900 af ejeren - privateje): 2 slebne, tyndbladede flintøkser.
3048. Ørvad, Hørby sg (DKC: 100207.20). TT 1906. Langhøj, orientreret NØ-SV. Den var ca. 35 m l.
I højens NØ-lige ende er registreret ruinen af et gravkammer.
3049. ”Jynovn”, Haven, Hørby sg (DKC: 100207.50). HK 1908. Rundhøj. Den er ca. 18 m i diam. og 1 m h. Der er
registreret >1 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type Ib) er orienteret NØ-SV. Det er >2 m l. og 1,1 m br.
Det er bygget af 6 sidesten; nemlig 1 sten mod NV og SØ samt 2 sten mod NØ og SV. Sidestenene skråner indad. Det er
dækket af 1 dæksten. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 630.
3050. Hørby, Hørby sg (DKC: 100207.145). TT 1906 og TM 1058. Langhøj. Der er registeret 2 randsten.
I højen findes en dysseruin. Kammeret var bygget af >3 sidesten; nemlig 1 sten mod N og 2 sten mod Ø. Kammeret var
dækket af 1 dæksten.
I højen er fundet et ornam. lerkar. - Litt: S. Müller 1911: 289.
3051. Hørbylund, Hørby sg (DKC: 100207.175). TT 1906. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 28 m l., 12-13 m br. og 2
m h. Der er registreret >10 randsten. I højen findes 2 dysser.
a. Centralt i højen eller 12 m fra højens Ø-lige ende findes en dysse. Kammeret (type I/II) er orienteret N-S eller på tværs
af højens længderetning. Det er ca. 2 m l. og 1 m br. Det er bygget af >4 sidesten, nemlig 2 sten mod Ø og V.

b. 5,5 m fra højens Ø-lige ende findes en dysseruin. Der er registreret >1 sten. - Litt: S. Müller 1911: 289.
3052. Hørby Lund, Hørby sg (DKC: 100207.187). TT 1908. Høj. Der er registreret >8 randsten.
I højen findes en dysse (type IV). Kammeret er orienteret N-S. Det har rektangulær grundplan. Det er ca. 2,5 m l., 1,8
m br. og 1,8 m h. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten mod N og 2 mod Ø og V. Sidestenene skråner indad. Der er
registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. For kammerets S-lige ende findes en gangåbning. Her ligger en
0,8 m h. indgangssten.
Gangen er orienteret S-N. Den er ca. 0,6 m br. Den er bygget af opr. 2 sidesten; én på hver side.
Fund (Inds. 1907 - NM A 23.243-44): 1 flintdolk, omdannet til ildsten. - 1 ravperle (type e). - Litt: S. Müller 1911: 287.
3053. Haven, Hørby sg (DKC: 100207.209). HK 1908 og TM 1958. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 29 m l., 10,0 m br.
og 2,5 m h. Der er registreret >12 randsten.
I højen er registreret en dysseruin. Kammeret (type I/II) var orienteret Ø-V. Det var bygget af 5 sidesten, nemlig 2 sten
på hver langside og 1 sten for hver ende. Kammeret var dækket af 1 dæksten, som vendte en flad side nedad. - Litt: S.
Müller 1911: 289.
3054. Karup, Karup sg (DKC: 100208.9). TT 1905. Langhøj, orienteret Ø-V. Der er ca. 23,5 m l., 12,5 m br. og 2 m h. I
højen findes 2 dysseruiner.
a. I højens V-lige del fandtes en dysseruin. Kammer var 2,6 m l/br. Der er registreret >2 sidesten.
b. Ved højens midte fandtes en dysseruin. Der er registreret 2 sidesten.
I højen en fundet en bronzedolk.
3055. Karup, Karup sg (DKC: 100208.36). TT 1905. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 22,5 m l. og 13,5 m br.
Der er registreret randsten.
3056. Skæve, Skæve sg (DKC: 100209.65). HK 1906/7. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 58 m l., 12 m br. og 2,0
m h. Der er registreret >18 randsten.
I højen fandtes en dysse. Der er registreret 1 dæksten.
I højen fandtes 3 lerkar; det ene med brændte ben.
3057. Knudeje Skov, Skæve sg (DKC: 100209.102). HK 1906/7. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er ca. 31 m l., 9 m br.
og 2 m h. Der er registreret 10 randsten.
10 m fra højens SSV-lige ende fandtes en dysse. Det rektangulære kammer var orienteret NNØ-SSV eller på langs af
højens længderetning. Det var ca. 3 m l. Det var bygget af >3 sidesten, nemlig 1 endesten og 2 sidesten.
3058. Skæve, Skæve sg (DKC: 100209.127). TT 1907. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 17,5 m l., 7,0-7,5 m br. og 1
m h. Der er registreret >20 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) var orienteret N-S eller på tværs af højens
længderetning. Det var ca. 1,7 m l. og 1,2 m br. Det var opr. bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten mod N, Ø og V samt 2
sten mod S. Der er registreret stenpakning mellem sidestenene.
3059. ”Thorshøj”, Torslev, Torslev sg (DKC: 100211.82). Søgård 1898 og TT 1908. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var
bygget af sand. Den var 31,5 m l., 16,0 m br. og 2,0 m h. Højen var opr. omgivet af dobbelt randstensrække. I højen
fandtes 3 dysser.
a. Ca. 5 m fra højens Ø-lige ende fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type II) var orienteret N-S eller på tværs af
højens længderetning. Det var bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten mod N, samt 2 sten mod Ø og V. For kammerets S-lige
ende lå 1 tærskelsten. Kammeret var dækket af 1 dæksten.
b. Centralt i højen fandtes en dysse. Det rektangulære kammmer (type II) er orienteret N-S eller på tværs af højens
længderetning. Det var ca. 1,9 m l, 1,3 m br. og 0,9 m h. Det var bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten mod N, og 2 sten mod
Ø og V. For kammerets S-lige ende findes en tærskelsten.
Fund (mgl.): En flintøkse og ravperler.
c. Ca. 4,5 m fra højens V-lige ende fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type II) var orienteret N-S eller på tværs
af højens længderetning. Det var 1,9 m l. og 1,0 m br. Det var bygget af 7 sidesten; nemlig 1 sten mod N, samt 3 sten mod
Ø og V. For kammerets S-lige ende lå 1 tærskelsten.
Gangen var orienteret S-N. Den var ca. 1,9 m l. og 0,9 m br. Den var bygget af 2 sidesten. Den var dækket af 1 dæksten.
Yderst i gangen lå 1 tærskelsten.
Fund (Udgr. 1898 af Søgård - privateje, i.s.): Skeletrester, 1 tyknakket flintøkse og en del ravperler.
I højen er fundet sekundære urnegrave.
3060. Ørslev, Torslev sg (DKC: 100211.140). TT 1908. Rundhøj. Den er ca. 30 m i diam. og 1 m h. Der er bevaret >5
randsten.
I højen findes en dysse. Kammeret (type I/II) er orienteret NV-SØ. Det er ca. 2,4 m l. og 1,1 m br. Det er bygget af 5
sidesten; nemlig 1 sten mod NV, samt 2 sten mod NØ og SV. Kammeret er åbent mod SØ. - Litt: S. Müller 1911: 289 f.
3061. Heiselt, Torslev sg (DKC: 100211.210). TT 1910. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 25 m l., 10 m br. og 1,0 m
h.
I højens Ø-lige ende er registreret en dysseruin.
3062. Hejselev Mark, Torslev sg (DKC: 100211.264). TT 1912. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 125 m l., 9-17
m br. og 2 m h. Der er registreret randsten.

I højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type II) er orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning.
Det er ca. 1,5 m h. Kammeret er bygget af 3 sidesten; nemlig 1 sten mod V, N og S. Sidestenene vender en flad side indad.
For kammerets Ø-lige ende findes en 0,4 m h. indgangssten. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1912 af H. Friis og T. Thomassen - NM A 27.018-36): 3 slebne, tyndnakkede flintøkser - 1 sleben, tyndbladet,
tyndnakket retøkse. - 6 ravperler (1 type g; 2 type h: 1 type k; 1 type m; 1 type s) og fragm. - Mgl.: 1 ”lerflaske” - Litt: N.
Åberg 1937: no. 2. - K. Thorvildsen 1941: no 22.
3063. Skavange, Torslev sg (DKC: 100211.277). 1954. Rundhøj. Den var ca. 13-14 m i diam. og 1,5 m h.
I højen findes en dysse (type II). Kammeret er orienteret Ø-V. Det er 2,5-2,8 m l. og ca. 2,3 m br. Det er bygget af 6
sidesten, nemlig 1 sten mod Ø og V samt 2 sten mod N og S.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er bygget af >2 sidesten.
Fund (Udgr. 1954 - VHM 1954/404-29): 1 sleben, tyndnakket svær flintøkse. - 10 ravperler (2 type c1-2; 1 type e1; 2 type
k og 5 type m) og fragm. - 1 kraveflaske (type c, TN, fase 3) - 1 åben, uorn. miniatureskål. - Ubest. lerkar. - Litt: P. Kjærum
1971: 63 ff. - H. Knöll 1976: no. 13.
3064. Understed, Understed sg (DKC: 100212.4). TT 1905. Langhøj. Der er registreret 8 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Kammeret var orienteret NV-SØ. Der er registreret >2 sidesten; nemlig 1 sten mod
V og N.
3065. ”Ingbjerghøj”, Øksenhede, Volstrup sg (DKC: 100214.70). HK 1902 og TT 1905. Rundhøj. Den er ca. 23 m i diam.
og 3,5 m h. Der er registreret >12 randsten. I højens SØ-lige del findes en jættestue.
Kammeret er orienteret NØ-SV. Det er ca. 7,0 m l. og 2,1-2,2 m br. Der er registeret sidesten i N og V. Det var dækket af
4 dæksten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er ca. 3,8 m l. Den er bygget af >4 sidesten og >1 dæksten.
Fund (mgl.): Et par lerkarskår. - Litt: S. Müller 1911: 296.
3066. ”Dejsen”, Ørum, Ørum sg (DKC: 100215.4). HK 1907. Langhøj, orienteret Ø-V. I højen fandtes en dysse. Kammeret
var 2,5 m l. og 1,0 m br. Det er bygget af >4 sidesten.
3067. Sdr. Stenhave, Flade sg (DKC: 100303.77). JB 1923. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 26-28 m l. og 10-12 m br.
Der er registreret >25 randsten. I højen fandtes 1 ell. 2 dysser.
a. I højens S-lige del fandtes en megalitgrav. Kammeret var orienteret SSV-NNØ. Det var opr. ca. 2,0 m l. og 0,5 m br.
Der er registreret ca. 10 sten.
b. Ved højens midte er registreret 1 sten. Muligvis er den sidesten i et andet kammer.
3068. Gerum, Gerum sg (DKC: 100305.39). TT 1907 og CLV 1955. Rundhøj, opført på en naturlig højning i terræn’et.
Den var 20 m i diam og ca. 2 m h. Der er registreret 10 randsten.
I højen fandtes en dysse. Kammeret var omgivet af stenpakning. Der er registret en vandnæse i højen. Det rektangulære
kammer (type II) er orienteret Ø-V. Det var 2,0-2,4 m l., 1,2-1,4 m br. og 1,5 m h. Det var bygget af >3 sidesten; nemlig
1 sten mod N, V og S. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. For kammerets Ø-lige ende fandtes
en gangåbning. Her lå en tærskelsten. Den tilhørende dørsten lå udenfor anlægget. Gulvet bestod af en flisebrolægning.
Herpå fandtes gravgaverne. Der iagttoges ildspor i kammeret.
Gangen var orienteret Ø-V. Der er registreret 1 sidesten. Yderst i gangen lå 1 tærskelsten.
I højen fandtes sekundære bronzealdergrave.
Fund (Udgr. 1955 af C.L.Vebæk. - NM A 45.347-76): 1 fragm. dolkstav. - 1 senneolitsik flintsegl. - 2 svære, tyndnakkede
flintøkser - 4 tyndbladede, tyndnakkede flintøkser - 2 tværpile. - 1 benmejsel. - 1 skaft af hjortetak. - 2 benskeer?. - 4
flækker (den ene til skaftet). - 1 skiveskraber. - 4 ravperler ( 3 type e og 1 type q) og fragm. - 2 kraveflasker (type c, TN
C) - 1 tragtkop. - Litt: C.L.Vebæk 1965: 286 ff. - H. Knöll 1976: no. 3 - K. Ebbesen 2009: kap. 31.
3069. ”Blakhøj”, Gerum, Gerum sg (DKC: 100305.70). 1769, 1882 og TT 1907. Rundhøj. Den er ca. 26 m i diam. og 4,2
m h. I højens SØ-lige side findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret NNØ-SSV. Det er 7,9 m l., 2,2 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 15 sidesten, nemlig
1 sten for hver ende samt 7 på den V-lige og 6 på den Ø-lige langside. Sidestenene vender en flad side indad. Det er
registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 5 dæksten, hvorimellem der ligger mindre
sten. Midt for kammerets Ø-lige langside findes en gangåbning. Ved denne ligger en nøglesten.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er ca. 5 m l. Der er registreret >9 sidesten; nemlig 5 på den N-lige og 4 på den S-lige
side.
Gangen var lukket med en stendynge.
I højen fremkom en stenkistegrav fra bronzealderen. Heri fremkom et bronzesværd (NM B 1495).
Fund (Inds. 1876 og 1882. - NM A 5479-83). 1 flække. - 3 slebne, tyndbladede, tyndnakkede flintøkser. - Ubest. lerkar. Mgl.: 1 flække. - Litt: E. Pontoppidan V, 1768: 268, note e. - S. Müller 1911: 294 ff, fig. 11. - F. Jørgensen 1970: 12 f. - H.C.
Broholm 1943: 152, nr. 1599. - S. Hansen 1993: nr. 170.
3070. Boel, Gerum sg (DKC: 100305.84). TT 1906/7. Langhøj. Den var ca. 120 m l. og 16-17 m br.
I højens Ø-lige ende er registreret et gravkammer.
3071. Boel, Gerum sg (DKC: 100305.86). TT 1907. Høj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes en dysse. Kammeret var ca. 0,6 m br. Det var dækket af 1 dæksten. Gulvet bestod af en bundbrolægning.

Ved ligets hoved fandtes en flintøkse; ved siderne ravperler.
Fund (Inds. - NM 12.326-41): 1 sleben, tyndnakket flintøkse. - 193 ravperler (99 type m1-3; 1 type b1; 1 type q; 10 type
c1; 1 type d; 15 type c2; 1 type p; 1 type g; 2 type n; 17 type h; 1 type e; 22 type e1; 4 type k; 4 type j: 5 type s; 7 type o; 2
type t3) og fragm. - Litt: S. Müller 1911: 279, fig 1. - N. Åberg 1937: nr. 3. - K. Thorvildsen 1941; no. 9.
3072. Gerum, Gerum sg (DKC: 100305.102). TT 1907 og GR 1911. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er >68 m l., 7,5
m br. og 2,5-3,0 m h. Der er registreret ca. 53 randsten.
8-9,5 m fra højens ØSØ-lige ende findes en dysse. Kammeret (type I/II) er rektangulært. Det er ca. 1,9 m l. og 1,2 m br.
Det er bygget af >3 sidesten, nemlig 1 mod Ø og 2 mod V. Det er dækket af 1 dæksten.
3073. Gerum, Gerum sg (DKC: 100305.119). TT 1906/7. Rundhøj. Den er ca. 29 m i diam. og 5,5 m h. I højen fandtes
en stordysse/jættestue. Kammeret var rundagtigt. Det var ca. 3,8 m l. og 2,5-3,1 m br. Det var bygget af 7 sidesten og 1
dæksten.
Gangen er orienteret SØ-NV.
I højen fandtes sekundære Br-A.grave med ragekniv og pincet.
Fund (Inds - NM 20.541-43, mgl.): Skeletrester og 1 flintdolk.
3074. Gerum, Gerum sg (DKC: 100305.170). TT 1906. Rundhøj. Den var 18 m i diam. og 2 m h. Der er registreret 18
randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) var orienteret NØ-SV. Det var ca. 2,3 m l., 1,4 m
br. og 0,9 m h. Det var bygget af > 4 sidesten; nemlig 1 sten mod NØ og NV samt 2 sten mod SØ. Kammeret var åbent
mod SV.
3075. ”Kirkehus”, Gerum, Gerum sg (DKC: 100305.217). TT 1906/7. Rundhøj. Den var ca. 15,5 m i diam. og ca. 1,5 m
h. Der er registreret 3 randsten. Centralt i højen fandtes en dysse.
Kammeret var orienteret ØSØ-VNV. Det havde aflang, trapezformet grundplan. Det var 2,0 m l.; 1,4 m br. midtpå, 1,2 m
br. mod VNV og 0,9 m mod ØSØ. Det var 1,4-1,6 m h. Kammeret har været bygget af 1 endesten mod VNV samt 2 sten
på hver langside. De to østlige sidesten i den nordlige og sydlige side var kløvet af samme sten. For kammerets ØSØ-lige
ende lå en tærskelsten. Her fandtes en kort gang.
Gangen var orienteret ØSØ-VNV. Der var bevaret én sidesten på den N-lige side. - Litt: S. Müller 1911: 288, fig. 9.
100305,a. Kaustrup, Gerum sg (Inds. 1886. - A 6674-76): Fundet samlet under en dæksten i en høj: 1 sleben, tyknakket
retøkse (type IA?). - 2 fladehuggede flintsegle (1 symm. og 1 asymm.). -1 dolkfragm. anvendt som ildsten.
100305,b. Gerum, Gerum sg (Inds. 1872 og 1894. - NM A 1383-89 og A 12.571). Fundet i en jættestue. Kammeret var
orienteret Ø-V. Det var ca. 2,5 m l., 1,3 m br. og 1,6 m h. Der er registreret >5 sidesten. Der var tørmurskonstruktion
mellem sidestenene.
Gangen var orienteret Ø-V.
Fund: 1 flintdolk (type Ix). - 1 fladehugget flintredskab. - 1 sleben, svær, tyndnakket retøkse (type B). - 1 køllehoved (type
PV C). - 1 skivekølle (fundet i højen). - 1 flækkebor. - 2 flækker. - 11 ravperler (4 type e; 2 type g; 2 type h og 3 type m) samt
fragm. - Ubest. lerkar. - Litt: K. Bahnson 1892: 179. - K. Thorvildsen 1941: nr. 7 - K. Ebbesen 2005: fl.2,1.
100305,c. Gerum, Gerum sg (Købt 1887. - NM A 7002-5a). Rundhøj. Der er registreret randsten. I højen fandtes en
stordysse/jættestue. Gangen var orienteret NNV-SSØ. Den var ca. 5,5 m l. og 1,1 m br. Den var bygget af 3 par sidesten.
Gulvet var brolagt af flade sten og småsten. Fundet af ejeren ved udrensning af gangen: 3 dolke (1 type IA/B; 1 type IB; 1
type Ix). - 1 spydspids (SN). - Fragm. af 7 cm lang, evt. ensidig støbt dolkklinge, svag midtribbe på den ene side.
100305,d. Gerum, Gerum sg (Købt - VHM 19.373-93): Gravfund.: 6 flintdolke. - 1 skivekølle. - 3 slebne, svære, tyknakkede
retøkser (1 Bundsø-type og 2 Lindø/Valby-type). - 1 ægfragm af svær, flintøkse. - 2 slebne, svære, tyndnakkede retøkser.
- 2 ravperler (1 type q1 og 1 type c2) og fragm. - Mgl.: 1 grønstensøkse. - Ubest. lerkarskår. - Litt: K. Thorvildsen 1941;
no 8.
100305,e. Gerum, Gerum sg (Inds. 1886 - NM A 6750). Rundhøj. Der er registreret randsten. I højen fandtes en dysseruin.
Der er registreret >1 sidesten. Ved sløjfningen af dyssen fandtes: 1 dolk (type Ix). - Ubest. lerkarskår (mgl.).
3076. Bakken, Hørmested sg (DKC: 100307.37). JB 1924. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den var ca. 20 m l. og 10 m
br.
3-4 m fra højens VSV-lige ende fandtes en kammerruin. Der er registreret >1 sidesten.
3077. Tislum, Hørmested sg (DKC: 100307.41). JB 1924. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 20 m l. og 10 m br. I højen
fandtes 2 dysser.
a. 6-7 m fra højens Ø-lige ende fandtes en kammerruin. Der er registreret >1 sidesten med en flad side.
b. I højens V-lige del fandtes spor af gravkammer.
3078. Højen, Hørmested sg (DKC: 100307.60). JB 1924. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 20 m l., 8-10 m br. og 1,5
m h. Der er registreret 8 randsten.
7 m fra højens NØ-lige ende fandtes en kammerruin.
3079. Birket, Hørmested sg (DKC: 100307.63). 1888 og JB 1924. Stordysse.
Kammeret havde pæreformet grundplan og var orienteret NNV-SSØ. Det var 2,2 m l., 0,9 m br. og 1,1 m h. Det var
bygget af 7 sidesten; nemlig 1 sten mod NNV samt 3 sten mod ØNØ og VSV. Kammeret var åbent mod SSØ. Her fandtes
en stendynge som lukke. Kammeret var dækket af 1 stor dæksten.

Fund (Udgr. 1888 af Holger Friis - VHM 1237-44 og 2394-86): 1 flække. - 1 SN-ildsten. - 1 pilespids med konkav basis.
- 1 tragtkrus. - 1 skår af lille bæger. - 1 kraveflaske. - Ubest. lerkar. TN 3-MN I. - Mgl.: 4 flintdolke og 2 flækker. - Litt: S.
Müller 1918: 25, fig. 100. - N. Åberg 1937: no. 80. - K. Thorvildsen 1941; no. 3. - K. Ebbesen 1978: fl. A no. 2.
3080. Birket, Hørmested sg (DKC: 100307.65). 1836/37 og JB 1924. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 30 m l., 10-12
m br. og 1,0 m h. I højen er registreret 4 kamre?
Fund (NM 3886 og 4074-75, mgl.): 3 pilespidser, 1 hvæssesten, ravperler og lerkarskår.
3081. Vogn, Mosbjerg sg (DKC: 100309.9). JB 1924. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 32 m l. og 12-13 m br. Der er
registreret 9 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret 6 sidesten.
3082. Vogn, Mosbjerg sg (DKC: 100309.41). JB 1924. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 40 m l., 12 m br. og 2,0 m
h. Der er registreret ca. 10 randsten. I højen er registreret 2 kammerruiner.
a. 6 m fra højens NV-lige ende fandtes en kammerruin. Der er registreret >1 sten.
b. I højen er registreret spor af endnu et kammer.
3083. Kobbelhede/Eskjær, Mosbjerg sg (DKC: 100309.65). GR 1913 og JB 1924. Rundhøj. Den var ca. 11 m i diam. og
ca. 1,5 m h.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret er orienteret NV-SØ og har rektangulær grundplan. Det er 2,0 m l., 0,6 m
br. og 0,8-0,9 m h. Det er bygget af tre sidesten, nemlig én endesten mod NV og én på hver langside mod NØ og SV. De
to sten på langsiderne er kløvet af samme sten. Der er registreret stenpakning mellem sidestenene. Kammeret har været
dækket af 1 dæksten. Kammeret er åbent i SØ.
Gangen er orienteret NV-SØ. Den er 1,0 m l. og 0,6-0,4 m br. Den er bygget af 2 sidesten, én på hver side.
Fund (Udgr. 1913 af G. Rosenberg - NM A 28.355-63): 7 slebne, tyndnakkede retøkser. - 1 sleben, buttet hulmejsel. - 14
ravperler (3 type c2; 4 type m1-2; 1 type p2; 5 type q4; 1 type s) - Litt: N. Åberg 1937: nr. 1 - K. Thorvildsen 1941: nr. 1. - K.
Ebbesen 2005: fl.2,2.
3084. Eskær, Mosbjerg ag (DKC: 100309.68). JB 1924. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 25 m l., 10 m br. og 1,5 m h.
Der er registreret >4 randsten.
3-4 m fra højens Ø-lige ende findes en dysseruin. Kammeret (type I/II) er orienteret N-S eller på tværs af højens
længderetning. Det er ca. 1,8 m l. og 1,0 m br. Det er bygget af >4 sidesten; nemlig 1 sten mod N og V samt 2 sten mod
Ø.
3085. Eget Hovedgård, Skærum sg (DKC: 100313.26). TT 1906. Rundhøj. Den er ca. 8,5 m i diam. og 1,0 m h. I højen
findes en dyssen.
Kammeret (type IIb) har rektangulær grundplan og er orienteret N-S. Det er ca. 1,4 m l., 0,6 m br. og 1,0 m h. Det
er bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten mod N og 2 sten mod Ø og V. For kammerets S-lige ende findes en 0,6 m h.
tærskelsten.
3086. Nr. Hede, Skærum, Skærum sg (DKC: 100313.45). 1896 og JB 1924. Rundhøj. Den er ca. 18 m i diam. og 1,5 m h.
I højen fandtes ruinen af en megalitgrav.
Det aflange kammer var orienteret NØ-SV. Det var ca. 4,0 m l., 1,2 m br. og 1,3 m h. Det var bygget af >5 sidesten, nemlig
1 sten mod N samt 2 sten mod henh. Ø og V. Sidestenene hældede indad og støttede sig mod hinanden enten for oven
eller for neden. Der er registreret tørmurskonstruktion. Mod S registreredes en gangåbning, som var lukket med en
stendynge.
Fund (Udgr. 1896 af Johan Skjoldborg. - NM A 15.845-49 og B 6393): 7 ravperler (1 type c2; 4 type 2; 2 type m) og fragm.
- 1 bronzenål. - Litt: S. Müller 1911: 281. - K. Thorvildsen 1941: no 4.
3087. ”Stenhøj”, Tolne, Tolne sg (DKC: 100314.10). JB 1923 og 1972. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 28 m l., 8
m br. og 1,0 m h. Der er registreret ca. 19 randsten. I højen er registreret en række af 3 sten på tværs. Højens NØ-lige del
synes tilbygget. I højens midterakse fandtes 2 dysser.
a. Centralt i højen fandtes en dysseruin. Kammeret (type II) var nedgravet i undergrunden. Det var orienteret SØ-NV
eller på tværs af højens længderetning. Det var ca. 2,7 m l. og 1,4 m br. Det var bygget af 5 sidesten.
Gangen var orienteret SØ-NV. Der er registreret >1 sidesten.
b. Ca. 10 m fra højens SV-lige ende er registreret spor af en dysse.
I højen fandtes en sekundær brandplet fra jernalderen.
Ved randstenene, men sekundært placeret, fandtes mange lerkarskår.
Fund (Inds. 1838. og udgr. 1972 af P. Kjærum - NM 4587-92 - ÅHM A 936 - FHM 1739): 1 fodskål. MN Ib. - Mgl.: 1
flintøkse, 1 flække, 3 pilespidser og ravperler. - Litt: Oldsags-komiteen 1838: 169 f. - N. Sterum 1974: 155 ff.
3088. Skerbæk, Tolne sg (DKC: 100314.46). KB 1882 og JB 1923. Langhøj, orienteret NV-SØ. Der er registreret >10
randsten.
I højens midterakse og ved dens SØ-lige ende fandtes en dysseruin. Der er registreret 1 dæksten.
3089. Skerbæk Hede, Tolne sg (DKC: 100314.48). KB 1882 og JB 1923. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var >16 m l. og
6 m br. Der er registreret >6 randsten.
3090. Skerbæk Hede, Tolne sg (DKC: 100314.51). KB 1882 og JB 1923. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 26,0 m l.,
14,5 m br. og 2,0 m h. Der er registreret >3 randsten.

I højen fandtes en kammerruin. Der er registeret >2 sidesten.
3091. Favrholt, Åsted sg (DKC: 100316.135). KB 1882 og JB 1924. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 20 m l., 6-8 m br.
og 1,0-1,5 m h. I højen fandtes 2 dysser, placeret i hver sin ende og ca. 5-6 m fra hinanden.
a. I højens V-lige ende fandtes en dysseruin. Der er registreret >3 sidesten.
b. I højens Ø-lige ende fandtes en dysseruin. Der er registreret >3 sidesten.
3092. Åsted, Åsted sg (DKC: 100316.138). KB 1882 og JB 1924. Rundhøj. Den er ca. 12 m i diam. og 1,0 m h.
Centralt i højen findes en dysseruin. Kammeret er orienteret Ø-V. Der er registreret >2 sidesten og 1 dæksten.
Fund (Udgr. af tandlæge Friis):?
3093. Åsted, Åsted sg (DKC: 100316.139). KB 1882 og JB 1924. Rundhøj. Den er ca. 10 m i diam. og 1,0 m h. Centralt i
højen findes en megalitgrav (ubest.). Den er gravet ned i undergrunden.
Kammeret er orienteret N-S. Det er bygget af 7 sidesten; nemlig 1 sten mod N samt 3 sten mod Ø og V. Kammeret er
åbent mod S. Der er registreret >1 dæksten.
3094. Åsted, Åsted sg (DKC: 100316.140). KB 1882 og JB 1924. Rundhøj. Den var 12-14 m i diam. og 1,0 m h. Der er
registreret >8 randsten.
Centralt i højen findes en dysseruin. Kammeret er orienteret NØ-SV. Det var ca. 1,1 m br. Det var bygget af >4 sidesten;
heraf 2 mod V.
3095. Åsted, Åsted sg (DKC: 100316.143). KB 1882 og JB 1924. Rundhøj. Den var ca. 20-22 m i diam. og 2,0 m h. Der er
registreret >1 randsten.
Centralt i højen findes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten; nemlig 1 mod S og Ø.
3096. Sdr. Vasen, Åsted sg (DKC: 100306.192). JB 1924. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 40 m l., 25 m br. og 2,0 m
h. Der er registreret randsten. I højens midterakse fandtes 2 dysser, placeret ca. 14 m fra hinanden.
a. I højens NV-lige ende findes en dysseruin. Kammeret er orienteret NØ-SV eller på tværs af højens midterakse. Der er
registreret >3 sidesten; nemlig 1 sten mod NØ, NV og SV.
Muligvis er også >1 sidesten af gangen bevaret.
b. I højens SØ-lige ende fandtes en dysseruin. Der er registreret >1 sidesten.
3097. ”Svarrehøj”, Hune, Hune sg (DKC: 100403.5). JB 1928. Høj. I højen er registreret en megalitgrav.
Megalitgraven skal have bestået af 2 kamre og én lang gang.
Gangen var orienteret Ø-V.
3098. Hune, Hune sg (DKC: 100403.24). JB 1928. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den var ca. 50 m l. I højen er registreret
1 evt. 2 gravkamre.
I højens V-lige del er registreret spor af et gravkammer.
3099. ”Foshage Høj”, Lundergårds Mark, Jetmark sg (DKC: 100405.-). 1894. Høj. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var bygget af sidesten, som vendte en flad side indad. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem
sidestenene.
Gangen var bygget af sidesten, som vendte en glat side indad.
3100. ”Stenhøj”, Asdal, Asdal sg (DKC: 100601.23). JB 1926. Rundhøj. Den var ca. 14 m i diam. og 1 m h. Der er
registreret 7 randsten.
Centralt i højen findes 1 dæksten af et dyssekammer.
3101. ”Puthøj”, Sparrevogn, Astrup sg (DKC: 100602.12). JB 1923. Høj. I højen er registreret en jættestue.
Kammeret var orienteret N-S. Det havde flere dæksten.
Gangen var orienteret SØ-NV.
Fund (Inds. 1860-erne - NM 9792): 1 flintdolk (mgl.).
3102. ”Dybdalsbakke”, Torne, Astrup sg (DKC: 100602.17). JB 1923. Rundhøj. Den var ca. 18-20 m i diam. og 1,0 m h.
I højen fandtes en megalitgrav.
Fund (Inds. 1880. - NM A 9422, A 9429 og B 4193-94 - Mgl.): 2 flintøkser.
100602,a. Astrup, Astrup sg (Inds. 1851 - NM 12.095-100). Fundet i et stort gravkammer i en høj.: 3 flintdolke (alle type
I). - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - Mgl.: 1 flintøkse og 4 flintdolke.
3103. ”Stenstuen”, Horne, Horne sg (DKC: 100606.8). JB 1926. Høj. Den var ca. 2 m h. I højen fandtes en jættestue.
Gangen var orienteret S-N.
3104. Horne, Horne sg (DKC: 100606.10). 1879 og JB 1926. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den var ca. 37,5 m l. og 6,0 m
br.
3105. Horne, Horne sg (DKC: 100606.11). JB 1926. Høj. Heri en megalitgrav.
Fund (Inds. 1884 . - NM A 5879-81): 1 skivekølle. - 1 flintdolk (type II). - 1 forarbejde til SN-redskab. - Mgl.: 8 lerkar.
3106. Horne, Horne sg (DKC: 100606.14). 1879 og JN 1926. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 37,5 m l. og 6,0 m
br.
3107. ”Stenes Dysse”, Horne, Horne sg (DKC: 100606.15). 1879 og JB 1926. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 41,0 m
l. og 7,5 m br. Der er registreret >18 randsten; de største er placeret i Ø-enden.
I højens Ø-lige ende fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type IIb) var orienteret N-S eller på tværs af højens
længderetning. Det var indtil ca. 4,4 m l. og 1,3 m br. Det var bygget af 7 sidesten; nemlig 1 sten mod N, samt 3 sten mod

Ø og V. For den S-lige ende findes en indgangsten.
Der var intet bevaret af gangen.
3108. Horne, Horne sg (DKC: 100606.26). 1879 og JB 1926. Rundhøj. Den var ca. 12-13 m i diam. og 0,5 m h.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >3 sidesten; nemlig 1 sten mod S og 2 mod SØ.
3109. Højerup, Horne sg (DKC: 100606.34). Mejborg 1878 og JB 1926. Højrest af en langhøj. Den er orienteret Ø-V.
Den har været trapezformet; ca. 40 m l. og 8-12 m br. Der er registreret ca. 20 randsten. Den højeste, som er 2,1 m høj,
er placeret midt for den brede østenden.
I højens midterakse og ca. 8 m fra den Ø-lige ende findes en dysse. Kammeret er orienteret N-S eller på tværs af højens
længderetning. Det har rektangulært grundplan. Kammeret er bygget af 5 sidesten; nemlig 1 stor endesten mod nord og
2 sten på langsiderne mod Ø og V. For kammerets S-side ligger en tærskelsten. Her findes også en N-S orienteret gang.
Gangen er bygget af 2 sidesten; en på hver side. Kammeret og gang er tilsammen 4,0 m lang. - Litt: K. Ebbesen 2006:
nr.343.
3110. Uslev, Mygdal sg (DKC: 100608.15). JB 1925. Rundhøj. Den var ca. 16 m i diam.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret var orienteret N-S. Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. Der er
registreret tørmurskonstruktion.
Muligvis fandtes en indgang mod N.
Fund (Udgr. 1923 af ejeren, mgl.): 1 svejet lerkar og ravperler. I sekundært leje fandtes en flintøkse.
3111. Kobbersholt, Mygdal sg (DKC: 100608.21). 1809 og JB 1925. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 1 m h. Der er
registreret 36 randsten. I højen fandtes 3 kamre.
a. I højens V-lige ende fandtes et gravkammer. Der er registreret 4 sidesten.
b. Centralt i højen fandtes et gravkammer. Der er registreret 6 sten.
c. I højens Ø-lige ende fandtes et gravkammer. Der er registreret >2 sten. - Litt: Monumenter 1812: 144.
3112. ”Skovmose Runddysse”, Skovmosegård, Mygdal sg (DKC: 100608.23). CE 1882 og JB 1925. Rundhøj. Den var 24
m i diam. og 2,2 m h. Der er registreret >32 randsten.
I højens SØ-lige del fandtes en megalitgrav. Kammeret var orienteret NØ-SV. Det var ca. 4,0 m l. og 2,2 m br. Der er
registreret >9 sidesten. - Litt: Monumenter 1812: 144.
3113. Dalsgårde, Mygdal sg (DKC: 100608.28). JB 1925. Rundhøj. Den var ca. 12-14 m i diam. og 1 m h. Der er registreret
>4 randsten.
I højen fandtes ruinen af en megalitgrav. Der er registreret >1 sidesten, som vendte en flad side mod V.
3114. ”Hoven Dysse”, Mygdal sg (DKC: 100608.30). CE 1882 og JB 1925. Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ.
Den er ca. 16,5 m l., 8 m br. og 0,5 m høj. Der er bevaret 22 randsten. Randstenene er ca. 1,25-1,50 m høje.
Centralt i højen ses den kløvede dæksten af et kammer. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 344.
3115. Vinstrup, St. Olai sg (DKC: 100612.10). JB 1925. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 35 m l., 16 m br. og 1 m h.
Der er registreret randsten.
Centralt i højen og i dens Ø-lige ende er registreret spor efter 2 kamre.
3116. Tågholtgård, Sindal sg (DKC: 100613.22). JB 1925. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 35 m l., 14 m br. og 1,5 m
h. Der er registreret 2 randsten.
100613,a. Slotved/Ulstedbro, Sindal sg (Inds. 1846. - NM 9395-97). Fundet i en dysse: 3 slebne, tyndbladede, tyndnakkede
flintøkser. - Ravperler (mgl.). - Litt: K. Thorvildsen 1941: no. 12.
3117. “Hjarnesten”, Nr. Tornby, Tornby sg (DKC: 100615.2). 1746, 1808 og SS 1924. Langhøj. Den var ca. 50,0 m l. og
12,5 m br. Der er registreret randsten. I højen fandtes 2 dysser.
a-b. Begge kamre var bygget af 5 sidesten og 1 dæksten.
Fund (Inds. 1831. - MMCCXII-XIII, mgl.): 1 flintdolk og lerkarskår. - Litt: E. Pontoppidan 1746: 263 f. - 1769: 260.
3118. ”Holmhøj”, Sdr. Tornby, Tornby sg (DKC: 100615.4). SS 1924. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Kammeret var bygget af >1 sidesten og 1 dæksten
Fund (VHM 5531-33): 2 slebne, tyndnakkede flintøkse. - 12 ravperler (2 type c; 2 type k og 8 type m) og fragm. - Litt: K.
Thorvildsen 1941: no 18.
3119. Nr. Tornby, Tornby sg (DKC: 100615.9). CE 1882 og SS 1924. Rest af en rundhøj. I højresten findes ruinen af en
dysse.
Kammeret er orienteret NNV-SSØ. Der er bevaret 4 sidesten og 1 dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 345.
3120. Tornby Præstegård, Tornby sg (DKC: 100615.13). CE 1882 og SS 1924. Langhøj, rektangulær og orienteret VSVØNØ. Den er 51 m l., 6,5 - 8,0 m br. og 1,5 m h. Der er registreret 32 randsten.
I langdyssen findes 3 dysser, alle placeret i langhøjens midterakse.
a. Ca. 8,0 m fra højens vestlige ende findes en dysse (type I/II). Kammeret er orienteret N-S eller på tværs af højens
længderetning. Det er 2,5 m l. og 0,6 m br. Der er bevaret 3 sidesten, nemlig 1 sten mod N og 1 sten på hver langside
mod Ø og V. Kammeret er åbent mod S. Det er dækket af 1 dæksten.
b. Den midterste dysse (type III) er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Kammeret har rektangulær
grundplan. Det er 3,1 m l. og 0,6 m br. Kammeret er bygget af 7 sidesten, nemlig 1 endesten mod N, og 3 på hver langside
mod Ø og V.

Ved kammerets S-lige ende findes en kort gang. Den er orienteret N-S.
c. Af det østlige kammer ses en dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 346.
3121. Sdr. Tornby, Tornby sg (DKC: 100615.14). CE 1882 og SS 1924. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 22,0 m l., 9,0
m br. og 1,5 m h.
3122. ”Møgeldysse”, Sdr. Tornby, Tornby sg (DKC: 100615.17). CE 1882 og SS 1924. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var
ca. 36 m l., 13 m br. og 2,0 m h. Der er registreret nogle få randsten.
13 m fra højens V-lige ende er registreret spor af et gravkammer.
3123. ”Ejstrup Langdysse”, Ejstrup, Tornby sg (DKC: 100615.40). CE 1882 og SS 1924. Langhøj, trapezformet og
orienteret VSV-ØNØ. Den var 53,5 m l., 1,5 m h. og 6,5-9,0 m br.; bredest mod ØNØ. Der er registreret ca. 30 randsten.
Den største randsten, som var 2,2 m høj, stod midt for højens Ø-lige ende.
I højens midterakse fandtes 3 dysser.
Fund (Sandsynligvis herfra NM A 805, mgl.): 1 flintdolk. - Litt: K: Ebbesen 2006: nr. 347.
3124. Ejstrup Mark, Tornby sg (DKC: 100615.41). CE 1882 og SS 1924. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den
var ca. 28 m l., 12,5 m br. og ca. 2,0 m h. Der er registreret randsten. I højen fandtes 2 dysser. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr.
348.
100615,a. Sdr. Tornby, Tornby sg (Inds. - NM A 36-37). Fundet i en “stensætning” i en høj: Skeletrester. - 4 slebne, svære,
tyndnakkede flintøkser. - 1 sleben, tyndbladet, tyndnakket flintøkse. - 1 ravperle (mgl.). - Litt: K. Thorvildsen 1941: no
19.
3125. ”Stendyssen”, Tofte, Vidstrup sg (DKC: 100619.1). CE 1882 og SS 1924. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er
trapezformet; højest og bredest i Ø. Dens Ø-lige ende var overbygget med en rundhøj. Den var ca. 85 m l. og 16,5 m br.
Der er registreret randsten. I højen er registreret 5(?) megalitgrave.
100619,a.”Bådehøj”, Vokslev Mark, Vidstrup sg (DKC: 100619.-). Høj. I højen fandtes 3 gravkamre.
Fund fra det ene (Inds. - NM 4126-28): 1 skivekølle. - 2 flintdolke (mgl.).
3126. ”Ravsten”, Bejstrup Udlod, Bejstrup sg (DKC: 100702.8). HP 1876. Høj. I højen findes en dysse.
Det rektangulære kammer (type Ia) er orienteret SØ-NV. Det er ca. 1,9 m l. og 0,8 m br. Det er bygget af 4 lige høje
sidesten og 1 dæksten. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 642.
3127. Bejstrup, Bejstrup sg (DKC: 100702.10). HP 1878 og 1909. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den var ca. 19,0 m l.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret (type III) var orienteret NØ-SV eller på tværs af højens længderetning. Det
havde 6-sidet grundplan. Det er 2,0 m l. og 1,2 m br. Det var bygget af 5 sidesten. Kammeret var åbent mod SV.
Fund (Udgr. 1909 af ejeren. - NM A 25.078-82): 1 dobbeltægget stridsøkse. - 1 sleben, svær, tyndnakket retøkse. - 3
slebne, svære, tyknakkede retøkser (Lindø/Valbytype). - Mgl: Ravperler.
3128. ”Grønhøj”, Bejstrup, Bejstrup sg (DKC: 100702.11). HP 1878. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 18,5 m l. og
8,0 m br. Der er bevaret >9 randsten. I højen er registreret 2 kamre med dæksten. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 643.
3129. ”Tvehøj”, Bejstrup, Bejstrup sg (DKC: 100702.15). HP 1878. Langhøj. I højen fandtes en megalitgrav.
Kammeret var ca. 2,5 m h. Det var bygget af sidesten.
I højen fandtes et tyndt kobberfad, hvis rand var slået med jernring.
3130. Blegbrøndgårdenes Hede, Bejstrup sg (DKC: 100702.22). HP 1878. Langhøj, rektangulær og orienteret ØSØVNV. Den var ca. 13,0 m l. Der er registreret ca. 15 randsten, som var 0,9 m høje.
I langhøjens ØSØ-ende fandtes en dysse (type IV). Kammeret var orienteret SSØ-NNV. Det havde 5-sidet grundplan. Det
var 2,2 m l., 1,3 m br. og 1,5 m h. Kammeret var bygget af 4 sidesten, som danner vinkel med hinanden. Ved kammerets
SSØ-lige side findes en gangåbning. Her er registreret en gang.
Fund (Udgr. 1878 af H. Petersen - NM A 3349-68): 3 flækker. - 2-3 flækkeildsten. - 1 afslag. - 1 usleben, tyndbladet,
tyknakket flintøkse. - 1 spidsnakket huløkse. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse. - 64 ravperler (9 type a1; 12 type a2;
1 type c1; 1 type c2; 1 type b1; 27 type m2-3; 3 type q4; 4 type q6; 5 type q7; 1 type r) og fragm. - Litt: K. Bahnson 1892:
183. - K. Ebbesen 2006: nr. 349.
3131. Bejstrup, Bejstrup sg (DKC: 100702.23). HP 1878. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den var ca. 10,0 m l. og 4,0 m
br. Der er registreret >3 randsten.
Ca. 3 m fra højens ØSØ-lige ende er registreret spor af et gravkammer.
3132. Manstrup By, Bejstrup sg (DKC: 100702.31). HP 1878. Langhøj, rektangulær og orienteret NØ-SV. Den var ca.
47,0 m l. og 8,5 m br. Højen indeholdt resterne af en køkkenmødding, som er smidt op i højen ved dennes bygning. Der
er registreret 31 randsten.
I langdyssen fandtes 3 dysser.
a. Den østlige dysses kammer havde polygonal grundplan. Det var orienteret NV-SØ eller på tværs af dyssens
længderetning. Der var bevaret 2 sidesten, nemlig én sten mod NV og SV.
b. Den midterste dysses kammer havde polygonal grundplan. Det var orienteret NV-SØ eller på tværs af højens
længderetning. Der var bevaret 3 sidesten, nemlig 1 sten mod NV og 2 mod SV.
c. Den vestlige dysses kammer havde 6-sidet grundplan. Det var orienteret NV-SØ eller på tværs af højens længderetning.
Det var 2,4 m l. og 1,9 m br. Kammeret var bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod NV, og 2 på hver langside mod
NØ og SV. Sidestenene dannede vinkel mod hinanden. Kammeret var åbent mod SØ. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 350.

3133. Manstrup, Bejstrup sg (DKC: 100702.35). HP 1878. Rundhøj. I højen fandtes en bikammerjættestue.
Kammeret var orienteret NØ-SV. Det var ca. 4,0 m l. og 2,2 m br. Det var bygget af 10 sidesten; nemlig 1 sten for hver
ende og 4 sten på hver langside. Gulvet var lagt af fliser.
Midt på den NV-lige langside fandtes et bikammer. Det var ca. 2,4 m br. og 1,8 m l. Det var bygget af >1 sidesten. Midt
for den SØ-lige langside fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var ca. 4,0 m l.
Fund (Mgl.): Skeletrester, 1 stridsøkse, 15-16 flintøkser, flækker, flintdolke og rav. - Muligvis (Inds. 1878 - NM A 318689): 1 dobbeltøkseformet stridsøkse (type C 1). - 1 sleben, svær tyknakket retøkse (Lindø-type).- 7 dolke (2 type IA; 1
type IB; 2 type IA/B).
3134. Manstrup, Bejstrup sg (DKC: 100702.42). HP 1878. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 70,5 m l. og 6,0 m br. Der
er registreret nogle få randsten. I højen fandtes 1 eller 2 kamre. I højens Ø-lige ende fandtes et 5-sidet(?) gravkammer.
100702,a. Bejstrup, Bejstrup sg (Inds. 1903 - A 20.672-8). Høj. I højen fandtes en megalitgrav. Kammeret var orienteret
NØ-SV. Det var ca. 2,5 m l. og 1,9 m br.
Fund: 1 flintdolk/sværd (type VI). - 1 sleben, spidsnakket huløkse. - 1 sleben, svær, tyndnakket retøkse. - 8 slebne, svære,
tyknakkede retøkser (Lindø/Valby-type). - 4 flækkeknive. - 10 flækker. - 17 ravperler (3 type a1; 7 type a2; 1 type b1; 1
type b2; 1 type c1; 1 type m2; 2 type q1; 1 type q6) og fragm.
3135. Haverslev, Haverslev sg (DKC: 100704.11). HP 1878. Langhøj, orienteret SSV-NNØ. Den er ca. 34,5 m l. og 8,0 m
br. Der er registreret randsten. Højen er overbygget af en bronzealderhøj(?).
I højen fandtes et gravkammer. Der er registreret >1 dæksten.
3136. Tandrup, Haverslev sg (DKC: 100704.36). HP 1878. Rundhøj. I højens S-lige side fandtes en stordysse. Kammeret
havde pæreformet grundplan og var orienteret SØ-NV. Det var ca. 2,1 m l. og 1,5 m br. Det var bygget af 9 sidesten;
nemlig 1 endesten mod NV samt 4 sten på hver side. For kammerets SØ-lige ende fandtes en gangåbning. Det var
dækket af 2 dæksten.
Gangen var orienteret SØ-NV. Der var bevaret >1 sidesten på kammerets Ø-lige side.
Fund (Mgl.): Lerkar og stenredskaber.
3137. ”Stenknejs”, Bonderup, Haverslev sg (DKC: 100704.43). HP 1878. Dysseruin.
Kammeret var bygget af >3 sidesten og dæksten.
Fund (mgl.): 1 skivekølle.
3138. Bonderup, Haverslev sg (DKC: 100704.54). HP 1878. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den var >13,0 m l. og 9,0 m
br. Der er registreret nogle få randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse. Det rektangulære kammer var orienteret NNØ-SSV eller på tværs af højens
længderetning. Der er registreret >1 sidesten.
Fund (mgl.): Flintøkser, flintdolk og ca. 40 ravperler.
3139. Holmsø, Haverslev sg (DKC: 100704.64). HP 1878. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den var ca. 8,0 m l. og 4,0 m
br. Der er registreret randsten.
I højens Ø-lige ende er registreret en dæksten af et gravkammer.
100704,a. Haverslev, Haverslev sg (Inds. 1890. - NM A 9900-04). Fundet i en gangbygning: 5 dolke(1 type IA; 1 type IB;
1 type IA/B; 2 type IC).
3140. Skræm, Skræm sg (DKC: 100706.1). HP 1878. Langhøj, rektangulær og orienteret ØSØ-VNV. Den er 60 m l. og 8,0
m br. Der er bevaret 45 randsten. De højeste randsten er placeret i enderne. I højens midterakse findes 4 kamre.
a. Af den ene dysse ses en dæksten.
b. Af den anden dysse ses en dæksten, muligvis til et kammer med 6-sidet grundplan.
c. Den tredje dysse er orienteret NNØ-SSV. Kammeret har haft polygonal grundplan. Der er bevaret 4 sidesten, som
danner vinkel mod hinanden.
d. Af det fjerde kammer ses kun et plyndringshul.
3141. Skræm, Skræm sg (DKC: 100706.2). HP 1878. Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ. Den var 30,0 m l. og
7,0 m br. Der er registreret ca. 40 randsten. Randstenene er ca. 1,3 m høje; den midterste i højens SØ-lige er den højeste;
1,9 m høj.
I højens fandtes 2 dysser.
a. Den NV-lige dysse (type II) var orienteret NNØ-SSV eller på tværs af højens længderetning. Kammeret havde
rektangulær grundplan. Det var 2,7 m l. og 1,4 m br. Kammeret var bygget af 3 sidesten, nemlig én mindre endesten
mod NNØ, placeret på skrå mellem 1 større sten på hver af langsiderne mod SØ og NV. Det var dækket af 1 dæksten.
For kammerets SSV-lige ende lå 1 tærskelsten. Her findes en kort gang.
Gangen var orienteret SSV-NNØ. Den var bygget af 2 sidesten, nemlig 1 på hver side.
Fund (Udgr. 1878 af H. Petersen - NM A 3338-40): 1 flækkeildsten. - 1 flækkekniv. - I fylden fandtes 1 skivebor og 2
flækkeblokke.
b. Den SØ-lige dysse (type II) var orienteret NØ-SV eller skråt på højens længderetning. Kammeret havde rektangulær
grundplan. Det var 2,5 m l., 0,8 m br. og 1,0 m h. Det var bygget af 3 sidesten; nemlig 1 mindre endesten mod NØ
og 1 større sten på langsiderne mod SØ og NV. Sidestenene hælder indad. For kammerets SV-lige ende ligger en

tærskelsten.
Fund (Udgr. 1878 af H. Petersen - NM A 3328-37): 1 sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 13 ravperler (2 type c1; 4
type c2; 4 type e; 1 type m3; 1 type h; 1 type r) og fragm. - 1 hængekar og ubest. lerkar. MN I-III. - Litt: K. Bahnson 1892:
183 f. - K. Thorvildsen 1941: no 32. - K. Ebbesen 1978: no 4. - 2006: nr. 351.
3142. Gundestrup, Skræm sg (DKC: 100706.27). HP 1878. Rundhøj. Den er ca. 16,5 m i diam. Der er registreret 34
randsten. I højens SØ-lige del findes en jættestue med bikammer. Jættestuen var omgivet med en stenpakning.
Kammeret er ovalt og orienteret NNØ-SSV. Det er ca. 3,3 m l., 1,4 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 8 sidesten, nemlig
2 sten mod hver side. For kammerets NNØ-lige ende findes en trekantet indgang til et bikammer. Midt for kammerets
ØSØ-lige side findes en gangåbning. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
Bikammeret er orienteret NNØ-SSV og ligger i kammerets forlængelse. Det er ca. 2,5 m l., 1,6 m br. og 0,5 m h. Det er
bygget af 5 sidesten og 2 dæksten.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er ca. 4,4 m l., 0,6 m br. og 0,8 m h. Den er bygget af >6 sidesten, 3 på hver side.
Det var dækket af >3 dæksten.
Fund (Inds. 1855. - 15.341-50 og 16.213-15): 1 dobbeltægget stridsøkse (type B2). - 1 simpel skafthulsøkse. - 3 dolke
(type IB og Ix). - 1 flækkeildsten. - 2 flækker. - 12 ravperler (1 type a; 2 type h; 7 type m; 2 type t1) og fragm. - 1 uorn.
hængekar. - 1 tragtskulderskål. - 1 ubest. lerkar. MN I og udat. - Litt: A.P. Madsen 1868: 13, t. 15. - 1900: 12, t. XII,20. - H.
Petersen 1881: fig. 16. - K. Ebbesen 1978: nr. 5. - S. Hansen 1993: nr. 172.
3143. Gundestrupgårds Mark, Skræm sg (DKC 100706.28). HP 1878. Rundhøj. Den er ca. 20 m i diam. Der er registreret
ca. 30 randsten. I højens SØ-lige del findes en dobbeltjættestue uden adskillelse mellem kamrene og med 2 bikammer;
ét overfor hver gang.
Dobbeltkammeret er orienteret NNØ-SSV. Dets længderetning knækker på midten; den S-lige del af dobbeltkammeret
er orienteret N-S, den N-lige del er orienteret NØ-SV. Det er ca. 13 m l. Det er bygget af 22 sidesten, nemlig 1 sten for
hver ende og 10 sten på hver side. Bag midten af begge delkamre findes et bikammer. Der er registreret 11 dæksten.
Det S-lige bikammer er ovalt og orienteret parallelt med hovedkammeret. Det er ca. 1,7 m l. og 1,7 m br. Det er bygget
af 5 sidesten og 1 dæksten.
Det N-lige sidekammer findes for enden af en kort, ca. 1,8 m l. gang. Det er ovalt og orienteret på tværs af hovedkammeret.
Det er 1,6 m l. og 1,3 m br. Det er bygget af 6 sidesten.
Den S-lige gang er orienteret NV-SØ. Den er bygget af >9 sidesten; henh. 4 og 5 sten på hver side.
Den N-lige gang er orienteret NV-SØ. Den er bygget af >6 sidesten; de 5 på den N-lige side.
Fund (Inds. 1870 - A 3341-48): 14 ravperler (2 type a2; 1 type b2; 4 type c2; 2 type m2-3; 2 type q4; 3 type q6) og fragm.
- Mgl: Flintøkse og ca. 100 ravperler. - Litt: A.P. Madsen 1900: 13, t. XII, 21. - H. Petersen 1881: fig. 17. - P.V. Glob 1969:
nr. 641. - S. Hansen 1993: nr. 174.
3144. ”Hvissehøj”, Alsbjerg, Torslev sg (DKC: 100707.37). HP 1882 og GR 1915. Rundhøj. Den er ca. 19-22 m i diam. og
3,5 m h. I højens Ø-lige del findes en 3-dobbelt jættestue, hvis kamre er placeret bag hinanden.
Det store, Ø-lige kammer er orienteret N-S. Det er ca. 8 m l., 1,5 m br. og 1,5 m h. Det er bygget af 15 sidesten, nemlig
1 for hver ende, 7 sten for den Ø-lige og 6 sten for den V-lige langside. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene
og mellemliggere ovenpå disse. Kammeret er dækket af 4 dæksten. Midt for den V-lige langside findes en 1 m h. og o,5
m br. åbning til midtkammeret.
Midtkammeret er ca. 4,5 m l., 0,7 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af 11 sidesten. Der er placeret 1 sten for hver ende,
samt 5 sten på den V-lige og 4 sten på den Ø-lige langside; alle fælles med hovedkammeret. Der er tørmurskonstruktion
mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 7 mindre dæksten. Midt for den V-lige væg findes en ca. 1 m h. og 0,5 m br.
åbning til bikammeret.
Bikammeret er orienteret N-S eller parallelt med de andre. Det er ca. 2 m l, 1 m br. og 0,9-1,0 m h. Det er bygget af 5
uregelmæssige sidesten. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 2 dæksten.
Gangen udgår midt for det Ø-lige kammers langside. Den er orienteret Ø-V. Der er registreret >2 sidesten; én på hver
side.
Kamrenes dæksten hviler på hinanden fra vest, d.v.s. det er bygget bagfra. Der er skålgruber på oversiden af en af
dækstenene i midtkammeret.
Fund (Inds. 1882 og Udgra. 1915 af G. Rosenberg. - NM A 5466-70 og A 28.460-505): 1 fragm. bronzedolk. - 1 rygtapsegl
af bronze. - 1 lommeskålsten. - 1 stridsøkse (type I 3). - 1 pilespids med konkav basis. - 1 skifferhængesmykke (type A). 24 dolke (1 type IA; 4 type IB; 3 type IA/B; 4 type Ix; 2 type IIA; 1 type IVC; 1 type VA; 1 type VB; 1 type VIA; 1 type VIB;
5 ubest.). - 3 senneolitiske spydspidser. - 1 skiveskraber. - 1 flækkeildsten. - 3 flækker - 1 flækkekniv. - 2 slebne, svære,
tyknakkede retøkser (1 Valby-type og 1 type IA).- 159 ravperler (7 type a1; 26 type a2; 2 type b1; 14 type c1; 19 type c2;
8 type h; 40 type m1-3; 10 type q4; 18 type q6; 3 type qx; 2 type t1; 2 type t3; 7 type 7; 1 ravknap (type 4)) og fragm. - 1
frag. skulderkar. - 3 uorn. retvæggede bægre (SN). - Ubest. lerkar. MN I. - Litt: C.A. Nordman 1915: 111 ff. - 1917: 223
ff. - 1917a: 106 ff. - H.C.Broholm 1943: 23, nr. 26. - 1946: 43, nr. 385. - E. Lomborg 1968a. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr.
6. - 2005: fl.2,3. - S. Hansen 1993: nr. 171.

THISTED AMT.
110101,a-b. Bedsted, Bedsted sg (Inds. 1889 - NM A 9503-16). Fundet i 2 høje, hvori der var stensætninger: 1 sleben,
svær, tyndnakket retøkse. - 1 tyndbladet, tyknakket sleben, retøkse. -2 slebne, svære, tyknakket retøkser (type IA). - 1
sleben, tyknakket huløkse. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse. - Mgl.: 2 flintdolke, 1 flintmejsel, 1 stridsøkse og
4 flintøkser. - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,4
3145. Lodborg, Lodborg sg (DKC: 110108.8). AB 1912. Rundhøj. Den var ca. 18-19 m i diam.
I højen fandtes ruinen af en megalitgrav. Der er registreret >4 sidesten. I højen er fundet urner.
3146. Skyum, Skyum sg (DKC: 110109.10). AB 1912. Rundhøj. Den er ca. 17 m i diam. og 3,0 m h.
Centralt i højen fandtes ruinen af en megalitgrav. Der er registreret >2 sidesten.
Fund (mgl.): Skeletrester og ravperler.
3147. ”Byghøj”, Skyum, Skyum sg (DKC: 110109.12). AB 1912. Rundhøj. Den er ca. 20 m i diam. og 2 m h. I højen
fandtes en jættestue. Det var omgivet af en stendynge.
Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 8,8 m l., 2,5 m br. og 1,5 m h. Den var bygget af 18 sidesten; nemlig 1 sten for
hver ende og 8 sten på hver side. Gulvet bestod af et lerlag. I kammeret er fundet skeletrester, flintredskaber, lerkar og
ravperle(r).
Fund (Mgl.): 20-30 stenredskaber, bl.a. to tyknakkede flintøkser, en flintdolk, et ravhjerte m.v. - Litt: R.H. Kruse 1856/57:
u.p.
3148. Gjerup, Stagstrup sg (DKC: 110111.19). AB 1913. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er 40 m l., 8 m br. og 2,5
m h. Højens østende er overbygget med en rundhøj, ca. 15 m i diameter og >4 m høj. Både langhøjen og rundhøjen er
omgivet med randsten.
Ca. 20 m fra langhøjens ØSØ-ende findes en dysse.
Kammeret er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det har rektangulær grundplan. Det er 2,2 m l. og
0,8 m br. Der er bevaret 3 sidesten af kammeret, nemlig 2 sten på den V-lige og 1 på den Ø-lige langside. - Litt: K. Ebbesen
2006: nr. 352.
3149. ”Snittinghøj”, Sundby, Stagstrup sg (DKC: 110111.25). AB 1913. Rundhøj. Den var ca. 25 m i diam. og 5 m h. Der
er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes en megalitgrav.
Fund (mgl.): Nogle flintdolke og en mængde ravperler.
3150. Sundby, Stagstrup sg (DKC: 110111.51). AB 1913. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den var ca. 32 m l., 10 m br. og
1,0 m h.
I højen fandtes tomten af en megalitgrav.
Fund (Inds. og udgr. af C. Engelhardt - NM A 10.752-60, B 970-75 og B 1590-92): Mgl.: 5 flintøkser, 1 stridsøkse,
1 halvmåneformet flintsegl, 1 flintmejsel, 1 flækkeildsten, 1 flække samt “En del urner og ornamenterede
bengenstande”.
3151. Villerslev, Villerslev sg (DKC: 110113.51). AB 1912. Høj. I højen fandtes tomten af en megalitgrav. Højen indeholdt
tillige sekundære bronzealdergrave.
Fund (Inds. 1912 - NM A 27.171-74): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Valby-type).- Mgl.: 2 flintøkser og 1 flintmejsel.
3152. Vibbestofte, Villerslev sg (DKC: 110113.140/41). Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Fund (Inds. - THY 3517-20): 1 dolkstav. - 1 sleben, buttet retmejsel. - 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser.
3153. Skovsted, Hillerslev sg (DKC: 110202.13). KFJ 1912. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 35 m l. og 8 m br.
Fund (mgl.): Flintøkser, -mejsler og rav.
3154. Lille Hillerslev, Hillerslev sg (DKC: 110202.32). KFJ 1912. Langhøj, orienteret Ø-V. Højen var ca. 50 m l.
I højens V-lige ende fandtes en dysse.
Det rektangulære kammer (ubest.) var orienteret Ø-V eller parallelt med højens længdeakse. Det var ca. 2 m l. og 0,9 m
br. Der er registreret sidesten og 1 dæksten.
3155. ”Dås”, Hinding, Nors sg (DKC: 110206.72). KFJ 1912. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 48 m l. og 12,5 m br.
I højens Ø-lige ende er registreret et gravkammer og muligvis spor af 3 andre.
3156. ”Sennels Dås”, Sennels sg (DKC: 110208.51). CE 1875 og KFJ 1912. Langhøj, orienteret Ø-V. Højen har været ca.
117 m l., 9,5 m br. og 3 m h. Der er kun registreret 5 randsten.
I højen ses plyndringshuller efter 2 kamre. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 353.
3157. Malle Hede, Sennels sg (DKC: 110208. 80). CE 1875 og KFJ 1912. Langhøj, trapezformet og orienteret NNØSSV. Dens NNØ-lige ende var overbygget med en rundhøj. Den var 63 m lang og indtil 15,0 m bred. Der er registreret
randsten.
Der er registreret 2 gravkamre i højen, det ene centralt i den overbyggede rundhøj.- Litt: K.Ebbesen 2006: nr. 354.
3158. V. Vandet, V. Vandet sg (DKC: 110210.105). 1957. Langhøj. Den var ca. 22 m l. Der er registreret 3 randsten.
Ca. 10 m fra højens Ø-lige ende fandtes et gravkammer. Der er registreret >2 sidesten.
3159. Østerild, Østerild sg (DKC: 110212.12). 1887 og KFJ 1912. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Kammeret var orienteret NNØ-SSV. Det var ca. 1,3 m l. og 0,9 m br. Der er registreret sidesten.

Fund (Inds. 1887. - NM A 6935-36 og A 6995-99): 2 dobbeltæggede stridsøkser (begge type C 2). - 1 sleben, svær,
tyknakket retøkse (type a). - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 2 flækkeknive. - 7 flækker. - 5 ravperler (1 type a2;
1 type a1; 2 type b2; 1 type h) og fragm.
3160. Østerild, Østerild sg (DKC: 110212.19). KFJ 1912. Høj.
I højen fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (ubest.) var orienteret Ø-V. Det var ca. 1,6 m l. Der er registreret >2
sidesten, som vender en flad side indad.
110212,a. Østerild, Østerild sg (THY 2088 x 1-106, i.s). I totalt omrodet fyld i en villahave fandtes bl.a. 1 stridsøkse,
fladehugget pilespids og ravperler (type a).
3161. ”Revshøj”, Ø. Vandet, Ø. Vandet sg (DKC: 110213.48). HK 1913. Høj.
I højen fandtes ruinen af en megalitgrav.
Fund (mgl.): 1 dobbeltægget stridsøkse.
3162. ”Stenhov”, Hundborg sg (DKC: 110301.21). HK 1914. Høj. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 5,6 m l. og 4,4 m br. Der er registreret 3 dæksten.
Gangen var orienteret Ø-V.
Fund, muligvis herfra (Købt 1897 - NM A 17.026-31): Mgl.
3163. Hundborg, Hundborg sg (DKC: 110301.70). HK 1914. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 37,5 m l. og 12,5 m
br.
I højen fandtes et gravkammer. Der er registreret sidesten og 1 dæksten. - Litt: H.R. Kruse 1856/57: 17, T. 129.
3164. ”Dåsen”, Jannerup, Jannerup sg (DKC: 110302.10). CE 1875 og HK 1913. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den var
23,0 m l. og 5,0 m br. Der er registreret 3 randsten.
3165. ”Tingstedet”, Todbøl, Kallerup sg (DKC: 110303.1). HK 1913. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 17,0 m l.
og 4,5 m br.
I højen fandtes en megalitgrav. Kammeret var orienteret Ø-V. Det var ca. 1,9 m l. Der er registreret 6 sten.
3166. Nørhå, Nørhå sg (DKC: 110304.31). 1992. Rundhøj. I højen fandtes tomten af en jættestue.
Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 5,5 m l. og 1,8 m br.
Gangen var orienteret Ø-V.
Kammer og gang var bygget af >20 sten, hvis standspor erkendtes.
På kammergulvet fandtes skeletrester og mange gravgaver.
Fund (Udgr. 1992 af I.K. Kristensen og H. Sørensen - THY 2961, i.s.): Skeletrester af 9-11 individer. - 4 tyknakkede
flintøkser. - 23 tværpile. - 11 flækker/flækkeknive.- Ca. 150 ravperler (bl. a. 57 type a og 7 type b).
3167. Skårup, Sjørring sg (DKC: 110305.27). HK 1912. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 80 m l. og 12 m br. Der er
registreret 5-6 randsten.
3168. Næstrup, Sjørring sg (DKC: 110305.234). HK 1912. Langhøj, orienteret SSØ-NNV. Den er ca. 75 m l., 12,5 m br.
og 1,5 m h. Der er registreret ca. 10 randsten.
Ca. 38-44 m fra højens NNV-lige ende er registreret spor af et kammer.
3169. Nr. Skjoldborg, Skjoldborg sg (DKC: 110307.7). 1926. Høj. I højen fandtes tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1926 - THY 3154-58): 2 sleben, svære tyknakkede retøkser (Bundsø-type og 1 type IA). - Ravfragm. - 1
kraveflaske. - 1 tragtbæger. TN, fase 3 og MN III. - Litt: K. Thorvildsen 1941: nr. 35, fig. 26. - H. Knöll 1976: nr. 14, T. 3,7.
- K. Ebbesen 1978: nr. 8. - 2005: fl.2,5.
3170. Møgelvanggård, Skjoldborg sg (DKC: 110307.87). 1872, HK 1912 og 1985/86. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den
var ca. 70 m l., 14 m br. og 1,0 m h. Der er registreret randsten.
I højen fandtes tomten af 2 dysser.
a. Den N-lige dysses kammer var orienteret NV-SØ eller på tværs af højens længderetning. Kammeret var ca. 3,2 m l. og
1,4 m br. Kammeret var bygget af sidesten og opstablede sten. Gulvet bestod af en bundbrolægning og ildskørnet flint.
Fund (Udgr. 1985-86 af J.S. Jespersen og A.-L. H. Olsen - THY 2151, i.s.): Skeletrester, 1 flintøkse og 2 fragm. flintøkser,
flække- og afslagsredskaber, mange ravperler og ubest. skår.
b. Den S-lige dysses kammer var orienteret Ø-V. Det var gravet ca. 0,3-0,4 m ned i undergrunden. Det havde
trapezformet grundplan. Det var ca. 3,5 m l. og 1,5 m br. Det var bygget af sidesten og opstablede sten. Gulvet består af
en bundbrolægning og br. flint.
Gangen var orienteret ØNØ-VSV. Den var ca. 1,8 m l. Ved indgangen til kammeret lå en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1985-86 af J.S. Jespersen og A.-L. H. Olsen - THY 2151, i.s.): Skeletrester, øskenbæger fra MN I, talrige
ravperler og 6 flækker.
Der fandtes sekundære bronze- og jernaldergrave i højen (B 970-75 og C 15.394-95). - Sagnet fortæller, at jætten Vil, som
gav Vilsund navn, ligger begravet i højen.
Fra anlægget foreligger også (Inds. 1869 og 1872. - NM A 732 og A 1513-15): 1 stridsøkse (type H1). - 2 flækkeknive. Mgl.: 1 stenøkse og 1 flintøkse. - Litt: K. Ågård 1802: 144. - K. Ebbesen 2005: fl.2,6.
3171. Nr. Skjoldborg, Skjoldborg sg (DKC: 110307.92). HK 1912. Høj. I højen fandtes en jættestue.
Fund (Inds. 1932. - NM A 35.150-56): Skeletrester. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 1 uorn. retvægget. - 9
ravperler (1 type a1; 1 type a2; 1 type b1; 5 type b2; 1 type c1) og fragm. - Litt: K. Ebbesen 1975: fig. 201,3.

3172. ”Bungårdshøj”, Nr. Skjoldborg, Skjoldborg sg (DKC: 110307.93). CE 1872 og HK 1913. Rundhøj. Den er ca. 27,5
m i diam. og 4,0 m h. I højens SØ-lige del fandtes en bikammerjættestue(?)
Jættestues kammer var orienteret N-S. Det var ca. 7,6 m l. og 1,9 m br. Der er registreret >2 sidesten.
Bikammeret fandtes i forlængelse af kammerets N-lige ende.
Gangen var orienteret SSV-NNØ. Den var ca. 11 m l. Der er registreret >4 sidesten.
Fund (mgl.): Ravperler. - Fra dette anlæg muligvis (Købt 1890. - NM A 10.641a-52): 1 fragm. stridsøkse. - 1 sleben,
tyndbladet, tyndnakket flintøkse. - 1 sleben, buttet retmejsel. -1 tilhugget flintøkse. - 1 flækkesegl. - 8 flækkeknive. - 1
flækkeildsten. - 15 flækker. - 2 knusesten. - 13 ravperler (2 type a1; 7 type a2; 2 type b1; 1 type c1; 1 type q3).
3173. Nr. Skjoldborg, Skjoldborg sg (DKC: 110302.97a). CE 1875 og HK 1912. Langhøj, rektangulær og orienteret NØSV. Den var >94 m l. og 8,0 m br. Der er kun registreret 2 randsten.
17,0 m fra højens SV-enden er registreret dækstenen af et dyssekammer. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 355.
3174. Ås, Skjoldborg sg (DKC: 110307.98). CE 1875 og HK 1912. Langhøj, rektangulær og orienteret NNØ-SSV. Den var
31,5 m l. og 8,0 m br. Der er registreret 8 randsten.
a. 10,0 m fra SSV-enden fandtes en dysse (type IV). Kammeret var orienteret ØNØ-VSV eller på tværs af højens
længderetning. Det havde polygonal grundplan. Det var 1,6 m bredt. Kammeret var bygget af 5 sidesten og 1 dæksten.
Det var åbent mod VSV. Her fandtes en kort gang.
Gangen var orienteret VSV-ØNØ. Der var kun bevaret én sidesten.
I højen er fundet lerkarfragmenter fra ældre jernalder. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 356.
3175. ”Stenhøj”, Ås, Skjoldborg sg (DKC: 110307.106). CE 1875 og HK 1912. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca.
31,5 m l., 11,0 m br. og 1,5 m h. Den SV-lige ende var overbygget med en rundhøj. Der er registreret >5 randsten. I højen
fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret NV-SØ. Det var bygget af >4-5 sidesten.
Gangen var orienteret SV-NØ. Sekundært overbygget med en rundhøj over den SV-lige del.
3176. ”Vilhøj”, Ås, Skjoldborg sg (DKC: 110307.110). CE 1875 og HK 1912.
Langhøj, rektangulær og orienteret NNØ-SSV. Den er 55 m l., 8-9 m br. og 1,5 m h. Der er bevaret 11 randsten. - Litt: K.
Ebbesen 2006: nr. 357.
110307,a. Sønder Kou, Ås, Skjoldborg sg (THY 3104). Fundet i en langdysse: 1 uorn. øskenflaske (type c).
110308/9,a. Tingstrup, Thisted ldsg (Inds. - NM 5809). Fundet i en gravhøj: 9 ravperler (2 type a2; 5 type b1; 2 type r)
og fragm.
3177. ”Kathøj”, Silstrup, Tilsted sg (DKC: 110310.50). CE 1875 og HK 1912. Høj. I højen er registreret 1 jættestue og
yderligere en megalitgrav.
Jættestuens kammer var ca. 3,2 m l. og 2,2 m br.
Fund (Inds. 1851 - NM 11. 571-73): 2 ravperler (type b1). - 2 hængekar. - 1 Hagebrogårdskål. MN I-III. - Mgl.: Skeletrester
og et par flækker. - Litt: S. Müller 1918: nr. 115. - C.A. Nordman 1935: 63, fig. 21b. - K. Ebbesen 1978; fl.a. nr. 9.
3178. ”Svinshøj”, Sulstrup sg (DKC: 110310.55). HK 1912. Rundhøj. Den var 20 m i diam. og 2,5 m h. Der er registreret
11 randsten. Centralt i højen fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 2,0 m br. Det var bygget af >3 sidesten.
Gangen var orienteret Ø-V.
Fund (Inds. 1932 - NM A 35.123-28): 1 dobbeltægget stridsøkse (type B). - 1 flækkesegl. - 1 flækkekniv. - 2 flækker. - 1
ægfragm. af svær flintøkse. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Valby-type).
3179. ”Langkow”, Torsted, Torsted sg (DKC: 110311. 21). CE 1875 og HK 1912.
Langhøj, rektangulær og orienteret ØNØ-VSV. Den er 108 m l. og 10-12 m br. Der er bevaret flere randsten.
a. 30 m fra ØNØ-enden findes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 358.
3180. Torsted Hede, Torsted sg (DKC: 110311.23). APM 1897. Rundhøj. Den var ca. 7,5 m i diam. og ca. 1,0 m h.
Centralt i højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det var orienteret N-S. Det var 1,7 m l., 0,4 m br. og 0,6
m h. Det var bygget af 4 lige høje sidesten, nemlig to smallere endesten og to større sten på langsiderne.
I højen fandtes sekundære bronzealdergrave.
Fund (mgl.): En ravperle. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 359.
3181. ”Dødding-Ugn”, Torsted sg (DKC: 110311.25). CE 1875 og HK 1912. Langhøj, rektangulært og orienteret Ø-V.
Den var ca. 43 m l., 14 m br. og ca 1,5 m h. Der er registreret ca. 17 randsten.
Ca. 17 m fra højens Ø-lige ende er registreret en dysseruin. Der var bevaret mindst 1 sidesten. - Litt: K. Ebbesen 2006:
nr. 360.
3182. Torsted, Torsted sg (DKC: 110311.28). HK 1912. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 60 m l. og 7-8 m br. Der
er registreret >5 randsten.
Centralt i højen er registreret spor efter et kammer.
3183. ”Kow-jord”, Torsted, Torsted sg (DKC: 110311.60). 1975. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 50 m l. og 10-12
m br. Der er registreret 3 randsten.
3184. St. Diernæs, Vang sg (DKC: 110312/13.1). HK 1912. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den var ca. 30 m l., 8 m br.
og 1 m h.

3185. St. Diernæs, Vang sg (DKC: 110312/13.9). HK 1912. Rundhøj. Den var ca. 12 m i diam. og 1,5 m h.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 1,3 m l. Der er registreret >2 sidesten.
3186. St. Diernæs, Vang sg (DKC: 110312/13.10). HK 1912. Høj. Centralt i højen fandtes en dysseruin. Kammeret var
orienteret N-S. Det var ca. 1,0 m l. og 0,7 m br.
Fund (mgl.): Lerkar med rund bug og høj hals.
3187. Klostergård, Vang sg (DKC: 110312/13.76). HK 1912. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den var ca. 70 m l., 16 m br.
og 1,5 m h. Der er registreret >7 randsten. I højen fandtes 1 (evt. 2) kamre.
5-6 m fra højens ØNØ-lige ende fandtes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten.
3188. ”Dåshøj”, Klostergård, Vang sg (DKC: 110312/13.91). HK 1912. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den var ca. 40 m
l., 15 m br. og 2,0-2,5 m h. Der er registreret nogle få randsten.
Centralt i højen er registreret spor af et gravkammer.
3189. ”Stenhov”, Nystrup, Vang sg (DKC: 110312/13.107). CE 1875 og HK 1912. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den
var ca. 50 m l. og 9 m br. Der er registreret nogle få randsten.
I højen er registreret dækstenen af et kammer.
3190. Sejerslev, Sejerslev sg (DKC: 110409.3). HCN 1941. Høj. I højen fandtes en dysse.
Kammeret (type I/II) var rektangulært og orienteret N-S. Det var bygget af 4 sidesten; nemlig 1 sten mod N, S, Ø og V.
Der er registreret tørmur mellem sidestenene. Det var dækket af 1 dæksten. Gulvet bestod af en bundbrolægning.
Fund (Udgr. 1941 af H. Norling Christensen - NM A 39.089-94): 5 ravperler (1 type e; 4 type m1-3) og fragm. - Ubest.
lerkarskår.
3191. ”Esbenhøj”, Søe Mølle, Sejerslev sg (DKC: 110409.68). CLV 1973. Rundhøj. Den var ca. 16-20 m i diam. og 1 m
h.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret (type IV) havde polygonal grundplan. Det var orienteret SØ-NV. Det var ca.
1,0 m l., 0,6 m br. og 1,0 m h. Det var bygget af opr. 5 sidesten. For kammerets SØ-lige side fandtes 1 tærskelsten.
I højen er fundet et ”bronzebæltespænde”.
Fund (Udgr. 1973 af C.L. Vebæk): Skeletrester og spor af rav.
3192. ”Thorshøj”, Karby sg (DKC: 110505.6). GH 1921 og 1926. Rundhøj. Den er ca.18-20 m i diam. og 3,0 m h. Der er
registreret 2 randsten. I højens S-side findes en jættestue.
Kammeret har uregelmæssig, polygonal grundplan. Det er orienteret N-S. Det er ca. 3,2 m l., 2,2 m br. og og 1,2 m h.
Det er bygget af 10 sidesten og 2 dæksten. Gulvet består af en bundbrolægning. Det har haft en adskillelse af kammerets
N-lige og S-lige del.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er ca. 3 m l. og 0,7-0,5 m br. Den er bygget af 8 sidesten; 4 på hver side.
Fund (Udgr. i 1870. - mgl.): Skeletrester, en flintdolk, et ornm. lerkar og mange ravperler. - Litt: S. Hansen 1993: nr.
173.
3193. ”Røverstuen”, Kårup, Lødderup sg (DKC: 110506.3). GH 1921. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Den er ca.32 m l.
og 15 m br. Der er registreret 6 randsten.
3194. ”Kløvenhøj”, Kårup, Lødderup sg (DKC: 110506.12). GH 1921. Rundhøj. Den er ca. 18-19 m i diam. Der er
registreret nogle få randsten. Centralt i højen fandtes en jættestue.
Kammeret er orienteret N-S. Det var ca. 4 m l. og ca. 2 m br. Der er registreret >1 sidesten. Gulvet består af en
bundbrolægning og et lag br.flint.
Gangen var orienteret Ø-V.
Fund (Udgr. 1930. - MHM rav 18, lerkar 92 og 94, 2484 og 2450-53): 1 sleben, svær, tyknakket huløkse (ubest.). - 1
flækkekniv. - 1 pilespids med konkav basis. - 3 flækker. - 1 afslag. - 14 ravperler (3 type a1; 3 type a2; 4 type b1; 1 type m;
1 type q1 og 2 fragm. ravskiver ( type 2a )). - 2 uorn. miniatureskåle. Udat. - Litt: K. Davidsen 1978: fl. 1, nr. 1. pl. 110,e.
- K. Ebbesen 2005: fl.2,7.
3195. Kårup, Lødderup sg (DKC: 110506.59). GH 1921. Rundhøj. Den var ca. 11-12 m i diam. og 1,5 m h.
Centralt i højen fandtes en megalitgrav.
Fund (mgl.): Stenredskaber og lerkar.
3196. Legind, Lødderup sg (DKC: 110506.126). GH 1921. Langhøj. Der er registreret nogle få sten.
3197. ”Trinddorris”, Lødderup, Lødderup sg (DKC: 110506.152). KH 1920 og GH 1921. Høj. I højen fandtes tomten af
en jættestue.
I højen fandtes tillige en hellekiste (NM A 31.166-69), bl.a. med flintdolke, samt en sekundær bronzealdergrav (NM B
181-86) med bronzesværd, bronzeknapper og guldringe.
Fund (Inds. 1868 og udgr. 1920 af H. Kjær - NM B 181-86 og NM A 31.170-74 ): 15 ravperler (1 type c2; 1 type e; 4 type
h og 9 type m3) og fragm. - Litt: K. Thorvildsen 1941: nr. 36.
3198. Øster Vittrup, Lørslev sg (DKC: 110507.32). GH 1921 og HCB 1930. Rundhøj. Den var ca. 18-24 m i diam. og 3,0
m h. I højen fandtes to jættestuer. Deres kamre var placeret NV-SØ for hinanden og med 1 m’s mellemrum.
a. Den N-lige jættestues kammer havde polygonal(?) grundplan. Det var orienteret Ø-V. Det er ca. 2,5 m l., 2,4 m br.
og 1,6 m h. Det var bygget af 6 af opr. 7 sidesten; nemlig 2 sten mod N, S og V samt 1 hjørnesten ved gangen i Ø.
Dækstenene mangler.

Gangen var orienteret ØNØ-VSV. Der er registreret 8 sidesten; 4 på hver side.
Fund (Udgr. 1930 - privateje i.s.): 1 stridsøkse, 1 tyndnakket grønstensøkse med nakkehul, 1 tyndnakket flintøkse, 1
ildsten, 4 flækker, 1 slibesten og nogle ravperler.
b. Den S-lige jættestues kammer havde polygonal grundplan. Det var orienteret Ø-V. Det var 2,4 m l., 2,1 m br. og 1,4 m
h. Det er bygget af 7 sidesten; nemlig 1 stor sten mod V samt 2 sten mod S, N og Ø.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var bygget af >6 sidesten; 3 på hver side.
Fund Udgr. 1930 - privateje i.s.): 1 ravperle.
3199. ”Langdyssen”, Højris, Lørslev sg (DKC: 110507.74). GH 1921. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var ca. 40 m l.,
17 m br. og 3 m h. Der er registreret randsten.
3200. ”Elhøj” / ”Troldstuen”, Storup, Ørding sg (DKC: 110516.57). GH 1921. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den var
ca. 75 m l. og 16 m br. I højen er registreret 2 gravkamre.
a. 30 m fra højens VNV-lige ende fandtes en dysseruin. Der er registreret sten af kammeret.
Fund (Plyndret 1921, mgl.): 2 slebne flintøkser.
b. 15 m fra højens ØSØ-lige ende er registreret et stort gravkammer.
Fund (Plyndret 1921, mgl.): 3 tyndnakkede flintøkser og 1 køllehoved.
Fund fra højen (MHM 259, mgl.): 1 ”spydspids med indhak til fæstet.” - Litt: E. Pontoppidan 1767: 556.
3201. Gadegård, Helligsø sg (DKC: 110604.-). 1987. Rundhøj. I højen fandtes tomten af en jættestue med bikammer.
Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 7 m l. og 2,5 m br. Gulvet var dannet af flade kridtstykker. Midt for den S-lige
langside fandtes en gangåbning.
Bikammeret var placeret lige overfor gangåbningen. Det var ca. 2,5 m l. og 2,0 m br. Gulvet bestod af kalkheller.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var >2 m l. Den var bygget af >4 sidesten; 2 på hver side.
Fund (Udgr. 1987 af Jette Nielsen - THY 2350, i.s.): 3 dobbeltæggede stridsøkser. - 7 slebne, tyknakkede flintøkser. - 2
bjergartsøkser. - ca. 30 flækker. - ca. 40 ravperler (type a-b). Lerkarskår.
I og ved højen fremkom sekundære grave fra bronze- og jernalder. - Litt: J. Kjær 1988: 122 ff.
3202. ”Lundehøj”, Ullerup, Heltborg sg (DKC: 110605.11). 1838, CE 1877, HK 1914 og GR 1900. Rundhøj. Den er ca.
32 m i diam. og 4,0 m h. Centralt i højen findes en bikammerjættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret N-S. Det er ca. 7,3 m l., 2,4 m br. og 1,4 m h. Det er bygget af 14 sidesten; nemlig 6
sidesten på hver langside og 1 sten for hver ende. Der er bevaret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Gulvet
dannes af et lerlag. Kammeret er dækket af >4 dæksten.
Midt for kammerets V-lige langside findes et bikammer. Det har polygonal grundplan. Det er ca. 2,1 m l., 2,1 m br. og
1,2 m h. Det er bygget af 4 sidesten og 2 dæksten. Der er registreret tørmurskonstruktioner mellem sidestenene. Ved
indgangen til kammeret ligger en tærskelsten.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er ca. 5,5 m l. og 0,8 m br. Der er registreret 10 sidesten; 5 på hver side. Over hjørnestenene
ligger en nøglesten.
Fund (Inds. 1838 - NM 4124, mgl.): 1 stridsøkse. - Litt: O. Montelius 1905: 154 f, fig. 153-54. - A.P. Madsen 1900: 13, t.
XIII, 23. - S. Hansen 1993: nr. 179. - J. Nielsen 1991: 106 ff.
3203. Heltborg, Heltborg sg (DKC: 110605.-). 1939. Tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1931. - THY 3558 og 3672): 1 fladt lerlåg. MN III - 6 ravperler (1 type a2; 2 type b1; 3 type q1). - Mgl: 1
spidsnakket huløkse og 2 flintdolke. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 10, fig. 85,2.
3204. ”Dover Dås”, Dover, Ydby sg (DKC: 110613.105). HK 1914. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 30-35 m l. I højen
er registreret 2 gravkamre.
a. Centralt i højen fandtes et rektangulært gravkammer. Det var orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning.
Det var ca. 1,9 m l., 0,6 m br. og 0,3 m h.
b. Et rektangulært gravkammer. Det var orienteret Ø-V og beskrives som lignende a.
I højen fandtes en urne med brændte ben.
Fund i det ene kammer (Inds. 1888 - NM A 8439; mgl.): 1 flintdolk.
3205. Dover, Ydby sg (DKC: 110613.159). HK 1914. Rundhøj. Den var ca. 25 m i diam. og 2 m h.
Centralt i højen er registreret en jættestueruin. Der sås 2 sten.
Der er registreret >1 sidesten af gangen.
3206. Ydby, Ydby sg (DKC: 110613.167). HK 1914. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den er ca. 26 m l., 14 m br. og 2,5 m h.
12 m fra højens NØ-lige ende fandtes i højens midterakse en dysse. Kammeret var orienteret SSØ-NNV eller skråt på
højens længderetning. Det er 2,5 m l., 0,7-0,5 m br. og 0,8 m h. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten mod SSØ, samt
2 sten mod ØNØ og VSV. Kammeret er åbent mod NNV. Det er dækket af 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1838 og 1890, mgl.): Muligvis 1 lerkar.
3207. Ydby, Ydby sg (DKC: 110613.192). 1838 og HK 1914. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den er 45 m l., 13 m br. og
2,0 m h. Den V-lige ende er sekundært overbygget med en rundhøj. I højen er registreret 2 kamre.
I højens SV-lige side fandtes et gravkammer. Der er registreret 1 dæksten.
Fund (mgl.): Skeletrester.
110613,a. Ydby, Ydby sg (DKC: 110613.48? - NM A 34.521). Høj, hvori fandtes en stenaldergrav. Den var orienteret Ø-V;

ca. 2 m l. og 1 m br. Den var bygget af store sten. I kammeret fandtes 2 slebne, spidsnakkede huløkser.
110613,b. Dover, Ydby sg (Privateje 340a-344a, i.s.). Samlet gravfund: 5 flintøkser, herunder 1 huløkse. - Litt: N.S.
Vestergaard 1888: 13.
3208. ”Klovenhøj”, Kettrup, Kettrup sg (DKC: 110704.7). CE 1880. Rundhøj. Den var ca. 21 m i diam. og 2,5 m h. Der
er registreret 30 randsten. I højen findes en jættestue.
Kammeret er rektangulært og orienteret N-S. Det er 3,6 m l., 2,5 m br. og 1,5 m h. Det er bygget af 10 sidesten. Det er
dækket af 2 dæksten.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er ca. 5,0 m l. Der er bevaret 6 sidesten; 3 på hver side. - Litt: A.P. Madsen 1900: 13, t. XIII,
22. - S. Hansen 1993: nr. 175.
3209. Kettrup, Kettrup sg (DKC: 110704.9). 1638 og CE 1880. Høj. Der er registreret randsten. I højens S-lige side
fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret N-S.
Gangen var orienteret Ø-V.
3210. Kettrup, Kettrup sg (DKC: 110704.46). CE 1880. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 55 m l., 7-8 m br. og 1,5
m h. Der er registreret 17 randsten.
3211. Kettrup, Kettrup sg (DKC: 110704.55). CE 1880. Høj. Der er registreret nogle få randsten. I højen er registreret
en jættestue.
Kammeret var orienteret N-S. Der er registreret 2 dæksten.
Gangen var orienteret Ø-V.
3212. ”Kvinhøj”, Kettrup, Kettrup sg (DKC: 110704.156). CE 1880. Høj. I højen er registreret en stordysse/jættestue.
Kammeret var orienteret N-S eller Ø-V. Det havde rund grundplan. Det var ca. 2,5 m l. og 2,5 m br.
Gangen var orienteret Ø-V.
Fund (mgl.): Stridsøkse, tyknakket flintøkse, flintdolke og lerkar.
3213. Andrup, Kollerup sg (DKC: 110706.10). TT 1914. Høj. Der er registreret 2 randsten.
I højen fandtes en dysse. Kammeret var orienteret N-S. Det var 2,3 m l. og 1,0 m br. Det var bygget af >4 sidesten; nemlig
1 sten mod N og V samt 2 sten mod Ø. Kammeret var åbent mod S. Det var dækket af 1 dæksten.
3214. Andrup, Kollerup sg (DKC: 110706.20). TM 1935. Høj. I højen fandtes en stordysse/jættestue.
Kammeret havde uregelmæssig grundplan. Det var bygget af >5 sidesten. På bunden fandtes et lag br. flint.
Fund (Udgr. 1935 af Th. Mathiassen - NM A 38.001-7 og C 26.780): 2 flintdolke. - 1 pilespids med konkav basis. - 1
tyndbladet flintøkse. - 3 ravperler (1 type a2; 1 type h; og 1 type q1) og fragm. - Lerkar fra jernalderen. - K. Ebbesen 2009:
kap. 32.
3215. Andrup, Kollerup sg (DKC: 110706.21). TM 1935. Høj. Der er registreret randsten. I højen findes en jættestue.
Kammeret er orienteret NØ-SV. Det var opr. 6 m l., ca. 2,0 m br. og 1,2 m h. Det er bevaret >10 sidesten; nemlig 6 sten på
den V-lige langside og 3 på den Ø-lige samt 1 sten mod N. Kammerets S-lige ende er sløjfet. Der er bevaret >2 dæksten.
Gangen var orienteret SØ-NV.
Fund (Udgr. 1935 af Th. Mathiassen - NM A 37.969-38.000): 5 flækkepile (1 type A 3, 3 type B 1, 1 type A/B). - 1 pilespids
med konkav basis. - 3 dolke (1 type IA; 2 type IA/B). - Ravperler. - 1 tragtskulderskål. MN II.- Litt: C.J. Becker 1950:
bil.2,75. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 7, fig. 60,4. - 2005: fl.2,8. - 2009: kap. 32.
3216. Hingelbjerg, Kollerup sg (DKC: 110706.63). CE 1880. Rundhøj. Den var ca. 15 m i diam. og 1,5 m h. Der er
registreret 5 randsten. I højen fandtes en jættestue.
Der er registreret >2 sidesten af gravkammeret.
3217. Hingelbjerg, Kollerup sg (DKC: 110706.66). CE 1880 og CN 1897. Rundhøj. Den var bygget af sand. Den var ca.
20 m i diam. og 1,5 m h. Centralt i højen fandtes en stordyssse, nedgravet 0,2-0,3 m i undergrunden. Den var omgivet
med en stendynge.
Kammeret havde aflang, polygonal grundplan. Det var orienteret N-S. Det var bygget af opr. 5 sidesten; nemlig 1 sten
mod N, samt 2 sten mod Ø og V. Sidestenene hælder indad. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. For
kammerets S-lige ende fandtes en gangåbning. Gulvet bestod af en bundbrolægning og et lag ildskørnet flint.
Gangen var orientere S-N. Der er registreret 5 sidesten; henh. 2 og 3 i hver side.
Fund (Udgr. 1897 af C. Neergaard - NM A 16.641-51): 1 tyndnakket flintøkse. - 1 ildsten. - Ravperler. - Litt: N. Åberg
1937: 24, nr. 4. - K. Thorvildsen 1941: nr. 33.
3218. Hingelbjerg, Kollerup sg (DKC: 110706.73). CE 1880. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var ca. 23 m l., 7 m br.
og 1,5 m h. Der er registreret randsten.
I højens Ø-lige ende er registreret dækstenen af et kammer.
3219. Kollerup, Kollerup sg (DKC: 110706.107). 1637 og CE 1880. Rundhøj. Den er ca. 19,5 m i diam. og 2,0 m h. Der
er registreret nogle få randsten. I højen fandtes en stordysse.
Kammeret havde polygonal, 7-sidet grundplan og var orienteret Ø-V. Det er bygget af 6 sidesten og 1 dæksten. For
kammerets Ø-lige side findes en gangåbning.
Gangen var orienteret Ø-V.
3220. Brøndum, Kollerup sg (DKC: 110706.123). TT 1914. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 58 m l. og 8 m br.

Der er registreret >5 randsten. I højen er registreret 2 gravkamre. Dækstenene sås.
3221. Brøndum, Kollerup sg (DKC: 110706.130). TT 1914. Rundhøj. Den er ca. 18 m i diam. og 1,5 m h. Der er registreret
12 randsten. I højen findes en jættestue.
Kammeret er orienteret N-S. Det er ca. 5,3 m l. Der er registreret 4 dæksten.
Gangen er orienteret Ø-V. Der er registreret >2 dæksten.
3222. Fjerritslev, Kollerup sg (DKC: 110706.138). 1809 og TT 1914. Langhøj, orienteret Ø-V. Der er registreret randsten.
De største står i hjørnerne.
I højen er registreret 1 dæksten af et gravkammer.
3223. ”Tofthøj”, Tømmerby, Tømmerby sg (DKC: 110708.121). TT 1914. Høj. I højens S-lige halvdel fandtes en
megalitgrav.
Fund (Udgr. 1910. - THY 1500 og 1511 samt privateje): 1 ravperle (type q1). - 1 tragtbæger. - 1 tragtskulderskål. - 2
tragtskåle. - 1 storskulderskål. MN I-II. - Mgl.: 1 dobbeltægget stridsøkse og 1 fragm. hængekar. - Litt: S. Müller 1918:
nr. 183. - K. Ebbesen 1978: fla. nr. 11.
110708,a. Tømmerby, Tømmerby sg. (C. Engelhardt 1880 - privateje, i.s.). Rundhøj. Den var 19,5 m i diam. og omsat
med randsten. I højen fandtes en stordysse/jættestue med gang mod SØ. Kammeret var 5,8 m l. og 1,3 m br. I kammeret
fandtes 1 spidsnakket huløkse, 3 tyknakkede flintøkse, 1 sandstensøkse, 1 flintmejsel, 1 flintdolk, 1 madkniv og
ravperler.
3224. Vesløs Hede, Vestløs sg (DKC: 110709.12). TT 1914. Rundhøj. Den var ca. 18 m i diam. og 2,5 m h. Der er registreret
4 randsten. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var bygget af >3 sidesten og >1 dæksten.
Gangen var orienteret ØSØ-VNV.
3225. Vesløsgård, Vestløs sg (DKC: 110709.37).TT 1914. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 35 m l., 18 m br. og 3,0
m h. Der er registreret 9 randsten.
3226. Vust, Vust sg (DKC: 110711.5). TT 1914. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 110 m l. og 9,5 m br. Der er registreret
>5 randsten. I højen fandtes 2-3 dysser.
a. 23,5 m fra højens Ø-lige ende fandtes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten.
b. 33,0 m fra højens Ø-lige ende fandtes en dysse. Der er registreret 1 dæksten.
c. I højen er yderligere registreret et gravkammer med dæksten.
Fund (Plyndret 1840, mgl.): Skeletrester og nogle flintdolke.
3227. Vust, Vust sg (DKC: 110711.8). TT 1914. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 40-50 m l. Der er registreret
randsten.
3228. Bisgård Mark, Øsløs sg (DKC: 110712.16). TT 1914. Rundhøj. Den var ca. 20,5 m i diam. og 3 m h. Der er registreret
4 randsten. I højens Ø-lige side fandtes en megalitgrav.
Kammeret var ca. 3 m l. Der er registreret dæksten.
Fund (Udgr. 1904 - THY 3207-11): 1 dobbeltægget stridsøkse (særform). - 4 flintdolke (3 type I og 1 type II).
3229. Store Bisgård, Øsløs, Øsløs sg (DKC: 110712.17). TT 1914. Rundhøj. Den var 15-16 m i diam. og 1,5 m h. Der er
registreret 19 randsten. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 4,5 m l. og 2,2 m br. Der er registreret >6 sidesten; nemlig 4 af den Ø-lige og 2
af den V-lige langside. Midt for den Ø-lige langside fandtes en gangåbning. Kammeret var dækket af >2 dæksten.
Gangen var orienteret Ø-V. Der er registreret >2 sidesten.
3230. Øsløs, Øsløs sg (DKC: 110712.40). TT 1914. Rundhøj. Den er ca. 17 m i diam. og 2,0 m h.
Centralt i højen fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) var orienteret Ø-V. Det var ca. 2 m l., 0,4-0,6 m
br. og 0,6 m h. Det er bygget af 4 sidesten, nemlig 2 sten på hver langside mod N og S samt 1 for hver ende.
3231. ”Bavnehøj”, Øsløs, Øsløs sg (DKC: 110712.46). TT 1914. Rundhøj. Den var ca. 28 m i diam. og 5,0 m h. Der er
registreret 5 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret var orienteret Ø-V. Det var 3,3 m l. og 1,8 m br. Der er registreret >4
sidesten.

ÅLBORG AMT.
3232. Dall, Dall sg (DKC: 120101.23). KB 1887. Høj. Der er registreret 6 randsten.
I højen fandtes et gravkammer. Der er registreret >2 sidesten.
3233. Dall, Dall sg (DKC: 120101.32). KB 1887. Høj. I højen S-lige side er registreret en megalitgrav.
3234. Dall, Dall sg (DKC: 120101.34). KB 1887. Høj. I højen er registreret en megalitgrav.
Kammeret var orienteret NV-SØ. Der er registreret >3 sidesten.
3235. ”Stenstuen”, Mjels, Ferslev sg ( DKC: 120102.7 ). KB 1888. Rundhøj. Den var ca. 20 m i diam. Der er registreret 3
randsten. I højen findes en stordysse.
Kammeret har 6-sidet grundplan og er orienteret N-S. Det er 2,3 m l., 1,8 m br. og 0,8 m h. Det er bygget af 5 sidesten;

nemlig 1 endesten mod N, samt 2 sten på hver langside mod Ø og V. For kammerets S-lige ende findes en gangåbning.
Kammmeret er dækket af 1 dæksten.
Gangen er orienteret S-N. Der er registreret >2 sidesten.
3236. Rævdal, Ferslev sg (DKC: 120102.14). KB 1888. Rundhøj. Den er ca. 17 m i diam. og 1,5 m h. Der er bevaret >18
randsten. I højens Ø-lige del findes en jættestue.
Kammeret er polygonalt og orienteret N-S. Det er ca. 5,0 m ., 2,4 m br. og 1,5 m h. Det er bygget af 9 sidesten. Mellem
sidestenene findes tørmurskonstruktion af flade sten. Kammeret var dækket af 4 dæksten. Gulvet bestod af flade fliser.
Herpå lå et lag br. flint.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er ca. 0,6 m br. Der er bevaret > 3 sidesten; nemlig 2 på den ene og 1 på den anden side. I
gangen fandtes 2 karmsten og 2 tærskelsten. Der er registreret 1-2 dæksten.
Fund (Udgr. 1948 af Grantzau. - ÅHM j. 346 x): 1 flintdolk (type I). - 1 flækkekniv. - 12 flækker. - 1 cylinderformet lerkar.
MN III. - 1 fragm. lerkar (YN, ubest.). - 30 ravperler (5 type a1; 6 type a2; 3 type b1; 1 type b2; 3 type c1; 3 type c2; 6 type
m og 2 type q). - Litt: P. Riismøller 1949: 153 .- K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 15, fig. 67,2. - 2005: fl.2,9. -S. Hansen 1993: nr.
178
3237. Dall, Ferslev sg (DKC: 120102.35). 1960. Rundhøj. Den er ca. 15 m i diam. Der er registreret 6 randsten. I højens
SØ-lige side findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret NØ-SV. Det er ca. 6,5 m l. og 3,0 m br. Det er bygget af >6 sidesten. Gulvet består af et
fliselag. Herpå lå et lag br. flint. I kammerets NV-lige ende stod i gulvet en ca. 1,0 m br. stenkiste. Midt for kammerets
SØ-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er ca. 1,0 m br. Den er bygget af >5 sidesten. Ved hjørnestenene til kammeret findes 1
tærskelsten. Indgangen var lukket af en stendynge.
Ved indgangen fandtes et offerlag af keramik.
Fund (Udgr. 1960 af O. Marseen - ÅHM A 810): 1 (muligvis offer?) tapkile (type A). - 1 køllehoved (type C). - 1 forarbejde
til flækkepil (type D). - 2 stridsøkser (type H1 og K 6). - 1 retbægget bæger (type L 2). - 1 dobbeltægget stridsøkse (type
A2). - 1 ildskørnet, spidsnakket huløkse. - 2 flintdolke (type I). - 1 ægfragm. af grønstensøkse. - 15 ravperler (2 type a1;
4 type a2; 4 type b1; 2 type b2; 2 type t3 og 1 ravring) og fragm. - Offerlaget bestod af: >7 tragtbægre. - 1 tragtskål. - 2
Troldebjergskåle. - 1 skulderskål. - 1 fodskål.- 1 lerske. MN I-III. - Litt: C. Jørgensen 1938: 210. - O. Marseen 1960: 52,
note e. - K. Davidsen 1973: fl.1 nr. 90. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 13. - 2005: fl.2,11.
3238. Dall, Ferslev sg (DKC: 120102.-). 1938. Rundhøj. I højen fandtes ruinerne af 2 jættestuer.
a. I højens SV-lige del findes ruinen af en jættestue. Der er registreret sidesten.
b. I højens NØ-lige del fandtes en jættestue. Kammeret var orienteret N-S. Det var >1,7 m l. og 0,9 m br. Gulvet bestod
af flade fliser, hvorpå lå et lag br. flint.
Ved den V-lige kammervæg fremkom en sekundær stenkiste med en jernaldergrav.
I gangen er registreret 1 tærskelsten.
Fund (Udgr. 1938 af P. Riismøller - ÅHM A 591-604): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type IA). - 1 dobbeltægget
stridsøkse (type A2). - 1 sleben, tyndbladet, tyndnakket flintøkse. - Forarbejde til senneolitisk flintsegl. - 7 flækker. - 1
fragm. af sleben, tyndnakket flintøkse. - 24 ravperler (4 type a1; 4 type a2; 8 type b1; 1 type c1; 1 type h; 3 type m; 1 type
q1 og 2 type q2). - 1 skulderskål. - Ubest. lerkarskår. MN II. - Litt: O. Marseen 1960: 52, fig. 17. - K. Ebbesen 1978: fl.a.
nr. 12. - 2005: fl.2,10.
120102a. Ferslev, Ferslev sg (Inds. - NM 15.296-99). Megalitgrav. 1 sleben, svær, tyndnakket flintøkse. - 5 ravperler (3
type c2 og 2 type m2). - 1 kraveflaske. - 1 lille tragtbæger. - 1 tyndnakket flintøkse. - Litt: K. Thorvildsen 1941: no 38. - H.
Kjær 1925: 54, fig. 39, a og f. - J. Brøndsted 1938: fig. 102, f. - N. Åberg 1937: nr. 11. - P.V.Glob 1952: nr. 43. - H. Knöll
1976: nr. 20. - N. Åberg 1937: nr. 11.
3239. Fjellerad, Gunderup sg (DKC: 120104.1). KB 1887. Langhøj. Den var ca. 16,0 m l., 6,0 m br. og 1,0 m h.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret havde 5-sidet grundplan og var orienteret NNØ-SSV. Det var 2,7 m l., 1,6
m br. og 1,1 m h. For kammerets SSV-lige side fandtes en 0,4 m br. gangåbning.
3240. Flamsted, Gunderup sg (DKC: 120104.44). KB 1887. Langhøj, orienteret SSØ-NNV. Den var ca. 25,0 m l. og 8,0
m br. Der er registreret 14 randsten.
Centralt i højen fandtes et gravkammer. Der er registreret >2 dæksten.
3241. Flamsted, Gunderup sg (DKC: 120104.56). KB 1887. Rundhøj. Der er registreret >2 randsten. I højen fandtes en
jættestueruin(?).
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var >2,6 m l. og 1,1 m br. Der er registreret >6 sidesten.
Gangen var orienteret S-N.
3242. ”Kobbelhøj”, Lundby, Gunderup sg (DKC: 120104.73). KB 1887. Rundhøj. Den er ca. 20,5 m i diam. og 4,0 m h.
Der er registreret 7 randsten. I højens SØ-lige del findes en jættestue. Kammeret er ovalt. Det er 3,6 m l., 1,9 m br. og
1,5 m h. Det er bygget af 8 sidesten, nemlig 1 sten for hver ende og 3 sten på hver langside. Kammeret er dækket af 2
dæksten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er 6,7 m l., 0,6 m br. og 1,0-0,5 m h.; højest ved kammeret. Den er bygget af 14 sidesten;
7 i hver side. Det er registreret >4 dæksten. I gangen lå 1 tærskelsten.

3243. Lundby, Gunderup sg (DKC: 120104.75). KB 1887. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var >23,5 m l. Der er registreret
8 randsten.
9,5 m fra højens NØ-lige ende fandtes ruinerne af et gravkammer.
120109,a. Gultentorup, Nøvling sg (ÅHM A 612). Fundet i et mandslangt dyssekammer uden dæksten: 1 tapkile.
3244. Volsted, Volsted sg (DKC: 120115.6). KB 1887. Rundhøj. I højen er registreret en jættestueruin.
3245. Volsted, Volsted sg (DKC: 120115.12). KB 1887. Høj. I højen fandtes 2-3 gravkamre.
a. Det V-lige kammers gulv bestod af en bundbrolægning.
Fund: 1 ravperle (type a/b).
b. Der er registreret dækstenen af det S-lige kammer.
3246. Volsted, Volsted sg (DKC: 120115.24). KB 1887. Rundhøj. Der er registreret nogle få randsten. I højen fandtes en
jættestue.
Kammeret var orienteret NNØ-SSV. Det var ca. 4,5 m l., 2,7 m br. og 1,3 m h. Det var bygget af >4 sidesten, nemlig 1
endesten mod NNØ og 3 sten på den V-lige langside.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var >2,7 m l. Der er registreret >2 sidesten.
3247. Alstrup, Alstrup sg (DKC: 120201.7). WD 1882. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 125 m l., 31 m br. og 3 m
h. Der er registreret randsten. I højen er registreret 2-3 kamre.
I højens SØ-lige del fandtes en dysseruin. Der er registreret én eller flere sidesten.
3248. ”Niels Jensens Høj”, Alstrup Mark, Alstrup sg (DKC: 120201.16). Rundhøj. Den var ca. 2,5 m h. og bygget af sand.
Der er registreret randsten. I højen fandtes 2 megalitgrave.
a. I højens Ø-lige del er registreret ruinen af en megalitgrav.
b. I højens SØ-lige del fandtes en bikammerjættestue.
Kammeret var ovalt og orienteret NØ-SV. Den var ca. 5,1 m l., 3,4 m br. og 2,1 m h. Det var bygget af 11 sidesten; nemlig
1 sten for hver ende, 4 sten på den NV-lige og 5 sten på den SØ-lige langside. Der registreredes tørmurskonstruktion
mellem sidestenene. Kammeret var dækket af 5 dæksten. På gulvet lå et lag br.flint. Herpå fandtes skeletrester og
gravgaver. Et skelet lå øverst udstrakt på ryggen.
I kammerets NV-lige langside fandtes et bikammer. Det var 0,9 m dybt og 1,4 m l. Det var adskildt fra kammeret ved to
kantstillede tærskelsten. Foruden kammerets sten bestod det af 1 endesten mod NV.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var ca. 6,3 m l. og 0,8-0,6 m br. Den var bygget af 8 sidesten; 4 på hver side. Mellem
hjørnestenene til kammeret lå 1 tærskelsten.
Fund (Udgr. 1874 af A. Feddersen - NM A 1789-89): 3 stridsøkser (type I 5, L 3 og L 4). - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket
flintøkse. - 1 slagsten. - 2 flækker. - 1 retvægget bæger (type P 2). - Ubest. lerkar. MN. - Ravfragm. - Litt: C.A. Nordman
1915: fig. 2. - K. Ebbesen 1978: nr. 16. - 2005: fl.2,12.
3249. ”Bartelshøj”, Alstrup, Alstrup sg (DKC: 120201.19). WD 1882. Langhøj.
I højen er registreret et gravkammer.
Fund (mgl.): Skeletrester og mange stenredskaber, bl.a stridsøkse og dolke.
3250. Alstrup, Alstrup sg (DKC: 120201.22). WD 1882. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var ca. 19,0 m l.
3251. Illerisgård, Alstrup sg (DKC: 120201.75). WD 1882. Langhøj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes en megalitgrav.
Fund (Inds. 1863. - NM 20.934-35, mgl.): 1 flintdolk og 1 ravperle samt skeletrester. - Litt: W. Dreyer 1885: 205.
3252. Ll. Binderup, Binderup sg (DKC: 120202.16). DB 1892/93. Rundhøj. Den var ca. 1,5 m h. I højens S-lige del
fandtes en megalitgrav.
Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 1,2 m h. Det var bygget af 4-5 sidesten og 2 dæksten. Gulvet bestod af en
fliselægning.
Fund (KMR, i.s.): Skeletrester, 2 flintdolke, 5 pilespidser med konkav basis, 2 ravperler og nogle flækker.
3253. Ll. Binderup, Binderup sg (DKC: 120202.17). DB 1892/93. Høj. I højens S-lige del fandtes en megalitgrav.
Kammeret var orienteret NV-SØ. Det var ca. 5,7 m l. og 1,2 m h. Det var bygget af 4-5 sidesten og 3 dæksten.
Gangen var orienteret S-N.
Fund (Udgr. 1890. - privateje, i.s.): 4 flintdolke.
3254. Durup, Durup sg (DKC: 120203.59). DB 1892/93. Rundhøj. Den var ca. 22 m i diam. og 2,5 m h. I højen fandtes
en megalitgrav.
Kammeret var ca. 3,2 m l., ligeså bredt og 1,3 m h. Der er registreret dæksten.
Gangen var orienteret S-N.
Fund (Udgr. - mgl.): 6 flintdolke, 1 stor ravperle og en mængde lerkar.
3255. Farsø, Farsø sg (DKC: 120204.10). 1956. Høj. I højen fandtes tomten af en jættestue.
Kammeret var orienteret NØ-SV. Det var aflangt med afrundede hjørner. Det var ca. 2,8 m l. og 2,0 m br. Kammerets
gulv bestod af en uregelmæssig bundbrolægning lagt i ler. 15 cm over det fandtes et sekundært gulvlag. Der er tydelig
stratigrafi i kammeret, hvor det senneolitiske lag er adskildt fra det mellemneolitiske.
Fund (Udgr. 1956 af H.C. Strandgaard. - VMÅ 891): 1 køllehoved (type C). - 1 fragm. flækkepil (type A 2).- 3 pilespidser
med konkav basis. - 11 dolke (2 type IC; 1 type E, 8 type Ix).- 2 flækkeildsten. - 5 flækker. - 98 ravperler (25 type a1; 13

type a2; 2 type b1; 1 type b2; 6 type c1; 9 type c2; 18 type m; 3 type r; 1 type q2; 1o type q; 9 type 9 og 1 type 6(SN).) og
fragm. - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,14.
3256. ”Klovnhøj”, Fandrup, Farsø sg (DKC: 120204.36). DB 1892/93 og 1947. Rundhøj. Den er ca. 12,5 m i diam. og 3,0
m h. Der er registreret randsten. I højen findes en jættestue.
Kammer er rektangulært og orienteret N-S. Det er ca. 2,8 m l., 2,0 m br. og 1,5 m h. Det er bygget af 12 sidesten; nemlig 2
sten for hver ende samt 4 sten på hver langside. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret var dækket
af >1 dæksten. Midt for kammerets Ø-lige langside findes en gangåbning. Kammeret havde flisegulv, hvorpå lå et lag
br.flint.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er >1,5 m l. Der er registreret 7 dæksten.
Fund (Udgr. 1947 af Vestergaard Nielsen - VHÅ 772 og 774): 2 lerkar (type I 0 og L 9). - 1 retoucheret flække. - 14
ravperler (1 type c1; 5 type c2; 1 type m; 5 type q4 og 2 ravskiver ( type 2b )). - Litt: S. Vestergaard Nielsen 1948: 304 f
(afb.). - S. Hansen 1993: nr. 184. - K. Ebbesen 2005: fl.2,13.
3257. Fandrup, Farsø sg (DKC: 120205.-). 1956. Høj. Der er registreret randsten. I højen fandtes tomten af en
jættestue.
Kammeret var orienteret NØ-SV. Det var ca. 2,5 m l. og 2,1 m br. Der registreredes standspor efter sidestenene. På gulvet
lå et lag br. flint.
Gangen var orienteret SØ-NV.
I højen fandtes en sekundær, senneolitisk grav samt tre grave fra jernalderen.
I højens periferi er undersøgt mindst 4 små hellekister, tangentielt placeret; alle uden fund.
Fund (Udgr. af H.C. Strandgaard 1956. - VMÅ 898-9 og 941): 1 sleben, tyndbladet flintøkse og 2 flækker (mgl.).
120204,a. Damsgårde, Farsø sg (Inds. 1863. - NM 20.937-41). Fundet i 4-sidet gravkammer, som har været dækket af
en høj: 1 stridsøkse (type G 1). - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Lindø/Valby-type). - 1 ravperle (type q6). - Mgl.: 2
flintdolke. - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,15.
3258. Foulum, Fovlum sg (DKC: 120205.6). 1956. Rundhøj. Der er registreret randsten. I højen fandtes 2 jættestuetomter.
Kamrene lå i hinandens forlængelse med 1,3 m’s mellemrum.
a. Den ene jættestues kammer var ovalt og orienteret NØ-SV. Det var ca. 2,5 m l. og 2,0 m br. Gulvet bestod af en
bundbrolægning og et lag br. flint. Herpå fandtes gravgaver.
Fund (Udgr. 1956 af H.C. Strandgård - VMÅ 892): 1 dobbeltægget stridsøkse (type C 2). - 1 flækkekniv/segl. - 1 flækkebor.
- 4 flækker. - 221 ravperler (49 type a1; 62 type a2; 14 type a1-2; 4 type b1; 8 type b2; 10 type c1; 6 type c2; 3 type j; 5 type
m; 2 type q1; 4 type q4; 2 type q5, 2 type q7; 37 type s; 2 type t1; 3 type t3; 2 ubest.) samt fragm. - 1 tragtbæger. MN I
b. Den anden jættestues kammer var ovalt og orienteret NØ-SV. Det var ca. 2,4 m l. og 2,0 m br.
Fund (Udgr. 1956 af H.C.Strandgård - VMÅ 893): 1 lerkar (type I 3). - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (ubest.). - 1
pilespids med konkav basis. - 1 flækkekniv - 1 flækkeildsten. - 3 flække. - 145 ravperler (22 type a1; 27 type a2, den ene et
forarbejde uden gb.; 8 type b1, den ene rep.; 7 type b2; 6 type c2; 1 type h; 40 type m; 5 type 3; 2 type t1; 2 type t3; 4 type
q2; 5 type q4; 5 type q6; 1 type q8; 1 ubest.) og fragm. - Mgl.: 1 flintdolk og 1 flække.
I højens periferi fandtes en lille, tangentiel hellekiste. I kisten fandtes et lerkar (VMÅ 894 - type PV P). - Fra højen foreligger
også 1 Troldebjergskål. - 1 tragtbæger. - Ubest. lerkar. MN I. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 18. - 2005: fl.2,16.
3259. Fovlum Kirkegård, Fovlum sg (DKC: 120205.19). DB 1892/93. Langhøj, orienteret Ø-V. I højen fandtes 2
megalitgrave.
a. Centralt i højen fandtes ruinen af en megalitgrav. Kammeret var orienteret NNV-SSØ eller på tværs af højens
længderetning. Det var ca. 2,9 m l., 1,5 m br. og 1,4 m h. Det var bygget af >4 sidesten; 2 på hver side. For den S-lige ende
fandtes en gangåbning mellem 2 mindre sten. I gangåbningen stod en indgangssten(?).
Fund (mgl.): Ravperler, bl.a. 1 stor perle af type b2.
b. Den anden dysses kammer var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
Fund (mgl.): Skeletrester og ravperler. - Litt: W. Dreyer 1885: 206 og 1888: 414 f.
3260. Fovlum, Fovlum sg (DKC: 120205.-). 1957. Høj. Den var ca. 12 m i diam. I højen fandtes tomten af en megalitgrav.
Gulvet bestod af en fliselægning. En del af gulvet var adskildt ved kantstillede fliser.
Fund (Udgr. - VHÅ 918): 1 flækkekniv. - 1 flækkeildsten. - 1 flækker. - 84 både mellem- og yngreneolitiske ravperler (8
type a1; 4 type a2; 2 type b1; 1 type b2; 12 type c1; 9 type c2; 29 type m; 9 type s; 1 type t3; t type q, bl.a. 1 type q2) og
fragm.
Ved højsiden fremkom dele af et offerlag: 3 tragtbægre. - 1 skulderskål uden skulder. - 1 skål med konkav hals. - 1 åben
skål med konvekse sider. - 2 fodskåle. - 1 Hagebrogårdskål. MN I-II.
Fra højen stammer tillige (VMÅ 919) 1 flintdolk (type 1x) og 2 uorn., yngreneolitiske lerkar. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a.
nr. 17.
3261. Myrhøj, Strandby sg (DKC: 120212.82?). 1953. Rundhøj. I højen fandtes en dysse, sekundært anvendt som ildsted
i et jernalderhus. Kammeret havde polygonal grundplan og var orienteret N-S. Det var 1,0 m l. og 0,8 m br. Det var
bygget af 6 sidesten, som vendte en flad side indad. Mod N fandtes en 0,4 m br. gangåbning.
Ved højens periferi fandtes jordgrave.
Fund (Udgr. 1953. - Privateje:, i.s. ): Ravfragm. - 1 øskenbæger. MN I. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 19. - 1992: 95, nr.

b6.
3262. Vestrup Mark, Vognsild sg (DKC: 120214.48). DB 1892/93. Høj. I højen fandtes en megalitgrav. Kammeret var
3,5 m l. og 2,2 m br.
Fund (Inds. 1873 - NM A 1527): 1 flintdolk (mgl.).
3263. Vognsild, Vognsild sg (DKC: 120214.52). DB 1892/93. Høj. Centralt i højen fandtes en megalitgrav.
Kammeret var rektangulært og orienteret SØ-NV. Det var dækket af 1 dæksten.
Fund (mgl.): 1 flintdolk og 1 ravperle (type b).
3264. Svoldrup, Vognsild sg (DKC: 120214.93). DB 1892/93. Megalitgrav.
Kammeret var rektangulært. Det var ca. 2,5 m l. og 2,5 m br. Det var bygget af 6 sidesten.
Fund (Inds. 1863. - NM 21.304-5): 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede flintøkser. - Mgl: 1 flintdolk, 1 flintøkse, 1 stk.
svovlkis og 1 flintblok.
3265. ”Gårdstedhøj”, Vognsild sg (DKC; 120214.-). WD 1883. Rundhøj. I højen fandtes en ”gangbygning”. Der er
registreret 3 dæksten. Der fandtes 3 sekundære urner i højen.
Fund (mgl.): 1 flintøkse og 1 dolk.
120214,a. Årup, Vognsild sg (Inds. 1893 - NM A 12.206-11). Fundet i et gravkammer i en høj. Højen var ca. 2,3 m h.
Kammeret var 4-kantet og bygget af store sten.
Fund: 1 sleben, svær, tyndnakket retøkse. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 1 pilespids med konkav basis. - 4
dolke (1 type IA/B og 3 type Ix). - 7 ravperler (1 type a2; 4 type h; 1 type m1 og 1 type q2) samt fragm. - Mgl.: 1 stridsøkse.
- Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,17.
120214,b. Vognsild, Vognsild sg (Inds. 1882. - NM A 12.141-47). Fundet i et gravkammer i en høj. Der fandtes også
urner: 1 flække. - 4 ravperler (1 type a1; 1 type b1; 1 type c1 og 1 type q4). - Mgl.: 5 flintdolke.
3266. Askildrup, Blenstrup sg (DKC: 120301.17). KB 1886. Høj. I højen fandtes en lille megalitgrav.
3267. Askildrup, Blenstrup sg (DKC: 120301.31). KB 1886. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Kammeret var ca. 0,9 m br. Der er registreret >2 sidesten.
3268. Lindenborg, Blenstrup sg (DKC: 120301.-). 1832. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Fund (Inds. 1832 - NM 2602-03): 1 hængekar. MN III - 1 ravperle (mgl.). - Litt: P.V. Glob 1952: nr. 209. - K. Ebbesen
1978: fl.a. nr. 20.
3269. ”Kummerhøj”/”Kongehøj”, Siem, Siem sg (DKC: 120308.12). KB 1886. Rundhøj. Den var 20 m i diam. og 4 m h.
I højen er registreret gangen til en ”jættestue”. Der sås sidesten.
3270. ”Vejrmøllehøj”, Svanfolk Mark, Skibsted sg (DKC: 120309.7). KB 1886. Høj. Der er registreret randsten. I højen
fandtes en jættestue.
Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret NØ-SV. Det er ca. 3,5 m l. og 2,5 m br. Den er bygget af 8
sidesten, nemlig 2 sten på hver side. Kammeret er dækket af 2 dæksten. Midt for kammerets SØ-lige langside findes en
gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er bygget af 6 sidesten; nemlig 3 på hver side. Den er dækket af >3 dæksten.
Fund (mgl.).: 2 flintdolke og 1 ravperle (type b). - Litt: S. Hansen 1993: nr. 193.
3271. Svanholmsminde Mark, Skibsted sg (DKC: 120309. 18). KB 1886. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den er
17 m l. og 13 m br. Der er bevaret 4 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret er orienteret NV-SV eller på tværs af højens længderetning. Det er 1,7 m l.
og 1,8 m br. Det har 5-sidet grundplan. Det er åbent mod SV. Kammeret er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. - Litt: K.
Ebbesen 2006: nr. 361.
3272. Teglgården, Skørping sg (DKC: 120310.65). KB 1886. Højrest, hvori findes en dysse.
Kammeret er orienteret NV-SØ. Det har 6-sidet grundplan. Det er 1,8 m l. og 1,3 m br. Kammeret er bygget af 5 sidesten,
som danner vinkel mod hinanden. De vender en flade side iindad. Der er placeret en mindre sten i kammerets NØ-lige
hjørne. På den NØ-lige side ses en 0,6 m bred gangåbning. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen
2006: nr. 362.
3273. ”Ønskestenen”, Hollandsskov, Skørping sg (DKC: 120310.200). PR 1948. Høj.
I højens SV-lige del findes en dysse. Kammeret er bygget af 5 sidesten og 1 dæksten.
3274. Ræbild, Skørping sg (DKC: 120310.212). PR 1948. Rundhøj. Den er >5 m i diam. og 1 m h. Der er registreret
randsten.
I højens S-lige del findes en dysseruin. Kammeret var rektangulært. Der er bevaret >3 sidesten.
3275. Skørping Sanatorium, Skørping sg (DKC: 120310.232). GR 1905. Rundhøj. Den var ca. 12 m i diam. og 1 m h.
Centralt i højen fandtes en dysse. Den var omgivet med en stenpakning. Kammeret (ubest.) var orienteret Ø-V. Der er
registreret >4 sidesten; nemlig 1 mod N og V samt 2 mod Ø. Midt for den Ø-lige ende lå en tærskelsten. Gulvet bestod
af en bundbrolægning. Herpå lå et lag br. flint.
Fund (Udgr. 1905 af G. Rosenberg - NM A 22.554-57): 1 dobbeltægget stridsøkse (type A1). - 1 ravperle (type m) og
fragm. - 1 tragtbæger. - MN I. - Litt: S. Müller 1913: 265 f. - K. Thorvildsen 1941: nr. 43. - N. Åberg 1937: nr. 12. - C.A.
Nordman 1935: 265 f, fig. 23-24 - K. Ebbesen 1975; 177, fig. 144,2. - 1978: fl.a. nr. 21.
3276. ”St. Monshøj”/ ”Stuer Munis”, Sdr. Kongerslev, Sdr. Kongerslev sg (DKC: 120313.31). KB 1886. Langhøj,

rektangulær og orienteret N-S. Den er 58 m l., 9,5 m br. og 2,0 m h. Der er bevaret 32 randsten. Randstenene er indtil 1,3
m h. I højens midterakse findes 2 dysser.
a. 18 m fra højens S-ende findes en dysse. Kammeret er orienteret N-S eller parallelt med højens længderetning. Det har
rektangulær eller 6-sidet grundplan. Der er bevaret 4 sidesten, nemlig 2 sten mod V og 1 mod N og S.
b. 18 m fra højens N-lige ende findes en dysse (type IV). Kammeret er orienteret SV-NØ eller på skrå af højens
længderetning. Det har 6-sidet grundplan. Det er 2,0 m l. og 1,7 m br. Kammeret er bygget af 5 sidesten, som danner
vinkel mod hinanden. Dets dæksten er fjernet. Kammeret er åbent mod ØNØ. Her findes en kort gang.
Gangen er orienteret SV-NØ. Den er bygget af 2 sidesten; en på hver side. Gangen er 1,4 m l. og 0,8 m br.
Fund: Hestetænder og knogler. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 363.
3277. ”Lille Monshøj”/ ”Bette Munis”, Sdr. Kongerslev, Sdr. Kongerslev sg (DKC: 120313.32). Rundhøj. Den er ca. 12 m
i diam. og 1,5 m h. I højen findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret N-S. Det er ca. 6,0 m l., 2,8 m br. og 1,6 m h. Det er bygget af 13 sidesten; nemlig 1 sten
for hver ende, 6 sten mod Ø og 5 sten mod V. Midt for kammerets Ø-lige langside findes en gangåbning. I kammerets
S-lige ende stod kløvede sten på kant til et rum.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er >4,4 m l. og 0,5 m br. Der er bevaret >6 sidesten, nemlig 3 på hver side.
Fund (Udgr. 1949 af P. Riismøller. - ÅHM 631x): 1 fragm. flintdolk (type Ix). - 3 flækker. - 1 fragm. fodskål. - Ubest.
lerkar. MN I. - Litt: P. Riismøller 1949: 154.
3278. Sdr. Kongerslev, Sdr. Kongerslev sg (DKC: 120313.35). KB 1886. Rundhøj. Der er registreret >12 randsten.
Centralt i højen fandtes en megalitgrav. Kammeret var >3,9 m l. og 2,3 m br. Der er registreret >5 sidesten og >1
dæksten.
3279. Grevehuset, Astrup, Astrup sg (DKC: 120402.34). KB 1887/8. Høj. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 8,2 m l. og 2,0. Det var bygget af >11 sidesten; nemlig 1 endesten mod N samt
6 sten på den V-lige og 4 på den Ø-lige langside. Midt for den Ø-lige langside fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var >2,9 m l. og 0,6 m br. Der er registreret >4 sidesten; 2 på hver side.
3280. Døstrup, Døstrup sg (DKC: 120403.43). KB 1887/8. Langhøj. Der er registreret >2 randsten.
I højen fandtes et gravkammer. Der er registreret >1 sten.
3281. Hørby, Hørby sg (DKC: 120405.73). KB 1886/7. Rundhøj. Den var >5,5 m i diam. Der er registreret 4 randsten.
I højen fandtes en dysse. Kammeret var polygonalt og orienteret NNV-SSØ. Det var bygget af >4 sidesten; nemlig 1 sten
mod N og Ø samt 2 sten mod V. Mellem sidestenene på V-siden fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var 2,1 m l. og 0,9 m br. Der er registreret >2 sidesten.
3282. Hørby, Hørby sg (DKC: 120405.91, identisk med 120211.13). KB 1886/7. Rundhøj. Der er registreret 2 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret var polygonalt. Der er registreret >3 sidesten.
3283. ”Rinds Høj”, Ove, Ove sg (DKC: 120406.14). KB 1886/7. Langhøj. Den er ca. 20 m l., 9 m br. og 3 m h. I højen
findes to dysser.
a. Det vestlige dyssekammer har 5-sidet grundplan. Det er bygget af 5 sidesten og 1 dæksten. Sidestenene vender en flad
side indad.
b. Det østlige dyssekammer har 6-sidet grundplan. Det er 2,5 m l., 2,5 m br. og 1,9 m h. Det er bygget af 6 sidesten og 1
dæksten. Sidestenene vender en flad siden indad. Der er registreret tørmur i mellemrummene mellem sidestenene.
Fund: I kammeret er fundet 5 ”spydspidser”. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 656. - K. Ebbesen 2006: nr. 364.
3284. Ovegårds Mark, Ove sg (DKC: 120406.16). Langhøj, rektangulær og orienteret NØ-SV. Den er 28 m l., 13 m br. og
1,5 m h. Der er registreret 11 randsten. Centralt i højen findes en dysse.
Kammeret er orienteret NV-SØ eller på tværs af højens længderetning. Det har 6-sidet grundplan. Kammeret er bygget
af 5 sidesten og 1 dæksten. Det er åbent mod S. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 365.
3285. Ove, Ove sg (DKC: 120406.29). KB 1886. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 45,5 m l., 14,0 m br. og 5,0 m
h. Der er registreret 14 randsten.
3286. ”Jynovnen”, Ove, Ove sg (DKC: 120406.30). KB 1886. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 56 m l., 11 m br. og
2 m h. Der er bevaret ca. 29 randsten.
14,5 m fra højens NØ-lige ende fandtes en dysse. Kammeret var bygget af >2 sidesten og 1 dæksten.
3287. Kjelstrup, Ove sg (DKC: 120406.104). KB 1886. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 35,0 m l., 8,0 m br. og
2,0-2,5 m h. Der er registreret 15 randsten. I højen er registreret 2-3 kamre.
I højens midte er registreret 1 sten af det ene kammer.
120406,a. Løvdal, Ove sg (Inds. 1928. - NM A 33.933-35). Fundet i en dysse. Højen var rund; ca. 10 m i diam. og 0,8 m
h. Det var bevaret 6 randsten. Centralt i højen fandtes et dyssekammer. Det var ca. 1,5 m l., 1,0 m br. og 1,0 m h . Det
var bygget af store sten.
Fund: 3 slebne, svære, tyndnakkede flintøkser. - Litt: K. Thorvildsen 1941: nr. 42.
3288. ”Skelmosehøj”, Stenstrup, Rostrup sg (DKC: 120408.66). 1875 og KB 1886. Rundhøj. Den var ca. 9,5 m i diam.
Der er registreret randsten.
I højen fandtes en dysse. Kammeret var ca. 1,9 m l. og ca. 1,9 m br.
Fund (Inds. 1875. - NM A 2226-38): 8 ravperler (1 type e, 4 type m3 og 3 type k) og fragm. - 1 kraveflaske (type c, fase

TN 3). - Litt: N. Åberg 1937: nr. 13. - G. Rosenberg 1929: 260. - K. Thorvildsen 1941: nr. 40. - H. Knöll 1976: nr. 24. - P.V.
Glob 1952: nr. 36.
3289. Stenstrup, Rostrup sg (DKC: 120408.69). Høj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten og 1 dæksten.
3290. Stenstrup Mark, Rostrup sg (DKC: 120408.90). KB 1886/7. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den er 45 m
l., 10,0 m br. og 2,5 m h. Der er bevaret 32 randsten. Den højeste randsten er 1,6 m h.
I højens Ø-lige ende findes en dysse. Kammeret er orienteret NNØ-SSV. Det har 6-sidet grundplan. Det er bygget af 6
sidesten, som danner vinkel mod hinanden. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 366.
3291. Røkkendal, Valsgård sg (DKC: 120408.31). KB 1886/7. Rundhøj. Den var ca. 30 m i diam. Der er registreret 13
randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten af kammeret.
3292. Bramslev, Valsgård sg (DKC: 120411.47). KB 1886/7. Langhøj. Der er registreret >7 randsten.
3293. Røkkendal, Valsgård sg (DKC: 120411.52). KB 1886/7. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 35,0 m l., 11,5 m br. og
2,0 m h. Der er registreret >30 randsten.
16,5 m fra højens V-lige ende findes en dysse. Kammeret er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det
har 5-sidet grundplan. Det er ca. 1,7 m l., 1,9 m br. og 1,4 m h. Det er bygget af 5 sidesten.
3294. Resø, Valsgård sg (DKC: 120411.58). KB 1886/7. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 63,0 m l., 11,5 m br. og
2,5 m h. Der er registreret randsten.
3295. Nakkedal, Valsgård sg (DKC: 120411.68). KB 1886/7. Rundhøj. I højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >2
sten.
3296. Valsgård, Valsgård sg (DKC: 120411.73). KB 1886/7. Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ. Den er >56,5 m
l., 9,5 m br. og 2,0-2,5 m h. Der er registreret 10 randsten.
I højens NV-lige ende findes en dysse. Kammeret er orienteret N-S eller skråt på højens længderetning. Det har 5-sidet
grundplan. Det er 2,8 m l., 1,7 m br. og 1,9 m h. Kammeret er bygget af 4 sidesten, som vender en flad side indad. Det er
dækket af 1 dæksten. Kammeret er åbent mod SV. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 367..
3297. Nr. Ulstrup, Valsgård sg (DKC: 120411.82). KB 1886/7. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 27,5 m l., 9,0 m br.
og 1,5 m h.
10,0 m fra højens NØ-lige ende findes en dysse. Kammeret er orienteret SV-NØ eller på tværs af højens længderetning.
Det har 6-sidet grundplan. Det er ca. 3,0 m l. og 1,3 m br. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten mod NØ, samt 2
sten mod NV og SØ. For kammerets SV-lige ende findes en 0,6 m br. gangåbning. Her ligger en tærskelsten. Kammeret
er dækket af 1 dæksten. - Litt: T. Ramskou 1947: fig. 5.
120411,a. Valsgård, Valsgård sg (Udgr. af R. Petersen - G 128/1382, A-E). Tomten af en megalitgrav.
Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 3,0 m l. og 1,8 m br. For kammerets S-lige ende lå en tærskelsten. På gulvet lå
et lag ildskørnet flint.
Fund: 1 flækkepil (type C). - 1 pil med konkav basis. - 1 tragtbæger. - 1 skulderskål. MN I. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a.
nr. 22. - 2005: fl.2,18.
120411,b. Redsø, Valgsgård sg (VSM 3788-91/ ÅHM A 866-71 og 902). Fundet i et langdyssekammer: 1 tragtbæger
(type c, TN, fase 3) - 1 sleben, tyndbladet, tyndnakket flintøkse. - 2 flintdolk (type I og II) samt dolkfragm. - 2 pilespidser
med konkav basis. - Litt: K. Thorvildsen 1941: nr. 41, fig. 17.
120411,c. Redsø, Valsgård sg (Udgr. af D. Bruun og i 1902 af A.P.Madsen. - NM A 20.257). Langhøj, orienteret NV-SØ.
Den var ca. 38 m l. og 9 m br. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes en megalitgrav. Kammeret havde 5-sidet grundplan og var bygget af store sten.
Gangen var bygget af >5 sidesten; 3 på den ene og 2 på den anden side.
Fund: 1 A-flække.
120411,d. Redsø, Valsgård sg (Udgr. 1968 af R. Petersen - G 230/1560). Tomten af en langdysse. Den var orienteret Ø-V;
ca. 30 m l. og 10-12 m l. br.
I højen fandtes tomten af en dysse. Den havde været omgivet af en stendynge. Kammeret var orienteret N-S eller på tværs
af højens længderetning. Det var 2,2 m l. og 1,5 m br.
Fund: 1 ravperle (type c2). - 1 sleben, svær, tyndnakket flintøkse (mgl.).
3298. Fragtrup, Vebbestrup sg (DKC: 120412.28). KB 1886/7. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den er ca. 31,5 m l., 5,5 m
br. og 2,0 m h. Der er bevaret ca. 10 randsten.
8,0 m fra højens NV-lige ende er registreret dækstenen af et dyssekammer.
120412,a. Vebbestrup, Vebbestrup sg (Udgr. af R. Petersen - G 76/ 1243, A-D). Tomten af en langhøj(?).
Centralt i højen fandtes tomten af en dysse. Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 2,0 m l. og 1,5 m br. Der registreredes
standspor. For kammerets S-lige ende fandtes en gangåbning. Gulvet bestod af en flisebrolægning og et lag br. flint.
Fund: 1 A-flække. - 4 ravperler (2 type c2 og 2 type m).
3299. Hald Tostrup, Øls sg (DKC: 120415.18). KB 1886/7. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca.50,0 m l., 15-25 m br.
og 1,5 m h. Der er registreret 35 randsten.
120501,a. Bislev sg (VHM 12.525-27). Fundet i en jættesstue: 1 fragm. dolkstav. - 2 fladehuggede flintredskaber (mgl.).

3300. ”Elleshøj”, Ellidshøj By, Ellidshøj sg (DKC: 120503.9). KB 1887/9. En jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret NØ-SV. Det er ca.3,2 m l., 2,3 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af >8 sidesten; nemlig 2
sten på hver side. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Der er registreret 1 dæksten. Midt for kammerets
SV-lige langside findes en 0,6 m br. gangåbning. - Litt: T. Ramskou 1947: 24, fig. 3.
3301. Bonderup Mark, Ellidshøj sg (DKC: 120503.-). 1949. Høj. Der er registreret randsten. I højen findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret N-S. Det er ca.1,4 m h. Det er registreret >7 sidesten; nemlig henh. 1 og 2 endesten mod
N og S; 1 sten mod Ø og 3 sten mod V. Gulvet består af en flisebrolægning og et lag br. flint.
Fund (Udgr. 1949 af P. Riismøller. - ÅHM A 798-804): 4 pilespidser med konkav basis. - 1 flækkeskraber. - 2 flækkeknive.
- 6 flækker. - 14 afslag. - 3 flækkepile (type D). - 15 ravperler (1 type a1-2; 1 type a1; 1 type b1-2; 1 type b1; 1 type c1; 2
type c2; 1 type m; 1 type s; 1 type t3 ; 3 type q4; 2 SN-perler af type 5 og type 7). - 1 svejet bæger (SN). - Mgl.: 1 flintdolk,
1 flækkepil (type D).- Ved fundet henligger yderligere ca.20 ravperler. - Litt: P. Riismøller 1949: 154. - C.J. Becker 1950:
bil. 2,76. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 23. - 2005: fl.2,20.
3302. ”Ørnehøj”, Frejlev, Frejlev sg (DKC: 120504.4). 1949. Høj. Den er ca.10 m i diam. og 2 m h. I højen findes en
jættestue.
Kammer er orienteret N-S og har rundoval grundplan. Det er ca.4,0 m l. og 3,0 m br. og 1,8 m h. Det er opr. bygget af 10
sidesten; nemlig 2 sten for hver ende samt 3 sten på hver langside. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. På
den Ø-lige langside og forskudt mod N findes en 0,8 m br. gangåbning. Kammeret er dækket af 2 dæksten.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er >1,7 m l og 0,8 m br. Der er registreret >3 sidesten, nemlig 1 mod N og 3 på den S-lige
side. Kammeret er dækket af 2 dæksten. - Litt: P. Riismøller 1949: 154
3303. Fløe, Gravlev sg (DKC: 120505.19). KB 1887/9. Høj. I højen fandtes en megalitgrav. Kammeret var orienteret
Ø-V.
3304. ”Stenshøj”, Suldrup, Suldrup sg (DKC: 120509.82). KB 1887/9. Rundhøj. Den er ca.18,0 m i diam. og 3,5 m h. Der
er bevaret >17 randsten. I højens S-lige del findes en jættestue med bikammer.
Kammeret er ovalt og orienteret NNØ-SSV. Det er ca.7,2 m l., 2,6 m br. og 1,8 m h. Det er bygget af 14 sidesten;
nemlig 1 sten for hver ende og 6 sten på hver langside. Der er tørmurskonstruktion og stenpakning mellem sidestenene.
Kammeret er dækket af 5 dæksten.
Midt for kammerets V-lige side findes en 0,2-0,6 m br. åbning indtil et bikammer.
Bikammeret er ca.1,9 m l., 0,4 m br. og 1,4 m h. Det er bygget af 3 sidesten og 1 dæksten.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er 4,2 m l. og 0,7 m br. Der er registreret >2 sidesten; én på hver side. - Litt: A. P.
Madsen 1900: 15, t. XIV. - S. Hansen 1993: nr. 177.
3305. Ndr. Svenstrup, Svenstrup sg (DKC: 120510.10). KB 1887/9. Langhøj. Centralt i højen fandtes et kammer. Der er
registreret >1 sidesten.
3306. ”Mullesgrav”, Ndr. Svenstrup, Svenstrup sg (DKC: 120510.11). KB 1887/9. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var
ca.72,0 m l., 4,5 m br. og 2,0 m h.
25 m fra højens NØ-lige ende er registreret spor af et kammer.
3307. ”Troldkirken”, Sønderholm, Sønderholm sg (DKC: 120511.2 ). KB 1887/9. Langhøj, rektangulær og orienteret
NØ-SV. Den er ca. 50 m l., 7 m br. og 1 m h. Der er bevaret 47 randsten. Randstenskæden er dannet af meget store
stenblokke; randstene i den sydlige ende er 2,5 m høje, i den nordlige ende er de ca. 2,2 m høje.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret er orienteret SØ-NV eller på tværs af højens længderetning. Det har 6-kantet
grundplan. Det er 2,6 m l., 2,5 m br. og 1,5 h. Kammeret er bygget af 6 sidesten samt 1 dæksten. - Litt: A. P. Madsen 1900:
14, t. XV. - T. Ramskou 1947: 28 ff, fig. 7-9. - K. Ebbesen 2006: nr. 368.
3308. Tostrup, Sønderholm sg (DKC: 120511.27). KB 1887/9, 1897 og O. Marseen 1949. Rundhøj. Den er ca. 17 m i
diam. og 2 m h. Der er registreret enkelte randsten. I højen fandtes en dobbeltjættestue(?). Kamrene var sammenbygget
og adskildt af 2 tværstående sten, hvoraf kun én registreredes.
a. Den SSV-lige jættestues kammer var orienteret NNØ-SSV. Det var ca. 4,0 m l., 2,5 m br. og 1,6 m h. Der er registreret
>4 sidesten samt skillestenen til det NNØ-lige kammer.
b. Den NNØ-lige jættestues kammer er rundovalt og orienteret NNØ-SSV. Der var ca. 4,2 m l., 2,5 m br. og 1,6 m h. Det
er bygget af >7 sidesten; nemlig 3 sten på den Ø-lige langside og 2 sten på den V-lige langside og den NNØ-lige ende.
Midt for den Ø-lige langside fandtes en 0,5 m br. gangåbning. Gulvet bestod af en fliselægning og et lag br. flint.
Gangen var orienteret ØSØ-VNV. Den var 4,6 m l., 0,7 m br. og 0,7 m h. Den var bygget af 6 sidesten; nemlig 3 sten på
hver side. Ved hjørnestenene til kammeret lå en tærskel af to sten.
Fund (Udgr. 1897 af Søgaard og 1949 af P. Riismøller - NM A 16.521 og ÅHM j. 640 x 1-16): 1 flintdolk (type Ix). - 4
ravperler (2 type m; 1 type q og 1 type s). - 2 stridsøkser (type I 3 og K 1). - 1 tapkile (type A). - mindst 9 lerkar (1 skål
af type G 2, 1 type L 9, 1 type L 8, 1 type M 2, 1 type I 4, 1 type P 2, 1 type P 6 og 2 ubest.). - 1 tragtskål. MN I. - Litt: P.
Riismøller 1949: 153 f. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 24. - 2005: fl.2,21. - AUD 1993:266
3309. Tostrup Mark, Sønderholm sg (DKC: 120511.28). KB 1887/9. Rundhøj. Den er ca. 23,5 m i diam. og 3,0 m h. I
højen findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret NØ-SV. Det er ca. 3,7 m l., 2,2 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 9 sidesten; nemlig 3 sten
på hver langside, 2 sten for den SV-lige og 1 sten for den NØ-lige ende. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene.

Der er registreret 3 dæksten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er ca. 6,5 m l., 0,8-0,6 m br. og 0,7 m h. Den er bygget af 16 sidesten; nemlig 8 på hver
side. Der er registreret >2 dæksten. Mellem hjørnestenene til kammeret fandtes 1 tærskelsten. - Litt: AUD 1993: 267
(afb.).
3310. Tostrup, Sønderholm sg (DKC: 120511.47). KB 1887/9. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 22,5 m l., 6,0 m
br. og 2,0 m h. Der er registreret 5 randsten.
Centralt i højen fandtes et dyssekammer. Der er registreret >2 sten. - Litt: S. Hansen 1993: nr. 180.
3311. St. Restrup, Sønderholm sg (DKC: 120511.67). Høj. Højen var bygget af sand. I højen fandtes 2 rektangulære
dyssekamre, 5 m fra hinanden.
a. Et rektangulært dyssekammer, omgivet af en stenpakning.
b. Et rektangulært dyssekammer, omgivet af en stenpakning.
3312. Bjerglund, St. Restrup, Nørholm sg (DKC: 120511.77-78, identisk med 120508.8/9). KB 1887/9 og GR 1931.
Rundhøj. Den er ca. 16 m i diam. og 1,5 m h.
Ved højens midte findes en dysse. Kammeret (type Ia) er orienteret NV-SØ. Det er ca. 2,0 m l., 1,9 m br. og 1,3 m h. Det
er bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten mod NØ, NV og SØ samt 2 sten mod SV.
Fund (Udgr. 1931 af G. Rosenberg - NM A 34.580-83 og C 22.123-24): 1 lerkar og 1 spydspids fra jernalderen fandtes i
kammerert. - I højfylden fremkom 1 øskenflaske. - 1 tragtbæger. - Ubest. lerkar. TN, fase 2-3. - Litt: K. Thorvildsen 1941:
nr. 39. - H. Knöll 1976: nr. 18, T. 4,2. - 1978: nr. 8. - P.V. Glob 1952: nr. 20 og 59.
3313. Sønderholm, Sønderholm sg (DKC: 120511.-). 1897. Rundhøj. I højens Ø-lige del fandtes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret N-S. Det var ca. 3,9 m l. og 1,8 m br. Det var bygget af opr. 10 sidesten. På gulvet lå et
lag brændt flint.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var ca. 0,7-0,6 m br. og 1,4-1,3 m h. Den var bygget af 6 sidesten; 3 på hver side. Ved
hjørnestenene til kammeret og mellem 1.-2. par sidesten lå 2 tærskelsten.
Fund (Udgr. 1897 af Søgård. - NM A 16.517-20): 1 flække. - 1 fragm. sleben mejsel. - 1 lerkar (type N 3). - Ravfragm. - Litt:
K. Ebbesen 2005: fl.2,22.
120511,a. Tostrup Hede, Sønderholm sg (Købt. - ÅHM 2555,a-j). Fra en megalitgrav: Nakkeenden af grønstensøkse. - 2
segle. - 7 dolke (5 type IB; 2 type Ix).
3314. Repstrup, Sønderup sg (DKC: 120512.24). KB 1887/9. Høj. I højen findes en dysse. Kammeret (type I/II) er
rektangulært og orienteret N-S. Det er ca. 1,6 m l. og 0,9 m br. Det er bygget af 3 sidesten; nemlig 1 sten mod N, Ø og V.
Kammeret er åbent mod S. Det er dækket af 1 dæksten.
Fund (mgl.): 1 mangekantøkse(?) og 1 tyndnakket stenøkse.
3315. ” Alsing Høje”, Rodsted Mark, Sønderup sg (DKC: 120512.31). KB 1888. Rundhøj. Den er ca. 25 m i diam. og 5,0
m h. Der er registreret randsten; 0,8 m høje. I højens SØ-lige del findes en jættestue. Den er omgivet af en stendynge,
som var afgrænset af en indre randstenskæde.
Kammeret er uregelmæssigt ovalt og orienteret NØ-SV. Det er ca. 3,6 m l., 1,8 m br. og 1,1 m h. Det er bygget af 12
sidesten; nemlig 5 sten på den Ø-lige og 4 sten på den V-lige langside; 1 endesten mod NØ og 2 endesten mod SV. Der er
tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Midt for den SØ-lige langside fandtes en 0,6 m br. gangåbning. Over denne
lå en overkarmsten. Kammeret er dækket af 4 dæksten. Gulvet består af en bundbrolægning og et lag br. flint.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er ca. 4,4 m l., 0,6 m br. og 0,6 m h. Der er registreret 8 sidesten; nemlig 4 sten på
hver side. Sidestenene vendte en flad side indad. Den inderste sidesten i N-siden dannet hjørnesten til kammeret. Ved
hjørnestenene til kammeret stod et sæt karmsten. Det er registreret >3 dæksten.
I højen fandtes en sekundær bronzealdergrav med brændte ben, en bronzekniv og 1 lille knap. Over midterste dæksten
stod en sten med skålgruber.
Fund (Udgr. 1888 af Kr. Bahnson. - ÅHM 1844,a-c): 1 stridsøkse (type I 3). - 1 lerkar (type I 1). - Ravfragm. - Mgl.: 2
lerkar. - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,23.
3316. ”Ulveknold”, Sønderup sg (DKC: 120512.-). 1896. Høj. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 1,3 m h. På gulvet lå et lag br. flint.
Gangen var orienteret Ø-V.
Fund (Udgr. 1896. - FSM A 760-62, A 796-97): 2 lerkar (type I 7 og ubest.).- 3 ravperler (1 type m; 1 type t3 og 1 ubest.)
3317. Veggerby, Veggerby sg (DKC: 120513.63). KB 1887/9. Høj. Den var ca. 24 m i diam. og 1,5 m h. I højen fandtes en
jættestue. Kammeret var orienteret NØ-SV. Det er 2,9 m l. og 1,5 m br. Der er registreret 8 sidesten; nemlig 4 sten mod
V, 3 mod S og 1 mod V.
3318. Byrsted, Veggerby sg (DKC: 120513.114). KB 1887/9. Høj. Den er ca. 14 m i diam. og 1,5 m h. I højen findes en
jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret NNØ-SSV. Det er ca. 3,8 m l. og 1,8 m br. Der er registreret >6 sidesten; nemlig 2 sten
mod V, 3 mod S og 1 mod N.
Der er registreret >3 sidesten af gangen.
Fund (NM A 20.9228-40): 10 dolke (2 type IA; 1 type IB; 2 type IC; 5 type Ix). - 1 flækkepil (type D). - 1 fladehugget
ildsten. - 3 ravperler (1 type c1; 2 type q4). og fragm. - Mgl.: Ravperler. - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,245

3319. Kirketerp, Veggerby sg (DKC: 120513.159). 1918 og 1942. Høj. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret NNØ-SSV. Det var ca. 5,3 m l., 1,5 m br. og 1,7 m h. Det var bygget af >9 sidesten.
Gangen var sandsynligvis orienteret Ø-V.
Fund (Inds. 1942 - A 39.121-7): 5 dolke (2 type IB; 1 type IC; 1 type Ix; 1 type VIB).- 1 sleben, svær, tyndnakket retøkse.
- 1 flækkekniv.
3320. Pandum, Vokslev sg (DKC: 120514.-). 1838. Høj. I højen er registreret 2 megalitgrave.
120514,a.”Bådshøj”, Vokslev, Vokslev sg (Inds. 1837. - NM 4126-28): 1 skivekølle. - Mgl.: 2 flintdolke. - Litt: J.J.A.Worsaae
1852: fig. 6. - A.P.Madsen 1868: T. 41,2.
3321. Hæsum, Ø. Hornum sg (DKC: 120515.15). KB 1887/9 og EA 1936. Rundhøj. Den er ca. 13-14 m i diam. og 1,5 m
h. Den var bygget af sand. Kammeret var omgivet af en pakning af sten og flint.
Kammeret er ovalt og orienteret NNØ-SSV. Det er 2,8 m l. og 1,6 m h. Det er bygget af 9 sidesten. Kammerets NØ-lige
hjørne er opfyldt af en stenpakning.
Gangen var orienteret VNV-ØSØ. Den var >2,8 m l., 0,6-0,8 m br.; bredest ved kammeret, samt 1,1-1,3 m h. Den er bygget
af >2 sidesten, én på hver side. Der er registreret 1 dæksten. Mellem hjørnestenene til kammeret ligger 1 tærskelsten.
Sidestenene hældede indad. Udadtil var gangen lukket af en stendynge.
Fund (Udgr. 1936 af E. Albrectsen. - NM A 38.256-94): 1 sleben, svær, tyknakket flintøkse. - 1 flintdolk (type IB). - 1
fragm. lerkar (YN-ubest.). - 1 ildsk. fragm. af en flintmejsel. - 1 flækkekniv. - 5 flækker. - 1 fragm. bronzering. - 1 lille
ravkop. – Ravperler, bl.a. 1 skiveformet ravhængesmykke (type 7). - 1 tragtbæger. - 2 skulderhængekar. - 1 hængekar. Ubest. lerkar. MN I-II. - Litt: J. Brøndsted 1937: 325 f. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 25, fig. 64,4. - 2005: fl. 2,26. - 2009: kap.
30. - S. Hansen 1993: nr. 182.
3322. Foldager, Årestrup sg (DKC: 120517.64). KB 1887/9. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 45,5 m l., 10,0 m br.
og 1,5 m h. Der er registreret nogle få randsten.
3323. ”Bjelkes Høj”, Nr. Halne, Biersted sg (DKC: 120602.16). EP 1889. Langhøj. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes et mandslangt kammer. Der er registreret 1 dæksten.
Fund (mgl.): Et par flintøkser og mange ravperler.
3324. Hammer, Hammer sg (DKC: 120605.9). EP 1889. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 41,0 m l., 10,0 m br. og 2,5
m h. I højen fandtes 2 dysser.
a. 16,0 m fra højens V-lige ende fandtes en dysse. Kammeret havde polygonal grundplan.
Fund (mgl.): 1 flække og lerkarskår.
b. 28,0 m fra højens V-lige ende fandtes en dysse. Kammeret havde polygonal grundplan.
3325. Kikkerborg, Hammer, Hammer sg (DKC: 120605.10). EP 1889. Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ. Den
er 38,5 m l., 11,0 m br. og 3,0 m h.
14 m fra højens NV-lige ende findes en dysse (type Ib). Kammeret er orienteret NØ-SV eller på tværs af højens
længderetning. Det har rektangulær grundplan. Det er 3,0 m l., 1,3 m br. og 1,3 m h. Kammeret er bygget af 6 sidesten,
nemlig 1 endesten mod NØ og SV samt 2 sten på langsiderne mod NV og SØ. Sidestenene hælder indad og vender en
glat side indad. De to er kløvet af samme sten. På kammerets bund findes en bundbrolægning.
Fund (Udgr. 1889 af E. Magnus Petersen - NM A 9595-99): Skeletrester. - 1 svær og 1 tyndbladet, tyndnakkede flintøkser.
- 8 ravperler (2 type c2, 3 type e, 1 type k og 2 type m2-3) og fragm. - Litt: K. Bahnson 1892: 182. - N. Åberg 1937: nr. 6.
- K. Thorvildsen 1941: nr. 37. - S. Müller 1911: 281 f.
3326. ”Stenhøjen”, Hammer sg (DKC: 120605.26). EP 1889. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den er ca. 44,0 m l., 20-25
m br. og 4,0 m h. Der er registreret nogle få randsten.
17,0 m fra højens VNV-lige ende fandtes et gravkammer. Der er registreret >1 sten.
3327. Vodskov, Hammer sg (DKC: 120605.39). EP 1889. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 25 m l., 20 m br. og 3 m h.
3328. Hvorup, Hvorup sg (DKC: 120607.5). 1808 og EP 1889. Fritstående dysse.
Den var bygget af 3 sidesten og 1 dæksten.
Fund (mgl.): Stenredskaber. - Litt: E. Pontoppidan 1761-83: 300.
3329. Vester-Hassing, Vester-Hasssing sg (DKC: 120613.20a). EP 1889. Dysse.
Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
3330. Kornum, Kornum sg (DKC: 120703.11). KB 1885. Høj.
I højen fandtes en dysse. Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
3331. Svenstrup, Malle sg (DKC: 120707.2). KB 1875. Høj. Der er registeret store randsten.
I højens fandtes en dysse. Kammeret var bygget af 5 sidesten og 1 dæksten.
Fund (mgl.): Flere flintøkser.
3332. Malle, Malle sg (DKC: 120707.15). KB 1875. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 72,0 m l., 11,0 m br. og 1,5 m h.
Der er registreret randsten. I højen er registreret 2 kamre.
120707,a. Svenstrup, Malle sg (Udgr. 1890 af pastor Brummer. - FSM A 465-67). En megalitgrav. Deri er fundet: 1
stridsøkse (type I 6). - 1 svær, sleben, tyndnakket flintøkse. - Mgl.: 1 flintøkse. - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,27.
3333. Tolstrup, Næsborg sg (DKC: 120708.6). KB 1885. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var 37,5 m l., 8,5 m br. og 2,0 m
h. Der er registreret randsten. I højen fandtes 2 dysser.

a. 16,0 m fra højens Ø-lige ende fandtes en dysse. Kammeret var 3,8 m l. Det var bygget af >4 sidesten.
Fund (Udgr. af P. Kjærum): Ingen.
b. Få m længere mod V fandtes et dyssekammer.
Fund (FHM 1553): 5 slebne, tyndnakkede flintøkser. - Litt: J. Kock 1989.
3334. Tolstrup, Næsborg sg (DKC: 120708.7). KB 1885. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 56,0 m l., 8,5 m br. og 2,0
m h.
12,5 m fra højens S-lige ende fandtes et dyssekammer. Der er registreret >1 sidesten.
3335. Tolstrup, Næsborg sg (DKC: 120708.11). KB 1885. Rundhøj. I højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >1
sidesten.
3336. Bakkegård, Tolstrup, Næsborg sg (DKC: 120708.25). 1965. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den var >18 m l. og ca. 7
m br. Der er registreret spor af randsten.
I højen er sandsynligvis fremkommet tomten af en dysse og en simplere grav.
Fund (Udgr. 1965 af O. Marseen - ÅHM A 936): Ingen. - Litt: H. Knöll 1978: 9, fig. 2. - T. Madsen 1973-74: 121 ff.
3337. Tolstrup, Næsborg sg (DKC: 120708.27). Tomten af en megalitgrav.
3338. Tolstrup, Næsborg sg (DKC: 120708.33). 1973. Højtomt. Der er registreret randsten. I højen fandtes tomten af en
jættestue. Den var omgivet af en stenpakning.
Der er registreret standspor af kammeret. Gulvet bestod af et flisegulv og et lag br. flint.
I gangen fandtes en tærskelsten.
Ved indgangen fremkom et stort offerlag.
Fund (Udgr. 1973 af T. Madsen - ÅHM 470x) i kammeret: 1 flækkekniv. - 4 flækker. - 6 ravperler (1 type a1; 2 type a2; 1
type h; 1 type q og 1 type t3) og fragm. - 1 tragtbæger. - 1 hængekar - Ubest. lerkar. MN I-III. - Offerlaget: >7 tragtbægre.
- 1 skulderhængekar. - 6 skulderskåle. - 1 Troldebjergskåle. - 1 hængekar. - 3 fodskåle. - 2 åbne skåle med konvekse sider.
MN I-II.
120705,a. Næsborg sg (Inds. - NM A 9322 og A 9411-12). Fundet i et gravkammer: 1 tragtbæger. - 1 skulderhængekar.
MN I-II. - Mgl.: 1 stridsøkse. - Litt: K. Ebbesen 1978: nr. 26, fig. 60,3 og fig. 74,2.
3339. Brårup, Oudrup sg (DKC: 120709.3). KB 1885. Rundhøj. Den er ca. 18 m i diam. og 1,5 m h. I højen fandtes en
dysse. Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
3340. Oudrup, Oudrup sg (DKC: 120709.18). KB 1885. Rundhøj. Der er registeret nogle få sten af et gravkammer.
3341. Oudrup, Oudrup sg (DKC: 120709.20). KB 1886. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den er 47 m l., 8,5 m
br. og 0,5 m h. Der er registreret 20 randsten.
I højen har været 2 dysser.
Det østlige dyssekammer har været orienteret Ø-V. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 369.
3342. Oudrup, Oudrup sg (DKC: 120709.45). KB 1885. Høj. Der er registreret nogle få randsten.
I højen fandtes en dysseruin. Der er registreret nogle sidesten.
3343. Oudrup, Oudrup sg (DKC: 120709.46). KB 1885. Høj. Den var ca. 10-16 m i diam. og 1 m h. Der er registreret 17
randsten.
I højen fandtes ruinen af en jættestue.
Kammeret var rektangulært og orienteret NØ-SV. Det var ca. 5,0 m l. og 2 m br. Der er registreret >7 sidesten; nemlig
3 sten mod V, 2 mod Ø og 1 mod N.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den var >2,7 m l. Den var bygget af >3 sidesten.
3344. Skarpsallling Mark, Oudrup sg (DKC: 120709.46a). 1936. Høj. Den er ca. 16-17 m i diam. og 4,2 m h. I højen
fandtes en megalitgrav.
Fund (Inds. 1892 - NM A 11073-73a og 11315-16): 1 øskenskål (Skarpsallingkarret!). - Ubest. lerkar. - 1 flintdolk (type
IA). - 1 sleben, svær, tyndnakket flintøkse. - Litt: J. Thulstrup Christensen 1937: 216 ff. - P.V. Glob 1952: nr. 146. - H.
Andersen 1968:32 . -K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 28. (omslaget).
120709,a. Oudrup, Oudrup sg (Inds. - NM A 15.967-68, mgl.): Fundet i et gravkammer i høj: 1 spidsnakket huløkse. - 1
flintdolk.
12.07.09,b. Oudrup, Oudrup sg (F. Nyrup 1806: 61 ff - beskrivelsen er svært tolkelig).). Rundhøj. I højen fandtes 2
jættestuer, den ene med bikammer?
Fund (mgl.): Skeletrester, flintøkser, flintdolke og lerkar.
3345. Ranum, Ranum sg (DKC: 120710.24). 1956. Tomten af en megalitgrav. Ved højfoden fremkom resterne af et
offerlag.
Fund (Udgr. 1956 af lærer Olsen. - VMÅ 901.): 1 sleben, svær tyndnakket retøkse af flint. - 1 svær, sleben tyknakket
retøkse. - 17 ravperler (2 type a1; 1 type a2, 1 type b1; 2 type b2, 1 type c1; 2 type c2, 1 type k; 1 type k; 4 type m, 1 type t2;
1 type t3 og 1 type q) samt fragm. - >8 tragtbægre. - 1 tragtskulderskål. - 1 troldebjergskål. - 2 fodskåle. - Litt: K. Ebbesen
1978: fl.a. nr. 27.
3346. Rinderupgård, St. Ajstrup sg (DKC: 120713.48). 1978. Tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. af E. Johansen - ÅHM, i.s.): Fragm. lerkar. MN.
120713,a. St. Ajstrup, St. Ajstrup sg (Inds. 1895 - NM A 13.406-10). Rundhøj. Den er ca. 22 m i diam. og 3,8 m h. I højen

fandtes tomten af en megalitgrav: 2 slebne, svære, tyndnakkede flintøkser. - Mgl.: ravperler og ubest. lerkarskår. - Litt: N.
Åberg 1937: nr. 9. - K. Thorvildsen nr. 46.
3347. Hyllested Mølle, Vilsted sg (DKC: 120714.-). 1868. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1868. - Herlufsholm 865-73): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse. - 1 usleben, buttet retmejsel. - 1 ravperle (1
type b1). - Mgl.: 1 stridsøkse, 1 hvæssesten af skiffer, 2 flintmejsler, 1 huløkse af flint og 6 flækker. - Litt: V. Boye 1875:
29 f.
3348. Årupgård, Vindblæs sg (DKC: 120715.18). KB 1887. Langhøj. Der er registreret nogle få randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret var rektangulært og orienteret SV-NØ. Det var bygget af >3 sidesten; 1 sten
mod NØ, NV og SØ. Det var åbent mod SV.
3349. Årupgård, Vindblæs sg (DKC: 120715.21). KB 1887. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 45,5 m l., 7,0 m br. og 2,0
m h. Der er registreret 7 randsten. Der er registreret 3 gravkamre.
Det midterste kammer er dækket af 1 dæksten.
Fund (NM A 50.234-49): 1 sleben, svær, tyndnakket retøkse. - 18 ravperler (1 type c2; 3 type e; 2 type k; 10 type m1-3; 2
type r) og fragm.
3350. Årupgård, Vindblæs sg (DKC: 120715.25). KB 1885 og JR 1937. Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ. Den
er 94,0 m l., 8,0 m br. og 1,5 m h. Der er registreret mange randsten. I højen har været 3 dysser; af de 2 er bevaret
dysseruiner.
a. 27 m fra NV-enden findes ruinen af en dysse. Der ses 3 sten.
b. 45 m fra NV-enden findes ruinen af en dysse. Der ses 2 sten af et kammer. -Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 370.
3351. Poulholm, Blære, Blære sg (DKC: 120801.55). KB 1885. Rundhøj. Den var ca. 25 m i diam. og 0,8 m høj.
I højen fandtes en dysse. Den var omgivet af en kraftig stenpakning. Kammeret (type I/II) var orienteret NNØ-SSV. Det
var 2,5 m l. og 1,5 m br. Det var bygget af 4 sidesten.
3352. Blære, Blære (DKC: 120801.149?). 1943. Højtomt. I denne fandtes tomten af en megalitgrav.
Fund (VMÅ u. nr.): 1 ravperle (type t3). - Ubest. lerkar. MN I-II.
120801/3,a. Vejen mellem Blære og Ejdrup, Blære ell. Ejdrup sg (Fundet 1928. - VHM u. nr.). Højtomt. I højen
registreredes ruinen af en megalitgrav.
Fund: 1 sleben, tyndnakket, tyndbladet flintøkse. - Ubest. lerkar. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl. A, nr. 29.
3353. Ejdrup, Ejdrup sg (DKC: 120803.40). KB 1885. Rundhøj. Den var ca. 14,0 m i diam. og 3,0 m h. Der er registreret
randsten. Centralt i højen fandtes en jættestue.
Kammeret var ovalt og orienteret NNØ-SSV. Det var ca. 4,4 m l., 2,0 m br. og 1,2 m h. Det var bygget af 9 sidesten; nemlig
3 sten på langsiderne mod Ø og V, 1 endesten mod N og 2 mod S. Der var tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Kammeret var dækket af 3 dæksten. Gulvet bestod af en bundbrolægning. Midt for den Ø-lige langside fandtes en
gangåbning.
Gangen var orienteret SØ-NV. Der er registreret >2 sidesten. Den var yderst lukket af en flad sten.
Fund (Inds. 1885 - NM A 6392-94): Fragm. af flintdolk. - 1 vulstkar. - 1 svejet bæger (SN). - Mgl.: 1 flintdolk.
3354. Ejdrup, Ejdrup sg (DKC: 120803.41). KB 1885/8. Ruin af en dobbeltjættestue(?)
3355. Skærbæk, Ejdrup sg (DKC: 120803.80). GR 1932. Høj. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes ruinen af en dysse (type IV). Kammeret havde rektangulær grundplan og var orienteret N-S. Det
var bygget af >6 sidesten; nemlig 2 sten på hver langside og 2? for hver ende. Gulvet bestod af en flisebrolægning, hvorpå
lå et lag br. flint. Det lå højere end gangens gulv.
Gangen var orienteret N-S. Den var ca. 1,3 m l. og 0,6 m br. Den var bygget af 2 sidesten; én på hver side. Der er registreret
tørmurskonstruktion. Mellem hjørnestenene til kammeret lå en 0,3 m h. tærskelsten.
Fund (Udgr. 1932 af G. Rosenberg - NM A 35.293-95c og B 12.622-23): 1 sleben, tyndnakket flintøkse. - 10 ravperler
(3 type e; 7 type m). - 3 tragtbægre (alle Loke Hede-stil; TN, fase 3). - Ubest. lerkar. - Litt: N. Åberg 1937: nr. 10. - K.
Thorvildsen 1941: nr. 44, fig. 18 og 25. - P.V.Glob 1952: nr. 142. - H.C. Broholm 1946: 101, nr. 1211. - K. Ebbesen 1978:
fl.a. nr. 30.
120803,a. Ejdrup, Ejdrup sg (Købt 1876. - NM A 2366-70). Høj. Der er registreret randsten. I højen fandtes en
megalitgrav.
Kammeret havde 6-sidet grundplan og var orienteret SØ-NV. Det var ca. 2,4 m br. For kammerets SØ-lige ende fandtes
en gangåbning.
Fund: 2 dolke (begge type VA). - 1 skifferhængesmykke (type A). - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Ubest.). - 2 ravperler
(1 type b2; 1 type q4). - Litt: N. Åberg 1937: nr. 9. - K. Thorvildsen 1941: nr. 46.
3356. ”Tanhøje”, Flejsborg, Flejsborg sg (DKC: 120804.38). 1988. Langhøj. Den var ca. 39 m l., 10 m br. og 0,8 m h. I
højen fandtes 3 megalitgrave.
Det ene kammers gulv var delvis bevaret.
Fund (Udgr. 1989 af M. Hansen - VMÅ 1111): Fragm. ravperle.
3357. Astrup, Giver sg (DKC: 120805.30). CN 1910. Høj. Den er ca. 22 m i diam. og 3,0 m h. En indre høj er ca. 10 m i
diam. Centralt i højen findes en stordysse.
Kammeret har 6-sidet grundplan og er orienteret ØNØ-VSV. Det er ca. 2,4 m l., 2,0 m br. og 1,8 m h. Det er bygget

af 5 sidesten; nemlig 2 sten på hver langside og 1 endesten mod VSV. Sidestenene hælder indad. Der er registreret
tørmurskonstruktion mellem sidestenene og mellemliggersten over disse. Kammeret er dækket af 2 dæksten. Gulvet
består af en bundbrolægning og et lag br. flint. Midt for den ØNØ-lige ende findes en gangåbning. Her ligger en
tærskelsten.
Gangen er orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 1,0 m l., 0,7 m br. og 1,0 m h. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side. Den
er dækket af 1 dæksten; som var skudt ind under kammerets dæksten.
Der undersøgtes sekundærte grave i højen.
Fund (Udgr. 1910 af C. Neergaard. - NM A 26262 ). 1 flintdolk (type IIIA).
3358. Astrup, Giver sg (DKC: 120805.33). 1892, 1894 og 1943. Rundhøj. Den var ca. 2,6 m h. Der er registreret randsten.
I højen fandtes en jættestue med bikammer.
Kammeret var orienteret SV-NØ. Det var ca. 9,6 m l. og 2,6 m br. Det var bygget af 19 sidesten, nemlig henh. 10 og 9 på hver
langside. De vendte en flad side indad. Der er registreret tørmurskonstruktion. Gulvet bestod af en flisebrolægning.
I kammerets V-lige side fandtes indgangen til et bikammer.
Bikammeret var 2,3 m l., 1,6 m br. og 1,3 m h. Det var dækket af 1 dæksten.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var 4,5 m l., 0,6 m br. og 1,3 m h. Den var bygget af 8 sidesten; 4 på hver side. I
gangen står et sæt karmsten, trukket 4 cm frem. Der er registreret >2 dæksten. Mellem hjørnestenene til kammeret lå
en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1892 af Brummer - FSM A 646-75): 6 flintdolke (alle type I). - 5 pilespidser med konkav basis. - 1 flækkeildsten.
- 22 ravperler (4 type a1; 3 type b2; 2 type c2; 7 type m; 1 type q1; 2 type q4; 1 type q6; 1 type t1 og 1 type t3). - Mgl.:
stridsøkse, flække og bronzekniv.
3359. ”Den svenske Stald”, Astrup, Giver sg (DKC: 120805.34). KB 1885/8. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 22,0 m
l., 7,0 m br. og 1,5 m h. Der er registreret 8 randsten.
Centralt i højen fandtes en megalitgrav. Kammerets gulv bestod af en fliselægning.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var ca. 1,0 m br.
Fund (Udgr. 1943 af H.C. Strandgaard - VMÅ 729): 1 mangekantøkse. - 1 flækkekniv. - 6 flækker. - 12 ravperler (1 type
a1; 1 type b1; 2 type c1; 3 type c2 og 5 type m) og fragm. - 1 tragtbæger. - 1 kraveflaske. - Ubest. lerkar. TN 3-MN II. - Litt:
S. Vestergaard Nielsen 1944: 145 (afb.). - H. Knöll 1976: nr. 25. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 31.
3360. Astrup, Giver sg (DKC: 120805.36). 1942. Høj. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var helt ødelagt. Gulvet bestod af flade fliser.
Gangen var orienteret SØ-NV. Gulvet består af flade fliser.
Fund (Købt 1890 af Brummer - FSM A 468-84): 3 stridøkser (2 type I 4 og 1 type I 5). - 13 flintdolke (10 type I, 2 type II
og 1 type V). - 3 pilespidser med konkav basis. - 14 yngreneolitiske(?) ravperler (3 type c1; 6 type c2; 2 type q4; 2 type q6
og 1 type t3). - Mgl. 1 dolk, 2 pilespidser og ravperler. - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,28.
3361. Giver, Giver sg (DKC: 120805.69). KB 1885/8. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Gangen var orienteret SØ-NV.
Fund (mgl.): 1 sleben øksehammer.
3362. ”Helligknold”, Astrup, Giver sg (DKC: 120805.118). KB 1885/9 og 1895. Høj. I højen fandtes tomten af en
jættestue. Kammeret var orienteret N-S. Den var 5,1 m l. og 2,6 m br. Gulvet bestod af en fliselægning, hvorpå lå et lag
br. flint.
Gangen var orienteret Ø-V. Ved hjørnestenene til kammeret lå en tærskelsten.
Midt i kammeret fandtes 2 sekundær brandgrave fra yngre bronzealder; den ene med en bronzekniv.
Fund (Udgr. 1903 af Søren Nielsen, (Giver). - VMÅ u. nr.): 1 stridøkse (type I 1) - 1 flækkepil (type D). - 1 flækkeildsten.
- 1 flække. - 6 flintdolke (3 type I, 1 type II og 2 type V). - 46 pilespidser med konkav basis. - 27 yngreneolitiske(?)/
senneolitisk ravperler (1 type c1; 3 type c2; 2 type t1; 2 type q6; 6 type s; 12 type m og 1 ravknap med V-formet gb).- Rest
af offerlag: 3 tragtbægre. - 2 skulderskåle. -1 Troldebjergskål. - Ubest. lerkar. MN I. - Litt: C.J. Becker 1950: bil.2, 27. - K.
Ebbesen 2005: fl.2,29.
3363. ”Havknold”, Astrup, Giver sg (DKC: 120805.-). 1916. Rundhøj. Der er registreret randsten; 0,9 m høje og placeret
med en flad side udad. Der var tørmurskonstruktion mellem randstenene. Centralt i højen fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret N-S. På gulvet lå et lag br. flint.
Midt for den Ø-lige langside fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var ca. 2,9 m l. og 0,9 m br. Ved indgangen til kammeret lå en tærskelsten.
I højsiden er undersøgt 2 små, tangentielle hellekister; den ene med et retvægget bæger (VMÅ 176 - type M).
Fund (Udgr. 1916 af Søren Nielsen, Giver. - VMÅ, u. nr. i.s.): 1 flintdolk, 1 stridsøkse, 1 køllehoved og ravperler. - Litt:
C.J.Becker 1936: 121. - N. Sterum 1974: 94, nr. 8.
120805,a. Astrup, Giver sg (Udgr. af Søren Nielsen, Giver. - Privateje 499-500). Fundet i tomten af en megalitgrav: 1
fodskål. - 1 skulderskål. MN I-II.
120805,b. Astrup, Giver sg (Ovenfor 345 ell. 347 - VMÅ 834). Ved højfoden er undersøgt et offerlag: 2 tragtbægre. - 1
skulderskål uden skulder. - 1 fodskål. - Ubest. lerkar. MN I. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 32.
3364. Lundgård, Overlade sg (DKC: 120809.64). 1971. Rundhøj. Den var ca. 21 m i diam. 1,5 m h.

Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret var ca. 2,0 m l. og 1,6 m h. Det var bygget af 5 sidesten. Det var åbent mod
S. Gulvet bestod af en flisebrolægning og et lag br. flint.
Fund (Udgr. 1971 - ÅHM 281x): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (SN). - 1 køllehoved. - 3 ravperle (type m) og fragm. - 1
skulderkar. - 2 ubest. lerkar. MN I/II. - Mgl: 2 flække m. retouche og 1 tværpil.
3365. Skivum, Skivum sg (DKC: 120811.41). KB 1885/7. Høj.
I højen er registreret et dyssekammer. Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
Fund (mgl.): Flintredskaber.
3366. Skivum, Skivum sg (DKC: 120811.53). KB 1885/7. Rundhøj.
I højen fandtes et rektangulært dyssekammer. Der er registreret 1 dæksten.
Fund (mgl.): Flintredskaber.
3367. Plejstrup Plantage, Skivum sg (DKC: 120811.58a). 1942.
Kammeret (ubest.) er orienteret Ø-V. Det er 2,2 m l., 1,4 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af >3 sidesten; nemlig 1 sten mod
V, 2 sten mod N samt opbygninger af mindre sten på de andre sider. Gulvet bestod af en fliselægning. Sandsynligvis er
der tale om et hybridt anlæg.
Fund (Udgr. 1942 af S. Nielsen, Giver - VMÅ u. nr.): 1 flækkepil (type C). - 1 flækkeildsten. - 1 flække. - 50 ravperler
(1 type c1; 3 type c2; 1 type e2; 3 type h; 3 type k; 37 type m; 1 type o; 1 type s) og fragm. - Mgl.: Ubest. lerkar. - Litt: K.
Ebbesen 2005: fl.2,30.
3368. Tolstrup, Års sg (DKC: 120814.22). KB 1885/7. Rundhøj.
I højen fandtes en dysse. Der er registreret sidesten og 1 dæksten af kammeret.
Gangen var orienteret SØ-NV.
Fund (mgl.): Et par slebne flintøkser.
3369. Slemstrup, Års sg (DKC: 120814.47). KB 1885/7. Dysse.
Kammeret var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
3370. ”Stenhuset”, Tolstrupgård, Års sg (DKC: 120814.132). 1808 og 1930. Langhøj.
I højen fandtes tomten af en megalitgrav og resterne af et offerlag.
Fund (Udgr. 1930 af J. Vestergaard Nielsen - VMÅ 398): 1 flække. - 1 Hagebrogårdskål.- >3 tragtbægre. - 1 tragtskål. - 1
Troldebjersgskål. - 1 storskulderskål. - 2 fodskåle. - Ubest. lerkar. MN I-II. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 34, fig, 69,1.
3371. ”Bredhøj”, Tolstrup, Års sg (DKC: 120814.136). HK 1906. Rundhøj. Den er ca. 28 m i diam. og 2,0 m h. Den er
bygget af sand. Der er registreret randsten. I højens SØ-lige del findes en jættestue. Den er omgivet af en stendynge.
Kammeret er ovalt og orienteret N-S. Det er ca. 2,7 m l., 2,5 m br. og 1,6 m h. Det er opr. bygget af 8 sidesten. Der er
registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Gulvet består af en flisebrolægning og et lag br. flint. Den ene del
er adskildt ved en række kantstillede sten.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er opr. ca. 5,0 m l., 0,7-0,6 m br. og 1,0 m h. Den er bygget af >4 sidesten, nemlig 2 på hver
side. Der er registreret >1 dæksten. Mellem hjørnestenene til kammeret ligger 1 tærskelsten.
Fund (Udgr. 1906 af H. Kjær. - NM A 22.926-30): 1 skivekølle. - 1 flække. - 1 sleben, tyndbladet, tyndnakkket flintøkse.
- 1 hængekar. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 33; 46 ff, fig. 33-35.
3372. ”Odins Alter”/”Stenstuen”, Års, Års sg (DKC: 120814.149). 1808 og 1932. Tomten af megalitgrav.
Kammeret er ca. 3 m l. og ca 2 m br. Der er registreret br. flint på bunden.
Fund (Udgr. 1932 - mgl.): Ubest. lerkarskår. MN.
3373. Slemstrup, Års sg (DKC: 120814.155). Høj. I højen fandtes tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. af Vestergaard Nielsen - VMÅ 421): 1 flække. - Ubest. lerkar. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 34a. - 2005:
fl.2,31
120814,a. Svenstrup, Års sg (Købt 1890 af pastor Brummer. - FSM A 494-507). Fundet i en megalitgrav: 1 stridsøkse
(type H 1).- 1 fladehugget flintsegl. - 2 flintdolke (type I). - 5 pilespidser med konkav basis, den ene et forarbejde. - 1
nakkefragm. af spidsnakket huløkse. - 1 sleben, buttet retmejsel. - 4 afslag med retouche. - Mgl.: 2 stridsøkser, 2-3 dolke.
- Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,32.

VIBORG AMT.
3374. Engedal, Daubjerg sg (DKC: 130101.137). 1974. Tomten af en megalitgrav. - Litt: K. Davidsen 1978; fl.1 nr. 2.
3375. Engedal, Daubjerg sg (DKC: 130101.138). 1974. Langhøj. I højen er fundet tomten af en megalitgrav.
3376. Vestergård, Engedal, Daubjerg sg (DKC: 130101.142). 1974. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 55 m l og 7 m br.
Der er registreret randsten. I højen fandtes 2 dyssekamre, samt et træbygget anlæg.
a. Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret var orienteret Ø-V eller på tværs af højens længderetning. Det havde
næsten rund grundplan. Det var bygget af 9 sidesten. For kammerets Ø-lige side fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret Ø-V. Ved indgangen til kammeret lå en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1984 af Agner N. Nielsen - SMS 224 A): 1 ravperle (type q1).
b. I højens S-lige ende fandtes en dyssetomt. Kammeret var orienteret Ø-V eller på tværs af højens længderetning. Det

havde rundoval grundplan. Der var tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Gulvet består af stampet ler. Der er mærker efter ild.
Gangen var orienteret Ø-V.
Fund (Udgr. 1984 af Agner N. Jensen - SMS 224 A): 5 ravperler.
I og ved højen fandtes sekundære grave. Ved randstenene fandtes offerlag til kammer b. - Litt: I. Kristensen 1989: nr.
12.
3377. Dommerby Hede, Dommerby sg (DKC: 130102.-). HCS 1875. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den var ca. 41,0 m l.
3378. Iglsø, Fly sg (DKC: 130104.82). VB 1887. Rundhøj. Den er ca. 24 m i diam. og 5 m h. Den bestod af 2 højfaser.
Den indre høj bestod af groft sand; gik lidt over dækstenene overkant og var omgivet af en randstenskæde. Randstenene
var 0,6-0,9 m høje. I højens SØ-lige del findes 2 jættestuer. Kamrene er placeret i hinandens forlængelse tæt ved siden
af hinanden.
a. Den N-lige jættestues kammer er rundovalt og orienteret NNØ-SSV. Det er ca. 3,1 m l., 2,8 m br. og 1,4 m h. Det
er bygget af 13 sidesten; nemlig 4 sten på hver langside, 3 for den N-lige og 2 for den S-lige ende. Der er bevaret
tørmurskonstruktion mellem sidestenene og mellemliggersten over disse. Kammeret er dækket af 3 dæksten. Gulvet
bestod af en flisebrolægning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er ca. 4,7 m l., 0,6 m br. og 0,8 m h. Den er bygget af 13 sidesten, nemlig 7 på den N-lige
og 6 på den S-lige langside. Der er registreret 5 dæksten, hvoraf den inderste går ind under kammerets dæksten.
Fund (Udgr. 1887 af V. Boye - NM A 7006-17): 2 fragm. slebne, svære, tyknakkede flintøkser (Lindø/Valby-type). - 1
ildsk. ægfragm. af spidsnakket huløkse. - 1 lerkar (type I A 3). - 1 ravskive (type 2a). - 1 flækkeildsten. - 3 flække. - 1
hængekar. MN III.
Foran den N-lige jættestues indgang er fundet ef fragm. ildskørnet flintmejsel.
Forud for undersøgelsen havde ejeren ved den N-lige jættestue fundet (Indsendt 1889 - NM A 9672-73): 1 flintdolk
(type IIIB). - 1 ret. flække. - 1 fragm. flække. - Mgl.: 1 fragm. dolk.
b. Den S-lige jættestues kammer er ovalt og orienteret NNØ-SSV. Det er ca. 3,1 m l., 2,5 m br. og 1,3 m h. Det er bygget
af 12 sidesten; nemlig 3 sten på hver side. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene og mellemliggersten overpå
disse. Kammeret er dækket af 2 dæksten.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er ca. 3,1 m l., 0,7 m h. og 0,5-0,6 m br. Den er bygget af 12 sidesten, nemlig 6 på
hver langside. Den er dækket af 5 dæksten. Mellem hjørnestenene til kammeret lå 1 tærskelsten. Gangen var udadtil
lukket af en dørsten.
Fund (Udgr. 1887 af V. Boye - NM A 7018-23): 1 køllehoved (YN). - 3 flækker. - 3 ravperler (2 type a1 og 1 type q2) og
fragm. - Litt: K. Bahnson 1892: 201 f. - K. Ebbesen 1978: 121 og 173 f, note 36-37, fig. 118-9. - 2005: fl.2,33.
3379. ”Vashøj”/”Storvad Høj”, Vinkel, Højslev sg (DKC: 130106.48). 1838. Rundhøj. Den var ca. 28 m i diam. og 3,5 m
h. Der er registreret randsten. I højen fandtes en bikammerjættestue.
Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 5,4 m l., 2,3 m br. og 1,6 m h. Det var bygget af 11 sidesten, nemlig 4 for begge
langsider, 2 for den S-lige og 1 for den N-lige ende. Det var dækket af 4 dæksten. Midt for den Ø-lige langside fandtes en
gangåbning. Midt for den V-lige langside fandtes indgangen til et bikammer. Den var lukket med 2 tynde stenplader.
Bikammeret var aflangt og orienteret Ø-V. Det var ca. 2,5 m l. og 1,2 m h. Det var bygget af 6 sidesten, nemlig 1 endesten
mod V, samt henh. 3 og 2 sidesten mod S og N. De inderste danner hjørnesten til kammeret. Det var dækket af 2
dæksten.
Gangen er orienteret Ø-V. Den var ca. 1,4 m l. Den var bygget af >4 sidesten; 2 på hver side, hvoraf den inderste danner
hjørne til kammeret. Der er registreret >1 dæksten.
Fund (Inds. 1838 - NM 4651-52): 1 stridsøkse (type L 4) .- 1 lerkar (type I 3).- Ravfragm. - Litt: Oldsags-committéen 1839:
169. - H.R Kruse 1856/57: 61 ff. - K. Ebbesen 2005: fl.2,34.
3380. Majgårde, Højslev sg (DKC: 130106.85). HK 1900. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den var opr. ca. 60 m l., 18-19
m br. og 2 m h. Der er registreret 4 randsten. I højen fandtes 1 eller 2 kamre.
10-16,5 m fra højens VNV-lige enden findes et gravkammer. Der er registreret 3 sidesten.
3381. Sejstrup, Højslev sg (DKC: 130106.105). HK 1900. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 129 m l., 13-17 m br. og
1,5 m h.
I højen er registreret mindst 1 gravkammer.
3382. Kobberup, Kobberup sg (DKC: 130107.18). TT 1900. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 103 m l., 10 m br. og 1,0
m h. I højen er registreret spor af 3 kamre.
3383. Kobberup, Kobberup sg (DKC: 130107.39). TT 1939 og 1970. Høj. Den var ca. 20 m i diam. og 2,5 m h. I højen
fandtes ruinen af en megalitgrav. Kammer var bygget af >2 sidesten. Der er registreret tørmurskonstruktion. Ved
højsiden fremkom et offerlag.
Fund (VSM - dep. i privateje): 1 skulderskål uden skulder. - >4 tragtbægre. - 3 tragtskulderskåle. - 1 storskulderskål. - 4
skulderskåle. - 2 skåle med konkav hals. - 1 skulderkop. - 1 fodskål. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 37, fig. 70.
3384. Kardybgårde, Kobberup sg (DKC: 130107.51). TT 1900. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 177 m l., 17 m br.
og 2 m h. Der er registreret >4 randsten. I højen er registreret spor af mindst 1 kammer. - Litt: H. Dehn-Nielsen 1976:
61 (afb.).

3385. Tastum, Kobberup sg (DKC: 130107.95). MReff. 1949. Rundhøj. Den var ca. 12,5 m i diam. og 1,5 m h.
I højen fandtes tomten af en megalitgrav. Gulvet bestod af en bundbrolægning.
Fund (Udgr. 1944 af M. Reffsgaard. - NM A 43.850-53): 3 flækker. - 3 ravperler (2 type b1 og 1 type m). - Ubest. lerkar. Litt: K. Ebbesen 1979: fl.a. nr. 36.
3386. Gamskær, Kobberup sg (DKC: 130107.117). 1989. Rundhøj. Den var ca. 15 m i diam. I højens Ø-lige del fandtes
en jættestue; sandsynligvis med bikammer. Den var omgivet af en pakning af sten og flint.
Kammeret var orienteret NNØ-SSV. Det havde oval grundplan. Det var ca. 4 m l. og 2 m br. Der registreredes standspor
efter sidestenene. Mellem disse fandtes tørmurskonstruktion. Gulvet var brolagt.
Bag den NV-lige langside fandtes muligvis et bikammer.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var ca. 4 m l. og 0,7 m br. Ved indgangen til kammeret lå en tærskelsten.
Foran og omkring gangmundingen fandtes et stort offerlag.
Fund (Udgr. 1989 af P. Mikkelsen - SMS 435A i.s.): 1 fragm. stridsøkse. - 154 ravperler (bl.a. type a, b, m, q og s). Flintredskaber. - Mange fragm. lerkar, bl.a. skulderkar, Troldebjergskåle, tragtbægre, fodskåle.
3387. Søby, Kobberup sg (DKC: 130107.259). 1965. Tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1965 af Mette Iversen. - VSM 134 A 1-40): 1 flække med retouche. - 1 pilespids med konkav basis. - 10
ravperler (1 type c2; 4 type e1-2; 1 type k; 1 type m) og fragm. - 1 lerlåg. - 1 fodskål. - 1 tragtskål. - > 2tragtbægre. MN I
og III.
3388. ”Møllehøje”, Kobberup, Kobberup sg (DKC: 130107.285). 1985. Rundhøj. Der er registreret randsten. I højen
fandtes tomten af en jættestue med bikammer.
Kammeret var rektangulært og orienteret N-S. Det var 5 m l. og 2 m br. Det var bygget af 13 sidesten. Mellem sidestenene
registrededes tørmurskonstruktion.
Bikammeret var placeret bag N-væggen lidt mod V. Det var rektangulært og orienteret N-S. Det var ca. 1,8 m l. og 1,0 m
br. Det var bygget af 4 sidesten.
Gulvet i hoved- og bikammer samt gang var brolagt med flade marksten.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var ca. 4 m l. Den var bygget af 10 sidesten; 5 på hver side.
Fund (Udgr. 1985-86 af A. N. Jensen - SMS 296 A, i.s.): Ravperler og enkelte skår. - Udenfor indgangen fandtes et stor
udrømnings- og offerlag. Bag jættestuen, i hjørnet mellem hoved- og bikammer fremkom et sodsværtet byggeoffer, bl.
a. dele af Troldebjergskål. - Litt: AUD 1985:192 og 1986:271.
130107(?),a. Ved Daubjerg-vejen, (ca. 3-4 km syd for Skive), Kobberup sg ? (Inds. 1842 - NM 6859-62). Fundet i en
gravhøj: 2 skivekøller. - 1 dobbeltægget stridsøkse (type B). - 2 flintdolke (type I).
3389. Sparkær, Nr. Borris sg (DKC: 130111. 24). TT 1899. Høj. Den var ca. 3 m h. I højen fandtes en
bikammerjættestue.
Bikammeret fandtes ved kammerets S-lige side.
Gangen var orienteret Ø-V.
I højen er fundet en bronzepålstav.
3390. ”Nr. Kløverhøj”, Sparkær, Nr. Borris sg (DKC: 130111.25). HCB 1937. Rundhøj. Den er ca. 14 m i diam. og 2 m h.
I højen findes ruinen af en jættestue.
Kammeret er ca. 2,2 m br. Det er bygget af >6 sidesten; bl.a. 2 endesten. Der er bevaret >1 dæksten. I højen fremkom en
sekundær SN-grav, hvori fandtes 1 dolk og 6 pilespidser.
Fund (Udgr. af lodsjeren. - NM A 44.405): 10 ravperler (3 type c2; 1 type k; 1 type r; 1 type t3; 1 type q6 og 2 type q4). Ægfrag. af tyndnakket flintøkse (mgl.).
3391. Lånum, Smollerup sg (DKC: 130113.39). GB 1900 og 1969/70. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 41 m l., 9,0 m
br. og 1,5 m h. I højen fandtes tomten af 2 megalitgrave.
a. Det ene kammer havde polygonal grundplan.
Fund (Udgr. 1969 af O. Faber - NM A 50.370: L I, 1-158): Ikke tilgængeligt. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 39
3392. Lånum, Smollerup sg (DKC: 130113.40). 1969/70. Tomten af en jættestue.
Fund (Udgr. 1970 af O. Faber): Ikke tilgængeligt. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 40.
3393. Lånum, Smollerup sg (DKC: 130113.48). 1969/70. Tomten af en jættestue.
Fund (Udgr. 1970 af O. Faber): Ikke tilgængeligt. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 41.
3394. ”Mosegården”, Kvosted, Tårup sg (DKC: 130114.4). MReff. 1949. Rundhøj. Den var ca. 9,5 m i diam. og 2,0 m h.
I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var ca. 5,0 m l. og 2 m br. Det havde en bundbrolægning.
Gangen er orienteret Ø-V. Ved hjørnestenene til kammeret lå en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1949. af M.M. Reffsgaard - NM A 43.603-6): 1 flække. - 1 tyndnakket grønstensøkse. - Ubest. lerkarskår. - 30
ravperler (upålidelige). - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,37.
3395. Tårupgård, Kvosted, Tårup sg (DKC: 130114.5). TT 1899 og 1967/68. Tomten af en jættestue.
Der er registreret standspor af kammeret og gangen. Ved højens Ø-lige side fremkom et offerlag.
Fund (Udgr. 1967-68. - VSM 144B): 1 lerkar (type L 8). - >8 tragtbægre. - 1 tragtskulderskål. - 1 tragtskål. - 1 åben skål
med konvekse sider. - 2 fodskåle. - 3 lerskeer. - Mgl.: 6 pilespidser med konkav basis. - Ravperler. - Litt: K. Davidsen 1974:

fl.1. nr. 99. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 43, fig. 82.
3396. Teilsgård, Tårup sg (DKC: 130114.28). TT 1899. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den var ca. 86 m l., 8 m br. og 2
m h. Der er registreret 6 randsten.
I højens NNØ-lige ende fandtes et gravkammer. Der er registreret >2 sidesten.
Fund (Inds. - NM 8548): 1 guldring.
3397. Revn Hede, Tårup sg (DKC: 130114.57). TT 1899. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var ca. 29 m l., 7 m br. og
1,0 m h. Der er registreret 4 randsten.
I højen er registreret spor af 2 gravkamre.
3398. Revn Hede, Kvosted, Tårup sg (DKC: 130114.60). 1968. Høj. Der er registreret 3 randsten.
I højen er fundet tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1968-69 af H. Langballe. - VSM 286 C 1-20): 2 flintdolke (1 type Ix og mgl.). - 1 spydspids, tildannet af
knækket dolk. - 3 pilespidser med konkav basis. - 1 køllehoved (YN). - 134 ravperler (15 type a1; 13 type a2; 19 type b1;
4 type b2; 8 type c1; 10 type c2; 1 type h; 42 type m; 1 type d; 2 type s; 2 type q1; 3 type q4; 3 type q6; 3 type t1; 1 type t2;
7 type t3) og fragm. - 4 YN-lerkar (1 type I, 2 type K, og 1 type P). - 1 cylinderformet lerkar - 1 lerlåg. MN III. - 3 fragm.
jernalderlerkar. - Litt: K. Davidsen 1978: 114, note 110, fig. 57,f. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 42. - 2005: fl.2,39.
130114,a. Kvosted, Tårup sg (Inds. 1890. - NM A 10.630-41). Høj. I højen fandtes en (korsformet?) bikammerjættestue.
Kammeret var rektangulært. Det var 1,7 m h. Det var dækket at 3 dæksten.
Fund (Plyndret 1880. - NM A 10.630-41): 4 flintdolke (1 type IB; 1 type IC; 1 type VB og 1 ubest.). - 1 stridsøkse (type C2).
- 1 sleben, svær, tyknakket flintøkse (Lindø-type). - 2 flækkeildsten (1 fladehugget). - 3 flækkesegle. - 2 flækkeknive. - 4
flækker. - 6 YN-lerkar (type H 2, L 4, N 3 og N 4 og 2 type K 4). - 1 skulderskål. MN II. - Mgl.: 2 flækker, 1 bronzekniv og
1 pincet. - Litt: C.A. Nordman 1915: fig. 3-7. - S. Müller 1918: nr. 151. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 38. - 1984: 7 ff. - 2005:
fl.2,35.
130114,b. Kvosted, Tårup sg (Inds. 1890. - NM A 10.653-61). Fundet i en megalitgrav: 1 sleben, svær, tyndnakket
flintøkse. - 2 køllehoveder (type A og B).- 2 dolke (type IA/B og type VA). - 2 dobbeltæggede stridsøkser (type B og B1). 1 ravperle (type q1). - Mgl.: Ravperler. - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,36.
3399. Egebjerg, Vridsted sg (DKC: 130115.69). MReff. 1942. Rundhøj. Den var ca. 18 m i diam. og 1 m h. I højen fandtes
tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1942 af M.M. Reffsgaard - NM A 43.720-22): 1 fragm. tyndnakket grønstensøkse. - Ubest. lerkarskår. - 19
ravperler (upålidelige).
3400. Egebjerg, Vridsted sg (DKC: 130115.-). HCS 1875. Langhøj. I højen fandtes et gravkammer.
3401. Vroue, Vroue sg (DKC: 130116.5). 1966. Rundhøj. Den er ca. 15 m i diam. og 0,5 m h. I højen fandtes tomten af en
jættestue. Kammeret var gravet ca. 0,2 m ned i undergrunden. Det var ca. 3 m l. og 2 m br. Der registreredes standspor.
Gulvet bestod af undergrunden og bundbrolægning.
Fund (Udgr. 1968 af E. Jørgensen - NM A 50.900): 1 åben skål med konvekse sider. - >10 ravperler (2 type a. - 4 type b.
- 4 type m - ubest.) og fragm. - Ved indgangen undersøgtes et stort offerlag af både flintredskaber og keramik: >3 fragm.
mejsler, 2 spidsnakkede huløkser, >1 mellembladet retøkse, >2 flækker samt >22 lerkar (3 fodskåle, 1 lerske, 1 hængekar,
4 skulderkar, 1 uorn. tragtskål, 3 skåle med konkav hals, >7 tragtbægre og >2 ubest. lerkar) MN I-II. - Litt: E. Jørgensen
1977: 106 ff. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 44. - 2005: fl.2,40.
3402. Vroue, Vroue sg (DKC: 130116.21). 1967. Rundhøj, 20 m i diam, 1 m h. Heri fantes tomten af en jættestue,
nedgravet 0,3 m i undergrunden.
Gangen var lukket af en stendynge, hvorpå der lå ravperler og flintredskaber som offer.
Fund (Udgr. 1967-68 af E. Jørgensen - NM A 50.921): 5 lerkar (type M 1, type N 4, 2 type P 6 og ubest.). - >60 ravperler
(10 type c. - >50 type m - ubest.). og fragm. - Ved randstenene undersøgtes et stort offerlag af både flintredskaber og
keramik: >2 spidsnakkede huløkser, >7 buttede retmejsler, >3 svære, tyknakkede retøkser, >3 tyndbladede, tyknakkede
retøkser, >75 fragm. ravperler (>39 type m. - 6 type b. - 16 type a. - 4 type q. - 5 type s. - 7 type c og ubest.) og fragm. - 1
YN-forrådskar (amfora type F 1). - 1 type IA-bæger. - 1 retvægget bæger - >34 MN-lerkar(1 lerske, 3 fodskåle, 3 bægre
med konvekse sider, 2 hængekar, >3 tragtskåle, >8 tragtbægre, >2 skåle med konkav hals, >1 skulderkar, 1 åben skål med
konvekse sider, 1 bæger med konkav hals, 1 Troldebjergskål, >8 ubest. lerkar). NM I-III. - Litt: E. Jørgensen 1977: 84 ff. K. Ebbesen 1978: fl.,a. nr. 45. - 2005: fl.2,42.
3403. Sjørup Plantage, Vroue sg (DKC: 130116.88). 1967. Rundhøj, 16 m i diam, 2,0 m h. Heri fandtes tomten af en
jættestue.
Kammeret er 6 m l. og 2 m br.
Gangen er 3 m l og 0,5 m br.
Fund (Udgr. 1967-8 - NM A 50.879): 3 lerkar (type L 8 og 2 type P 2). - 3 pile med konkav basis. - 1 fragm. dolk
(ubest.). - >20 ravperler (4 type a. - 10 type b. - 5 type c. - ubest.). - 1 lerlåg (MN III) - ubest. lerkar. - Udenfor indgangen
undersøgtes et stor offerlag af ravperler, flintredskaber og keramik: 1 svær, sleben, tyknakket flintøkse, 1 mejsel, br.
ben, ravfragmenter samt >28 lerkar (5 fodskåle, 2 lerskeer, 1 hængekar, 1 øskenskål, 1 tragtskål, 1 uorn. åben skål med
konvekse sider, 2 skulderkopper, 1 bæger med konkav hals, 2 skulderskåle, >10 tragtbægre, de 2 magnum, >2 ubest.
lerkar). MN I-III. - Litt: E. Jørgensen 1977: 106 ff. - K. Ebbesen 1978: fla. nr. 46. - 1979: 33. - 2005: fl.2,41.

3404. Sjørup Plantage, Vroue sg (DKC: 130116.89). Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 44 m l. og 1,5 m h.
I højen fandtes tomten af en dysse.
Fund (Udgr. 1967. - NM A 50.877-78): 1 sleben, tyndnakket flintøkse. - >8 ravperler (2 type e. - 1 type h. - 1 type i. - 2 type
m. - 2 type c - ubest.) og fragm. - Litt: E. Jørgensen 1977: 38 ff.
3405. Sjørup Plantage, Vroue sg (KDC: 130116.121). 1976. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 80 m l., 12,0 m br. og 1,0
m h.
I højens Ø-lige ende fandtes tomten af en dysse.
Fund (Udgr. 1976 af E. Jørgensen): Mange fund.
3406. Sjørup Plantage, Vroue sg (DKC: 130116.123). 1976. Langhøj, trapezformet og orienteret SØ-NV. Den er ca. 45 m
l., 13 m br. og 0,7 m h. Der er registreret randsten. Højen er bygget i 2-3 omgange.
I højen er undersøgt et træbygget anlæg (Troelstrup-type) og en dyssetomt. Det træbyggede anlæg var ældst, havde
hesteform og til det hørte en træbygget facade i S. Dyssen var meget ødelagt. - Litt: T. Madsen 1979: 305 no 8 fig. 3a. - E.
Jørgensen 1977: 7 ff
130116,a. Vroue, Vroue sg (privateje). Fundet i en jættestue: 1 skulderkop. MN I. - Litt: E. Jørgensen 1977: fig. 4. - K.
Ebbesen 1978: fl. a. nr. 46.
3407. Lerdalgård, Hald, Ørslevkloster sg (DKC: 130117.200). 1972. Tomten af en jættestue.
Kammeret var orienteret Ø-V. Der var tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Gulvet bestod af en bundbrolægning.
Fund (Udgr. 1972 - VSM 846 C): 1 tværpil. - Ubest. lerkarskår.
3408. Ørslevkloster sg (DKC: 130117.-). HCS 1875. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 62,5 m l.
130117,a. Halk, Ørslevkloster (Inds. 1891 - NM A 10.706-16). Fundet i en megalitgrav i en høj: 1 flintdolk (type I
A/B). - 3 slebne, svære tyknakkede retøkser (Valby-type). - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 1 økseskærpe. - 1
flækkepil (type B 2). - Fragm. stridøkse (ubest.). - 1 flække. - 31 ravperler (5 type b1; 3 type b2; 4 type c1; 1 type c2; 1 type
h; 14 type m1-3; 1 type r; 2 type qx) og fragm. - Litt: C.J. Becker 1950: bil.2,83. -Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,43.
3409. Nr. Ørum By / Hald By, Ørum sg (DKC: 130118.62). TT 1900. Langhøj. Den var ca. 9-10 m l. og 2,0 m h. Der er
registreret >2 randsten.
I højen er registreret spor af 1 eller 2 kamre.
3410. Tovstrup, Durup sg (DKC: 130201.18/19). 1878. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den bestod af 2 sammenbyggede
rundhøje.
I højens SV-lige delen fandtes en dysseruin. Kammeret var orienteret N.-S. Det var ca. 3,8 m l. og 1,3 m br. Det var
dækket af 1 dæksten. Gulvet består af en bundbrolægning.
Gangen var orienteret SØ-NV.
Sekundært i højen fandtes en stenkiste fra bronzealderen med et bronzesværd og et lerkar.
Fund (Inds. 1878 - NM A 3178-83 og B 1806-7): 2 lerkar (type O 2 og O 5). - 3 ravperler (1 type a2 og 2 type q6) og fragm.
- Litt: K. Ebbesen 2005: fpb. 3 og fl.2,44.
3411. ”Emmelstene”, Fur, Fur sg (DKC: 130202.5). 1832, 1842, HCS 1877 og AB 1910. Langhøj, orienteret N-S. Den er
ca. 74 m l. og 8,5 m br. Der er registreret ca. 67 randsten; 0,5 m høje. I højens midterakse fandtes 2 dysser.
a. 18-19 m fra højens S-lige ende fandtes en dysseruin. Kammeret var orienteret Ø-V eller på tværs af højens
længderetning.
Fund (Udgr. 1842. - mgl.): Ravperler.
b. 27-28 m fra højens S-lige ende fandtes en dysseruin. Kammeret er orienteret Ø-V eller på tværs af højens
længderetning.
Fund (Udgr. 1842): Ingen. - Litt: E. Pontoppidan 1768.
3412. Fur, Fur sg (DKC: 130202.5a). 1832 og AB 1908. Rundhøj. Den var ca. 20 m i diam. og 1,5 m h.
I højen fandtes en megalitgrav. Der er registreret >4 sten af kammeret.
3413. Fur, Fur sg (DKC: 130202.11). 1832 og AB 1908. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 58,5 m l., 13 m br. og 1,0 m
h. Der er registreret >16 randsten.
22,5 m fra højens V-lige ende er registreret en dysseruin.
3414. Fur, Fur sg (DKC: 130202.16). 1843, 1870, AM 1908 og 1986. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 36-37 m l.,
17 m br. og 1,0 m h. Der er registreret >1 randsten. I højen fandtes 3 eller 4 dyssekamre.
a. I højens NV-lige ende fandtes en dysse. Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 1,9 m l. og 1,0 m br.
Fund (Udgr. 1843 af R. Kruse.- NM 7629, mgl.): 1 tyndnakket flintøkse, mejsel, lerkar, glasperler m.v.
b. I midten af højen fandtes en dysse. Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. Gulvet bestod af en
bundbrolægning.
Fund (Udgr. 1843 af R. Kruse): Ingen
c. I højens SØ-lige ende er registreret spor af et dyssekammer.
Fund (Udgr. 1843 af R. Kruse): Ingen.
Højtomten er udgravet i 1986 af J.B. Bertelsen.
3415. ” Stendyngen”, Fur, Fur sg (DKC: 130202.37). 1832 og AB 1908. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 42,0 m
l. og 7,5 m br. Der er registreret >12 randsten, som stod med en glat side udad. I højens midterakse er registreret en

dysseruin.
Fund (mgl.): En flintøkse.
3416. Fur, Fur sg (DKC: 130202.37a). 1832 og AB 1908. Rundhøj. I højen fandtes en dysseruin. Der er registreret 4 store
sten.
3417. Bjerregård Hede, Fur, Fur sg (DKC: 130202.44). 1893 og AB 1908. Langhøj. Den var ca. 6,0 m br. og 1,0 m h.
I højen fandtes en megalitgrav.
Fund (Inds. 1893 - NM A 12.042-45): 1 svær og 1 tyndbladet, sleben, tyndnakket flintøkse. - 1 dobbeltægget stridsøkse
(type A1) - 1 flintdolk (type IA/B). - Litt: K. Thorvildsen 1941: nr. 49.
3418. ”Prammen”, Fur, Fur sg (DKC: 130202.51). AB 1908. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 53 m l. og 6,0 m br.
Der er registreret ca. 40 randsten. Dens NV-lige ende var overbygget med en rundhøj; 23,5 m i diam. og ca. 1,3 m h. I
langhøjen fandtes ruinen af 1-2 megalitgrave. Der er registreret 8-9 sten af den ene.
3419. ”Stendyngen”, Fur sg (DKC: 130202.55). 1870 og AB 1908. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 31,0 m l. og ca.
6,5 m br.
Der er registreret >22 randsten.
3420. “Holmshøj”, Fur, Fur sg (DKC: 130202.65). MReff. 1943. Rundhøj. Den var 17 m i diam. og 0,5 m h. Heri tomten
af en jættestue.
Kammeret er orienteret Ø-V. Det er ca. 3 m l. og 1,5 m br. Gulvet består af et flisegulv og et lag br. flint.
Fund (Udgr. 1943 af M.M. Reffsgaard - Mgl.): Lerkarskår.
3421. ”Stjennestow”, Glyngøre sg (DKC: 130203.13). Rundhøj. Den var ca. 20 m i diam.
I højen fandtes en dysse.
3422. Hjerk, Hjerk sg (DKC: 130205.40). MReff. 1943. Høj. I højen fandtes tomten af en jættestue.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var ca. 5,0 m l. og 1,9 m br. Gulvet består af en bundbrolægning.
Fund (mgl.): En del lerkarskår.
3423. ”Stjenæstou”, Nautrup, Nautrup sg (DKC: 130206.49). 1843 og AB 1909. Rundhøj. Den var ca. 20 m i diam. I
højen fandtes en megalitgrav.
Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var bygget af >2 sidesten. - Litt: R.H. Kruse 1843.
3424. Lynghuse, Durup, Nautrup sg (DKC: 130206.122). 1977. Rundhøj. Der registredes randsten. I højtomten fandtes
tomten af en jættestue.
Der registreredes standspor efter kammerets sidesten.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var ca. 6 m l. Den var lukket af en stendynge.
Ved gangmundingen fremkom resterne af et offerlag.
Fund (Udgr. 1977 af S. Nielsen og J. Simonsen - SMS 135A): 4 pilespidser med konkav basis. - >13 ravperle (1 type a1; 1
type q4; 3 type s og ubest.). - I offerlaget: 1 lerske. - 1 fodskål. - 2 Troldebjergskåle. - 1 øskenskål. - > 3 tragtbægre. MN
I. - Litt: S. Nielsen og J. Simonsen 1978: 40 ff.
3425. Åsted, Åsted sg (DKC: 130211.1). MReff. 1941. Rundhøj. Den var ca. 20 m i diam. og 0,5 m h. I højen fandtes
tomten af en jættestue. Den var omgivet af en stendynge.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var ca. 6-7 m l. og 2 m br. Gulvet bestod af et flisegulv og et lag br. flint.
Fund (Udgr. 1934 af M.M. Reffsgaard - SMS Reff I 543-48 og 609-11): 1 flækkepil (type C). - Ravfragm. - 1 ubest.
lerkarskår. MN I. - Mgl.: 1 tyknakket flintøkse, 1 flækkepile, 2 flækker og ravperler. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 47. 2005: fl.2,45
3426. Åsted, Åsted sg (DKC: 130211.4). MReff. 1941. Høj. I højen fandtes tomten af en jættestue.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var ca. 6 m l. Gulvet bestod af en bundbrolægning og et lag br.flint.
Fund (Udgr. 1934 af M.M.Reffsgaard - SMS 616-16a): 1 sleben, svær, tyndnakket flintøkse. - 5 ravperler (upålidelige) og
fragm.
3427. Åsted, Åsted sg (DKC: 130211.5). MReff. 1941. Høj. I højen fandtes tomten af en megalitgrav.
Gulvet i kammeret er lagt af en flisebrolægning.
Fund (Udgr. 1940 af M.M.Refsgaard - NM A 46.613): 13 ravperler (upålidelige).
3428. Åsted, Åsted sg (DKC: 130211.8). MReff. 1941. Høj. Heri tomten af en megalitgrav.
Kammeret var orienteret Ø-V. Gulvet bestod af en bundbrolægning.
Fund (Udgr. 1934 af M.M.Refsgaard): Ingen.
3429. Åsted, Åsted sg (DKC: 130211.32). MReff. 1941. Rundhøj. Den var ca. 18 m i diam. og 1,0 m h. I højen fandtes
tomten af en megalitgrav.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var ca. 6 m l. Der fandtes et flisegulv.
Fund (Udgr. 1934 af M.M.Refsgaard - SMS, Reff I, 584-88): 1 sleben, svær, tyndnakket flintøkse. - 2 flækker. - 1 lerkar
(type P 6). - Ravfragm.
3430. Risum By, Åsted sg (DKC: 130211.77). MReff. 1941. Høj. I højen fandtes tomten af en megalitgrav.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var ca. 5-6 m l. Gulvet bestod af en bundbrolægning.
Fund (Udgr. 1934 af M.M.Reffsgaard): Ingen.

3431. Risum, Åsted sg (DKC: 130211.93). MReff. 1941. Rundhøj. Den var ca. 17 m i diam. og 0,5 m h. I højen fandtes
tomten af en megalitgrav.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var ca. 5,0 m l. Gulvet bestod af en bundbrolægning.
Fund (Udgr. 1934 af M.M.Reffsgaard - Mgl.): 1 tyknakket flintøkse.
130211,a. Elkær I, Åsted sg (privateje). Fundet ved plyndring af tomten af en megalitgrav: 1 sleben, tyndbladet,
tyndnakket flintøkse. - 1 fodskål. - 2 Troldebjergskåle. - 2 tragtskåle. - 1 ubest. lerkar. TN, fase 3-MN Ia/b.
130211,b. Elkær, Åsteds sg (privateje). Fundet ved plyndring af tomten af en megalitgrav: 15 flækker. - 12 ravperler (5
type a1; 1 type a2; 4 type b1; 1 type q1 og 1 type q2). - 1 hængekar. - 1 lerlåg. MN III.
3432. Frammerslev Mark, Oddense sg (DKC: 130406.-). 1875. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 59 m l. og 10-11 m
br. - Litt: H.C.Strandgaard 1875: 269.
3433. Frammerslev Mark, Oddense sg (DKC: 130406.-). 1875. Langhøj, orienteret N-S. - Litt: H.C.Strandgaard 1875:
269.
3434. Brårup, Skive sg (DKC: 130409.101). MReff. 1940. Rundhøj. Den er ca. 21 m i diam. og 1,0 m h. I højen fandtes
tomten af en jættestue.
Kammeret var orienteret N-S.
Gangen var orienteret Ø-V.
Fund (Udgr. af M.M.Reffsgaard): Ingen
3435. Aidt, Aidt sg (DKC: 130501.1). 1892. Rundhøj. Den var ca. 12-14 m i diam. I højen fandtes en jættestue. Den var
omgivet af en stenpakning.
Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 3,5 m l., 1,8 m br. og 1,2 m h. Det var bygget af 9 sidesten, som hælder indad.
Der er registreret tørmurskonstruktion. Gulvet bestod af en bundbrolægning og et lag br. flint.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var >2,8 m l. og 0,6 m br. Den var bygget af >4 sidesten og 2 dæksten. Gulvet bestod af
en bundbrolægning.
Fund (Udgr. 1893 af W. Dreyer - NM A 12.078-81): 1 flækkekniv. -1 flække. - 1 skivebor. - 3 blokke.
3436. Mandrup By, Aidt sg (DKC: 130501.5). 1892. Ruin af en megalitgrav. Der er registreret nogle sidesten.
3437. ”Østerroer”, Bidstrup, Granslev sg (DKC: 130503.64). JB 1932. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 10-12 m br.
3438. Bidstrup, Granslev sg (DKC: 130503.65). JB 1932. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 20 m l., 6-8 m br. og 1 m h.
Der er registreret 3 randsten.
3439. Bidstrup, Granslev sg (DKC: 130503.66). JB 1932. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 25 m l. og 10-12 m br.
3440. ”Kløftehøj”, Gullev sg (DKC: 130504.-). 1885. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Kammeret var ”rundt”. Det var ca. 2,9 m l. og 1,9 m br. Sidestenene vendte en flad side indad.
Gangen var orienteret SØ-NV.
Der fremkom sekundære urnegrave i højsiden.
Fund (Udgr. ca. 1850): Ingen. - Litt: E. Pontoppidan IV, 1776: 426. - J. Christensen 1885: 130 ff.
130508,a. Sahl Fattiggård, Sahl sg. (FHM 7269-73): Fundet i en rektangulær kiste af kløvede sten. Den var orienteret
N-S. Omtrent midt for østsiden iagttoges en gang af små sten: 1 lerkar; 1 ildsten; 3 dolke (1 type Ix, 1 type IIB; 1 type
VIA).
3441. Futting, Thorsø sg (DKC: 130511.24). JB 1929. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 25 m l. og 12-14 m br. Der er
registreret randsten.
3442. Futting, Thorsø sg (DKC: 130511.26). JB 1929. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 20-25 m l., 12-14 m br. og 0,5
m h.
3443. Vejerslev, Vejerslev sg (DKC: 130512.11). HCM 1923 og JB 1929. Rundhøj. Den er ca. 12-14,5 m i diam. og 1,5 m
h. I højens Ø-lige del findes en jættestue.
Kammeret er rektangulært og orienteret NNØ-SSV. Det er ca. 3,8 m l., 2,0 m br. og 1,4 m h. Det er bygget af 12 sidesten,
nemlig 4 sten på hver langside og 2 sten for hver ende. Der kunne ikke ses tørmurskonstruktion. Midt for den Ø-lige
langside findes en gangåbning. Gulvet består af sand, hvorpå ligger et lag br.flint.
Fylden i kammeret indeholdt pakning af sten samt en bålplet.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er >2,7 m l., og 0,8 m br. Den er bygget af >4 sidesten; 2 på hver side. De to er kløvet af
samme sten.
I højen fandtes sekundære grave fra bronzealderen.
Fund (Udgr. 1923 af H.C. Broholm - NM A 31.554-82 og B 11.204-8): 5 flækker/-fragmenter. - Ubest. lerkarskår. - 22
ravperler (>7 type a, 2 type c, 2 type s, 1 type m(?), 7 type q, muligvis 1 type e(!) samt ubest.).
130512,a. Vejerslev, Vejerslev sg (FHM 793 AV og AU). Fundet i en stenkiste: 1 sleben tyndnakket flintøkse. - 1 bæger
med cylinderformet hals (Vollingstil).
3444. Vellev, Vellev sg (DKC: 130513.59). JB 1929. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 25-30 m l., 12-14 m br. og 1
m h.
I højens SV-lige ende registreredes spor af et gravkammer.
3445. Vellev, Vellev sg (DKC: 130513.90). JB 1929. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 18 m l., 11 m br. og 2 m h. Der
er registreret nogle få randsten.

Centralt i højen er registreret spor af et gravkammer.
3446. ”Jens Langknivs Hule”, Ulvedal, Frederiks sg (DKC: 130603.97). SM 1879/80 og HK 1930. Langhøj, rektangulær
og orienteret SØ-NV. Den er ca. 36 m l., 7,5 m br. og 1,5-2,0 m h. Der er bevaret 66 randsten.
I langhøjen findes 2 dysser. De er placeret ved højens NØ-lige side.
a. Den midterste dysses kammer har rektangulær grundplan. Det er orienteret NØ-SV eller på tværs af højens
længderetning. Det er 2,3 m l., 1,1 m br. og 1,2 m h. Kammeret er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod SV samt
2 sten på langsiderne mod NV og SØ. De fleste sidesten står lodret. Der er omhyggelig tørmurskonstruktion mellem
sidestenene. For kammerets NØ-lige ende ligger en tærskelsten. Her findes en kort gang.
Gangen er orienteret NØ-SV. Den er 1,1 m l. og 0,8 m br. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side. Gulvet er brolagt
med kløvede sten. Yderst er registreret en tærskelsten og ved denne en lukkesten. Der er ligeledes registreret en dæksten
samt et lukke for kammeret.
Fund (Udgr. 1930 af H. Kjær. - mgl.): En ravperle.
b. Den NØ-lige dysses kammer har rektangulær grundplan. Det er orienteret NØ-SV eller på tværs af højens længderetning.
Det er 2,4 m l., 1,3 m br. og 1,2 m h. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod SV og 2 sten på langsiderne
mellem NV og SØ. Der er registreret tørmur mellem sidestenene. For kammerets NØ-lige ende ligger en tærskelsten. Her
findes en kort gang. Gangen er orienteret NØ-SV. Den er 1,3 m l. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side.
Fund (Udgr. 1930 af H. Kjær . - NM A 34.470-72): 2 flækkeildsten. - 1 flækkekniv. - 1 flække.
Udenfor randstenene fandtes (NM A 34.469 og B 12.196) 1 flintdolk (type I) og 1 bronzering. - Litt: H. Kjær 1932: 29 ff.
3447. Revl, Vinderslev sg (DKC: 130613.53). 1964. Tomten af en megalitgrav.
Fund (mgl.): 1 tyknakket flintøkse.
3448. Hjorthede, Hjorthede sg (DKC: 130706.2). HK 1899. Dysseruin.
Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
3449. ”Sortehøj”, Lee, Lee sg (DKC: 130708.28). 1966. Rundhøj. Den var ca. 14 m i diam. og 2,0 m h. Der er registreret
3-4 randsten. I højen fandtes tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1966 af Gitte Henriksen. - NM j. 483/66): 1 Troldebjergskål. - 2 fodskåle. - Ubest. lerkar. MN I-III. - Litt: K.
Ebbesen 1978: fla. nr. 49.
3450-51.”Jynovnen”, Lee, Lee sg (DKC: 130708:56). HK 1899. Tvillingelangdysse. De to langhøje ligger parallelt, ca 5-6
m fra hinanden.
3450. Den N-lige langhøj er orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 35 m l., 7-9 m br. og 1,5 m h. Der er registreret ca. 6
randsten. I højen fandtes 1-2 dysser.
7 m fra højens ØSØ-lige ende findes en dysse. Kammeret er orienteret VNV-ØSØ eller parallelt med højens længderetning.
Det er 1,7 m l. og 0,9-1,1 m br. Det er bygget af 4 sidesten; nemlig 2 sten mod SSV, samt 1 sten mod NNØ og VNV.
3451. Den S-lige langhøj er orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 40 m l., 10 m br. og 1,5 m h. I højen findes 2 dysser.
a. Centralt i højen findes en dysseruin. Der er registreret >1 sidesten af kammeret.
b. 5,5 m fra højens ØSØ-lige ende findes en dysse (type IV). Kammeret er rektangulært. Det er orienteret VNV-ØSØ eller
parallelt med højens længderetning. Det er ca. 1,7 m l. og 1,4 m br. Det er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 endesten mod VNV,
1 sten på den V-lige og 2 sten på den Ø-lige langside. Sidestenene vender en glat side indad. Der er tørmurskonstruktion
mellem sidestenene. Mod SSØ findes en gangåbning. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
Gangen er orienteret SSØ-NNV eller skråt på kammerets længderetning. Den er ca. 2,0 m l. og 0,7-0,4 m br; bredest
ved kammeret. Den er bygget af 4 sidesten; 2 på hver side. Der er registreret 1 dæksten. Der er sandsynligvis tale om en
sekundært ombygget type I-dysse, som har fået tilføjet en gang. - Litt: M. Bro-Jørgensen 1966: 28 f (afb.).
3452. Løvsted, Skjern sg (DKC: 130710.7). HK 1899. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 25 m l., 10 m br. og 1,5 m h.
6 m fra højens V-lige ende fandtes en dysseruin. Kammeret var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
Fund (mgl.): 1 lerkar.
3453. Løvsted, Skjern sg (DKC: 130710.9). HK 1899. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er ca. 29 m l., 23 m br. og 3,0
m h.
3454. Løvsted, Skjern sg (DKC: 130710.10). HK 1899. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den er ca. 14 m l., 10 m br. og 1,0 m
h. Der er registreret 5 randsten.
3455. Skjern Hovedgård, Skjern sg (DKC: 130710.16). HK 1899. Rundhøj. Den er ca. 18 m i diam. og 1,5 m h. I højen
fandtes 1 eller 2 dyssekamre.
a. Centralt i højen findes et dyssekammer. Det er orienteret NØ-SV. Det er ca. 1,7 m l., 0,8 m br. og 0,5 m h. Det var opr.
bygget af 6 sidesten; nemlig 1 sten mod SV og 2 sten på hver langside samt 1 dæksten. Gulvet bestod af en brolægning
Fund (NM 21.290-92): Skeletrester. - 1 kraveflaske (type c; fase TN,3). - Mgl.: 2 tyndnakkede flintøkser.
b. Tomten en af et dyssekammer?
Fund (mgl.): 3 flintøkser og 30-40 ravperler. - Litt: N. Åberg 1937: nr. 16. - K. Thorvildsen 1941: nr. 60. - S. Müller 1918:
nr. 74. - H. Petersen 1881: 344. - P.V. Glob 1952: nr. 45. - H. Knöll 1976: nr. 30.
3456. Tindbæk, Skjern sg (DKC: 1340710.53). HK 1899. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Kammeret var ca. 1,3 m l. og 0,6 m h. Der er registreret >3 sidesten.
Gangen var orienteret SØ-NV.

3457. Tindbæk, Skjern sg (DKC: 130710.102). HK 1899 og GR 1933. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den er ca.
>25 m l., 9 m br. og 1,0 m h. Der er registreret randsten.
I højen findes én; opr. muligvis to dysser.
a. Ca. 7 m fra højens vestlige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret Ø-V og har rektangulær
grundplan. Kammeret er 2,1 m l. og 0,7 m br. Kammeret er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod V, og 2 sten på
hver langside mod N og S. Kammerets dæksten og endestenen er fjernet. Kammerets gulv er dannet af flade fliser.
Fund (Udgr. 1933 af G. Rosenberg - NM A 35.800-03): 1 flække. - 1 kraveflaske. - 2 tragtbægre (alle Loke Hede-stil). - Litt:
N. Åberg 1937: nr. 15, fig. 7. - K. Thorvildsen 1941: nr. 59. - P.V.Glob 1952: nr. 15. - H. Knöll 1976: nr. 31, fig. 5,2.
3458. Tindbæk, Skjern sg (DKC: 130710.111). HK 1899. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den er ca. 25 m l., 12 m br. og
1,5 m h. Der er registreret >11 randsten.
3459. V. Velling, V. Velling sg (DKC: 130714.8). HK 1899. Rundhøj. Den var ca. 20 m i diam. og 2 m h.
I højen fandtes en dysse. Det rektangulære kammmer (type I/II) var orienteret N-S. Det var ca. 0,6 m br. Det var bygget
af >4 sidesten; nemlig 1 sten mod N og V samt 2 sten mod Ø. Kammeret var åbent mod S.
3460. Vinkel, Vinkel sg (DKC: 130716.61). HK 1899. Høj. I højen er registreret 2 megalitgrave. De var begge ompakket
med flintskærver.
a. Det ene kammer var ca. 1,9 m l. og 0,6 m br.
Fund (mgl.): Ravperler og evt. et flintspyd.
b. Et gravkammer.
130716,a. Vinkel Mark, Vinkel sg (J.J.A. Worsaae 1838: 169). Høj. I højen fandtes en stensat grav. Den skal have haft
dobbelt indgang. Ved udgravningen fandtes skeletter, gravkar m.v.
3461. ”Kongehøj”, Brunshåb, Asmild sg (DKC: 130801.87). DB 1888/89. Rundhøj. Den er ca. 19 m i diam. og 3,0 m h.
Der er registreret randsten. I højen fandtes 3 megalitgrave.
Det ene gravkammer havde en Ø-V orienteret gang.
Fund (Inds. 1824. - NM MCXXXI-II): 1 stridsøkse (type H 1). -Mgl.: 1 flad lerskål. - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2, 46.
130801.a. Brunshåb, Asmild sg (NM A 25.864 og A 25.900): Fundet i en mindre, stensat grav: 1 dobbeltægget stridsøkse
(type B 3). - 1 flintdolk (mgl.).
3462. Bigum, Bigum sg (DKC: 130802.14). Rundhøj. Den er ca. 22-25 m i diam. og 3,5 m h. I højen findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret N-S. Det er ca. 4,0 m l., og 2,6 m br. Det er bygget af 10 sidesten; nemlig 3 på hver
langside og 2 sten for hver ende. Kammeret er dækket af 3 dæksten.
Der er iagttaget stratigrafi i kammeret.
Gangen er orinteret Ø-V. Den er ca. 4,4 m l. og 0,5-0,6 m br. Den er bygget af 8 sidesten; nemlig 4 på hver side. Mellem
1.-2. par sidesten ligger en 1 tærskelsten. Der er bevaret >1 dæksten.
I højen fandtes en sekundær urnegrav (NM B 10.037-42).
Omfattende restaurering, højundersøgelse samt opmåling i 1990.
Fund (Udgr. 1914 af G. Rosenberg - NM A 28.040-74): 1 stridsøkse (type K 5). - 8 dolke (2 type IA/B; 5 type Ix, 1 type
IIB).- 1 ægfragment af svær fintøkse. - 1 flækkeildsten. - 2 flækker. - 64 ravperler (1 type a1; 3 type a2; 2 type b1; 7 type
c2; 1 type t3; 1 type t1; 1 type q7; 35 type m1-3; 2 type q4; 5 type q6; 1 type r; 1 ravknap(type 1); 4 ravskiver(2 type 1b og
2 type 2a)) og fragm. - 3 SN-lerkar (1 type K1, 1 type K4 og 1 type B 3). - Ubest. lerkarskår. - I gangen er fundet fragm. af
en fodskål. - Litt: H.C.Broholm 1946: 102, nr. 1221. - P.V. Glob 1969: 238, nr. 81. - K. Ebbesen 1977: 58 ff - E. Lomborg
1975: 20 ff. - K. Ebbesen 1983: 47 f, note 41. - 2005: fl.2,47. og fig. 92 - 2007: 153 ff. - S. Hansen 1993: nr. 185. - AUD
1990:228. - T. Dehn et alii 2000: 235 ff.
3463. Bigum, Bigum sg (DKC: 130802.23). DB 1888/89. Rundhøj. Den er ca. 20 m i diam. og 2 m h. I højen fandtes en
stordysse og jættestue. Kamrene var placeret Ø-V for hinanden med nogen afstand.
a. Stordyssens kammer var orienteret NV-SØ. Det havde 7-sidet grundplan. Det var 2,1 m l., 2,2 m br. og 1,3 m h. Den
var bygget af 6 sidesten. For kammerets SØ-lige side fandtes en gangåbning. På gulvet lå et lag br. flint.
Gangen var orienteret SØ-NV. Der er registreret >2 sidesten; begge på den S-lige side.
Fund (privateje): 3 flintdolke (2 type Ix og 1 type V). - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Valby-type). - 1 SN-bæger. - 2
ravperler (type b).
b. Jættestuens kammer var ovalt og orienteret N-S. Det var ca. 1 m h. Det var bygget af 8 sidesten.
Gangen var orienteret Ø-V. Der er registreret >2 sidesten.
Fund (privateje): Mgl.
3464. Guldbordlund Plantage, Dollerup sg (DKC: 130803.2 - opstillet på VSM). DB 1888/89 og HK 1912. Høj. I højen
fandtes en dysse. Kammeret var omgivet af en stenpakning.
Kammeret (type I/II) var rektangulært og orienteret Ø-V. Det var ca. 1,4 m l., 0,5 m br. og 0,6-0,7 m h. Det var bygget af
>3 sidesten og 1 dæksten. Kammeret var åbent i Ø.
Fund (Udgr. 1912 af H. Kjær): Ingen.
3465. ”Nordlige Olkenhøj”, Stanghede, Dollerup sg (DKC: 130803.28). 1885 og DB 1888/9. Rundhøj. Den var ca. 21,518,5 m i diam.
Centralt i højen fandtes en dysse. Den var omgivet med en stenpakning. Kammeret (type IV) var rektangulært og

orienteret N-S. Det var 1,9 m l., 1,1 m br. og 1,1 m h. Det var bygget af 3 sidesten; nemlig 1 sten mod N, Ø og V. For
kammerets S-lige ende fandtes en gangåbning. Her lå 1 tærskelsten. Gulvet dannedes af en fliselægning.
Gangen var orienteret S-N. Den var 1,0 m l. og 0,6 m br. Den var bygget af 2 sidesten; én på hver side.
Ved indgangen fremkom rester af et offerlag.
Fund (Udgr. 1885 af V. Boye. - VSM 2348-53 og 2355-58): 1 flækkeildsten. - 2 flækker. - 1 ravperle (type a1) og ravfragm.
- Offerlaget: Ravfragm. - 1 tragtskulderskål. - 2 fodskåle. - >1 skulderskål. - 1 tragtbæger.- Ubest. lerkar. MN I-II.
3466. Agerskov, Finderup sg (DKC: 130804.15). DB 1888/9. Rundhøj. Den var ca. 3,5 m h. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes en megalitgrav.
Kammeret var bygget af sidesten og dækket af 1 dæksten.
Gangen var orienteret Ø-V. Der er registreret dæksten.
Fund (Inds. 1852 - NM 12.228-9, mgl.): 3 flintdolke.
3467. ”Møllehøj”, Over Løgstrup, Fiskbæk sg (DKC: 130805.14). DB 1888/9. Rundhøj. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var ca. 3,1 m l., 1,9 m br. og 1,3 m h. Det var bygget af ca. 10 sidesten. Der er registreret
1 dæksten. Orienteret Ø-V.
Gangen var orienteret S-N. Der er registreret >2 sidesten og >1 dæksten.
Fund (mgl.- jf. nedenfor): 1 flintdolk og 1 flintøkse.
3468. Rogenstrup, Fiskbæk sg (DKC: 130805.130). DB 1888/9. Rundhøj. Der er registreret randsten. I højens Ø-lige del
fandtes en bikammerjættestue.
Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 2,5 m l., ca. 2,5 m br. og ca. 1,5 m h.
I forlængelse af kammerets N-lige ende fandtes et lille bikammer. Gangen var orienteret Ø-V.
130805,a. Fiskbæk Mark, Fiskbæk sg (Muligvis fra 130805.14 - VSM 3437-40): 2 slebne, svære, tyndnakkede retøkser. - 1
flækkepil (type B 2). - 1 ravperle (type k). - Litt: K. Thorvildsen 1941: nr. 56. - K. Ebbesen 2005: fl.2,49.
3469. Tjele Skovdistrikt, Lindum sg (DKC: 130807.9). DB 1888/9. Rundhøj.
Centralt i højen fandtes en dysse. Det rektangulære kammer var orienteret Ø-V. Det var bygget af 5 sidesten; nemlig 1
sten mod V og 2 mod N og S. Kammeret er åbent i Ø.
3470. Lindum, Lindum sg (DKC: 130807.30). DB 1888/9. Rundhøj. Den er ca. 20 m i diam. og 2,0-2,5 m h. I højen
fandtes en megalitgrav.
Kammeret var >1,3 m l. Der er registreret >8 sidesten.
3471. Kistrup, Løvel sg (DKC: 130808.3). DB 1888/9. Rundhøj. Den er ca. 20 m i diam. og 3,0 m h.
I højen fandtes en megalitgrav.
Fund (mgl.): ”Stenhamre” og bronzealderurner.
3472. Harris, Løvel sg (DKC: 130808.19). DB 1888/9. Rundhøj. I højen fandtes ruinen af en megalitgrav. Der er registreret
>1 sten af kammeret.
3473. Kistrup, Løvel sg (DKC: 130808.38). DB 1888/9. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 37,5 m l., 9,5 m br. og ca. 1,5
m h.
I højens Ø-lige ende er fundet en urne med brændte ben.
3474. Bredsgårde Høj, Ravnstrup sg (DKC: 130810.76). DB 1888/9. Høj.
I højen fandtes en megalitgrav.
Fund (VSM VSM 229-30 og 573-4): 1 svær og 1 tyndbladet, tyndnakket flintøkse. - I højen er også fundet 2 bronzenåle.
3475. Bredsgårde Mark, Ravnstrup sg (DKC: 130810.96). DB 1888/9. Høj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes en megalitgrav; muligvis en dobbeltjættestue eller en bikammerjættestue? Gulvet består af et flisegulv.
Fund (Inds. 1856 af E. Dalgas - NM 15.605-11 og 15.637-41): 1 flintdolk (type IA/B). - 1 flækkekniv. - 2 flækker. - 1
dobbeltægget stridsøkse (type B 1). - 2 slebne, svære tyknakkede retøkser (Valby-type). - 1 sleben, svær, tyndnakket
retøkse. - 2 ravperle (1 type b2 og 1 type q1). - Mgl.: 2 stridsøkser, 1 flækker og ravperler.
3476. Gårsdal, Ravnstrup sg (DKC: 130810.157). Rundhøj. Den er 17,5 m i diam. og 1,0 m h. Der er registreret
randsten.
I højen fandtes en megalitgrav med 2 kamre.
3477. Boller, Romlund sg (DKC: 130811.46). 1868. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1868 af A. Feddersen. - VSM 982-93): 2 dolke (begge type Ix). - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Valbytype). - 1 hængekar (særform). MN I. - Mgl.: 1 flintredskab. og ravperler. - Litt: A. Feddersen 1870: 239. - K. Ebbesen 1978:
fl.a. nr. 50, fig. 85,5.
3478. Ingstrup, Rødding sg (DKC: 130812.2). DB 1890. Rundhøj. Den er ca. 15 m i diam. og 2 m h.
Centralt er registreret ruinen af en megalitgrav.
3479. Rødding Præstegårdsmark, Rødding sg (DKC: 130812.77). DB 1890. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 31,5
m l., ca. 10,0 m br. og 1,5 m h.
3480. Rødding Præstegårdsmark, Rødding sg (DKC: 130812.78). DB 1890. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var 31,5 m
l., 9,5-12,5 m br. og 1,5 m h.
3481. Rødding, Rødding sg (DKC: 130812.129). JR 1934. Rundhøj. Den er ca. 12-14 m i diam. og 2,5 m h. I højen findes
en stordysse.

Kammeret er polygonalt og orienteret NV-SØ. Det er 3,0 m l., 2,4 m br. og 1,2 m h. Det er bygget af 6 sidesten; nemlig 2
sten på hver side. Kammeret er åbent mod SØ. Det er dækket af 2 dæksten.
3482. Sødal Hovedgård, Rødding sg (DKC: 130812.140). DB 1890. Rundhøj. Den er ca. 17-18 m i diam. og 2,0-2,5 m h.
I højen findes ruinen af en jættestue.
Kammeret er orienteret Ø-V. Det er ca. 2,5 m l., 1,5 m br. og 1,5 m h. Der er bevaret >8 sidesten.
Gangen er bygget af >2 sidesten.
Fund (Udgr. 1938 - Privateje): 1 dobbeltildsten, lavet af et dolkfragm. - Ravfragm. - Ubest. lerkarskår.
3483. Sødal, Rødding sg (DKC: 130812.140b). 1938. Rundhøj. Den er 10 m i diam. og 1,5 m h.
I højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret NV-SØ. Det er 1,9 m l. og 0,8 m br. Det er
bygget af >2 sidesten.
Fund (Udgr. 1938): Ingen.
3484. Sødal Mark, Rødding sg (DKC: 130812.150). 1950. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 1,5 m h. Der er registreret
>13 randsten. I højen fandtes tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1938): Ingen.
3485. Kokholm, Rødding sg (DKC: 130812.152). 1972. Jættestuetomt.
3486. Vammen, Vammen sg (DKC: 130814.40). DB 1890. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den er ca. 36,5 m l., 9,5-12,5 m br.
og 1,5 m h. Der er registreret randsten. I højen fandtes 2 dyssekamre.
3487. Vammen, Vammen sg (DKC: 130814.98a). HCB 1938. Rundhøj. Den var >5 m i diam. og 0,5 m h.
I højen fandtes en dysse. Kammeret var bygget af >3 sidesten og dæksten.
3488. ”Uglshøj”, Tjele, Vammen sg (DKC: 130814.101). DB 1890 og JR 1932. Rundhøj. Den er ca. 19-20 m i diam. og 3,5
m h. I højen findes 2 jættestuer. Kamrene er placeret i nogen afstand fra hinanden i retningen Ø-V.
a. Den Ø-lige jættestues kammer er 7-sidet eller polygonalt. Det er orienteret Ø-V. Det er ca. 2,4 m l. og 2,1 m br. Det er
bygget af 6 sidesten; nemlig 1 sten på hver side. For den S-lige side findes en gangåbning. Der er tørmurskonstruktion
mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
Gangen er orienteret N-S. Den er bygget af >4 sidesten; 2 på hver side. Der er registreret >3 dæksten.
b. Den V-lige jættestues kammer er uregelmæssigt ovalt. Det er orienteret N-S. Det er ca. 2,6 m l., 2,2 m br. og 1,2 m
h. Det er bygget af 8 sidesten. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Ikke helt midt for kammerets S-lige
langside findes en gangåbning. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
Gangen er orienteret S-N. Den er bygget af 5 sidesten; nemlig 3 sten mod Ø og 2 sten mod V. Der er tørmurskonstruktion
mellem sidestenene. Der er bevaret 3 dæksten.
Fund (Udgr. 1932 af H. Kjær - NM A 35.147): 1 ravperle (type h). - Litt: S. Hansen 1993: nr. 186.
3489. Vammen, Vammen sg (DKC: 130814.119). DB 1890. Rundhøj. Den er ca. 15 m i diam. og 2,5 m h.
I højen findes en dysse. Kammeret er orienteret N-S. Det er 1,5 m l. Det er bygget af >2 sidesten og 1 dæksten.
3490. Fastrup, Vammen sg (DKC: 130814.-). 1865. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Fund (1865. - VSM 6591, a-i): 1 svær, sleben, tyknakket flintøkse (type B?). - 1 sleben, tyndbladet, tyndnakket flintøkse.5 ravperler (1 type b1; 1 type c2; 2 type e2 og 1 type k) og fragm. - 2 flintøkser (mgl.). - Litt: K.Thorvildsen 1941: nr. 57.
130814,a. Vammen, Vammen sg (privateje). Højtomt. I højen fandtes tomten af 2 megalitgrave.
Der er registreret 1 sidesten af det ene kammer.
Fund (privateje, mgl.): 1 flække og 1 fragm. flintøkse.
3491. ”Røverstuen”, Kjølsen, Vorde sg (DKC: 130816.56). DB 1890. Megalitgrav.
Kammeret var >1,9 m l.
Gangen var orienteret Ø-V.
130816,a. Kjølsensgården, Vorde sg (VSM 6472). Fundet i en høj, hvis sten brugt til Viborg Domkirke: 1 lerske. MN Ia.
- Litt: A. Feddersen 1870: 240 ff. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 52. - 1979: 74, fig. 78.
3492. Klostrup By, Fjelsø sg (DKC: 130901.6). DB. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 32 m l. og 1,5 m h. Der er
registreret nogle få randsten.
I højens Ø-lige ende fandtes et gravkammer. - Litt: W. Dreyer 1885: 209 og 415 f.
3493. Klostrup By, Fjelsø sg (DKC: 130901.20). DB. Langhøj. Der er registreret 2 gravkamre.
3494. Fjelsø, Fjelsø sg (DKC: 130901.64). DB og GR 1920. Rundhøj. Den er ca. 20 m i diam. og 4,5 m h. Der er registreret
randsten. På randstenene lå stenfliser. I højen findes en bikammerjættestue.
Kammeret er uregelmæssig ovalt og orienteret N-S. Det er ca. 3,0 m l., 2,0 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 8 sidesten og
2 dæksten. I den V-lige langside findes en 1,1 m br. åbning til bikammeret. Gulvet dannes af en fliselægning.
Bikammeret findes ved kammerets V-lige væg. Det er ca. 1,5 m l. og 1,5 m br. Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er ca. 4 m l. Den er bygget af 6 sidesten; 3 på hver side. Den er dækket af 3 dæksten. I
gangen fandtes 2 tærskelsten. Udadtil er kammeret lukket af en dørsten og en stendynge.
Ved gangmundingens S-side fandtes et offerlag.
Fund (Udgr. 1920 af G. Rosenberg - NM A 30.815-36): 1 skivekølle. - 1 ægfragm. af en flintøkse. - 3 ravperler (1 type
a1; 1 type a2; 1 type qx). - Offerlaget: >1 tragtbæger. - 3 tragtskåle. - 3 skulderskåle. - 1 skulderkop. - 2 fodskåle. - 1
cylinderhalsskål. - 2 sfæriske skåle. - Litt: N. Åberg 1937: nr. 81. - G. Rosenberg 1929: 225 ff. - S. Müller 1923: 216 f, note

1. - K. Ebbesen 1978: fla. nr. 54, fig. 85,3. - 1979: fig. 48,3. - S. Hansen 1993: nr. 181.
3495. ”Stendos”, Fjelsø, Fjelsø sg (DKC: 130901.70). DB. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 58 m l., 8 m br. og 1,5 m
h.
Der er registreret nogle få randsten.
I højen fandtes 3 megalitgrave; bl.a. en gangbygning.
3496. Fjelsø, Fjelsø sg (DKC: 130901.73, identisk med 73A og 40). DB. Den N-lige langhøj af en tvillinge-langdysse.
Langdysserne er parallelle og sammenbyggede. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca 140 m l., 12 m br. og 2 m h.
I højens Ø-lige ende fandtes en dysse. Der er registreret >2 sidesten af kammeret.
3497. Fjelsø, Fjelsø sg ( DKC: 130901.75, identisk med 73B og 42). DB. Den S-lige langhøj af en tvillingelangdysse.
Langhøj,orienteret Ø-V. Den er ca 140 m l., 12 m br. og 2 m h.
3498. Fjelsø, Fjelsø sg (DKC: 130901.74). Rundhøj. Den var ca. 12 m i diam. og 1,0 m h. I højen fandtes et
gravkammer.
Fund(mgl.): Flintredskaber.
3499. Ettrup, Fjelsø sg (DKC: 130901.109). DB og JB 1932. Rundhøj. Den er ca. 17 m i diam. og 2,5 m h. I højens Ø-lige
del findes 2 jættestuer. Kamrene er placeret lige ved siden af hinanden i retningen SSØ-NNV. De var omgivet af en
stendynge.
a. Den N-lige jættestues kammer er polygonalt. Det er orienteret SSØ-NNV. Det er ca. 2,5 m l., 2,5 m br. og 1,3 m h. Det
er bygget af 8 sidesten og 4 dæksten. Gulvet består af en bundbrolægning.
Gangen er orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 3,7 m l., 0,6 m br. og 0,8 m h. Den er bygget af 8 sidesten; 4 på hver side. Mellem
hjørnestenene til kammeret ligger en tærskelsten. Gulvet består af en bundbrolægning. Der er bevaret 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1932 af J. Brøndsted - NM A 35.896-36.049): 4 flækker. - 183 ravperler (57 type a1; 57 type a2; 4 type b1; 22
type b2; 5 type c1; 8 type m; 5 type r; 4 type t1; 1 type t2; 3 type t3; 2 type q2; 8 type q4; 7 type q7; 4 type qx).
b. Den S-lige jættestue kammer er polygonalt. Det er orienteret SSØ-NNV. Det er 1,6 m l., 1,6 m br. og 1,3 m h. Det er
bygget af 6 sidesten og 3 dæksten.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er ca. 3,3 m l., 0,5-0,7 m br. og 1 m h. Gangen er bygget af 8 sidesten; 4 på hver side.
Mellem hjørnestenene til kammeret ligger en tærskelsten. Den er dækket af 5 dæksten. Ved randstenene var gangen
lukket af en flad, kantstillet dørsten (MN-lukke).
I højen fandtes 2 urnegrave fra yngre bronzealder (NM B 13.825-28).
Fund (Udgr. 1932 af J. Brøndsted. - NM A 35.891-95): 4 ravperler (type b ): - 1 tragtkrus (MN I). - (Dette anlæg er den
eneste jættestue i Nordeuropa, hvor der kun er foretaget én begravelse, nemlig den allerførste ved anlæggets bygning
og hvor det oprindelige lukke er bevaret. Som sådan er anlægget ekstremt vigtigt til bedømmelse af jættestuernes
oprindelige funktion og anvendelse). - Litt: J. Brøndsted 1934: 151 ff. - 1957: 291 ( afb ). - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 53,
fig. 85,7.
3500. ”Svendshøj”, Gedsted, Gedsted sg (DKC: 130902.9). WD 1882 og 1970. Høj. I højen fandtes tomten af en jættestue.
Den har været omgivet af en stenpakning.
Kammeret var orienteret N-S.
Gangen var orienteret Ø-V.
Fund (Udgr. 1970 af A. Olsen. - VSM 440C): Ubest. lerkar. MN I-II. - Mgl.: Stenredskaber, bl.a. grønstensøkse.
3501. Gedsted, Gedsted sg (DKC: 130902.24). WD 1882 og 1988. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den var opr. ca. 31,5
m l. Der er registreret randsten.
I højen fandtes et stort gravkammer.
Fund (Udgr. 1988 af Anne Pedersen. - VSM 767 E): 2 lerkar og ravperler.
3502. ”Tørrekær”, Gedsted, Gedsted sg (DKC: 130902.49). WD 1882. Langhøj. Den var ca. 75 m l., 12,5 m br. og 2,0 m
h. Langhøjens Ø-lige ende er sekundært overbygget af en rundhøj.
Der er registreret kamre.
Fund (mgl.): Ca. 10 ravperler. - Litt: W. Dreyer 1885: 209.
3503. ”Møgelhøj”, Hersumgård Mark, Hersom sg (DKC: 130903.49). DB 1899 og EA 1939. Rundhøj. Den er ca 20 m i
diam. og 2,5 m h. I højen er registreret 2 jættestuer, hvoraf kun den ene er bevaret.
a. Den N-lige jættestues gang var orienteret Ø-V.
Fund (mgl.): Mange lerkar.
b. Den S-lige jættestue har ovalt kammer. Det er orienteret N-S. Det er ca. 3,3 m l., 2,7 m br. og 1,5 m h. Det er bygget af 8
sidesten; nemlig 2 sten på hver side. Sidestenene hælder indad og vender en glat side indad. Der er tørmurskonstruktion
mellem sidestenene og mellemliggersten ovenpå disse. Kammeret er dækket af 3 dæksten. Midt for den Ø-lige langside
findes en gangåbning. Gulvet består af en bundbrolægning og et lag ildskørnet flint.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er ca. 4,6 m l. og 1,0-0,7 m br. Den er bygget af 8 sidesten; 4 på hver side. Der er bevaret
1 dæksten. Gulvet består af en bundbrolægning, hvorpå lå et lag br. flint. Mellem hjørnestenene til kammeret lå en
tærskelsten.
I højen fandtes urner med 2 guldfingerringe.
Anlægget har i 1990 været genstand for restaurering, omfattende højundersøgelse samt moderne opmåling.

Fund (Udgr. 1939 af E. Albrectsen. - VSM 2461): 1 stridsøkse (type I 1). - Litt: E. Albrectsen 1941: 54 ff. - S. Hansen 1993:
nr. 183. - AUD 1990: 229. - K. Ebbesen 2005: fl.2,50. - T. Dehn 2000: 255 ff.
3504. Hersomgård, Hersom sg (DKC: 130903.52). DB 1892. Rundhøj. I højen fandtes en dysseruin.
3505. Hersomgård, Hersom sg (DKC: 130903.53). DB 1892. Langhøj, orienteret Ø-V. Højen er højest i V-enden. Der er
registreret randsten; 0,9-1,6 m høje. I højen fandtes 2 kamre.
3506. Hersomgård, Hersom sg (DKC: 130903.53a). KT 1953. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 25 m l., 8 m br. og 1
m h. I højen fandtes en dysseruin.
3507. Hersomgård, Hersom sg (DKC: 130903.53b). KT 1953. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den var ca. 28 m l., 8 m br. og
1 m h.
3508. Hersomgård, Hersom sg (DKC: 130903.56). DB 1892. Rundhøj. Der er registreret randsten; 0,6-1,3 m høje. De
højeste var placeret ved højens S-side.
Centralt i højen er registreret en megalitgrav.
3509. Troelstrup, Hersom sg (DKC: 130903.81). DB 1892 og EA 1939. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var opr. ca. 35 m l.,
6,0-6,5 m br. og 1 m h. Der er registreret randsten; indtil 1,2 m høje. I højen fandtes 2 dysser.
a. I højens Ø-lige ende findes en dysseruin. Kammeret var orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det havde
opr. polygonal grundplan. Der er registreret >1 sidesten. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. På
gulvet fandtes et lag br. flint.
Fund (Udgr. 1939 af E. Albrectsen. - A 38.324-86): 1 flækkeildsten. - 52 ravperler (1 type a1; 18 type b1; 1 type c1; 1 type
c2; 1 type d; 20 type m1-3; 6 type q1; 1 type e; 1 type qx; 1 type q3; 1 type q4).
b. I højens V-lige ende findes en dysseruin. Kammeret havde opr. polygonal grundplan. Det var orienteret N-S eller på
tværs af højens længderetning. Det er ca. 1,5 m h. Det er bygget af >4 sidesten, som hælder indad.
Gangen er orienteret S-N. Der er registreret >1 sidesten.
Fund (Udgr. 1939 af E. Albrectsen - NM A 38.375-6): 1 flækkeildsten. - 1 sleben, tyknakket flintøkse (Valby-type). - Litt:
E. Albrectsen 1941: 46 ff. - M. Bro Jørgensen 1966: 36 f (afb).
3510. Hersomgård, Hersom sg (DKC: 130903.-). Højtomt. I højen fandtes tomten af en jættestue. Den har været omgivet
af en stenpakning. Ved højsiden fremkom et offerlag.
I højen fandtes sekundære grave fra ældre og yngre bronzealder.
Fund (Udgr. 1971 - VSM 119 D): Bl.a. 1 øskenbæger. - 1 tragtbæger. MN I-II. - Mgl.: 1 skivekølle. - Litt: S. Lassen og H.
Langballe 1971: 80 ff.
3511. ”Stordøjs”, Hvam, Hvam sg (DKC: 130904.1). DB 1892. Langhøj. Den er ca. 34 m l., 12 m br. og 3 m h.
I højen Ø-lige ende er registreret en dysseruin.
3512. Lundsgård, Hvam, Hvam sg (DKC: 130904.3). DB 1892. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 25 m l., 10 m br. og 1
m h. Der er registreret >10 randsten. I højen er registreret 3 kamre.
a. I højens V-lige ende er registreret en dysseruin.
b. Centralt i højen er registreret en dysseruin.
c. I højens Ø-lige ende er registreret en dysseruin.
Fund (Inds. 1934 - NM A 36.409-11): 1 tragtbæger. - 1 fodskål. - Ubest. lerkarskår. MN I. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr.
55. - 1979: 74, fig. 77.
3513. Hvam, Hvam sg (DKC: 130904.16). DB 1892. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 16,0 m l. Der er registreret
>16 randsten.
I højens V-lige ende fandtes en dysse. Kammeret var orienteret N-S eller skråt på højens længderetning. Det var ca. 3,5
m l., 1,3 m br. og 1,3 m h. Den var bygget af 5 sidesten. Der er registreret 1 indgangs-/tærskelsten.
3514. Ll. Restrup, Hvam sg (DKC: 130904.42). DB 1892. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den var ca. 25,0 m l. Der er
registreret randsten.
130904,a. Hvam Stationsby, Hvam sg (Udgr. af H.C. Strandgaard. -VHM 873). Højtomt. I højen fandtes tomten af en
megalitgrav. Den havde været omgivet med en stenpakning. Der registreredes standspor efter sidestenene. Der iagttoges
tørmurskonstruktion. Gulvet bestod af en flisebrolægning.
Fund: 1 flintdolk (type Ix). - 1 fragm. af svær retøkse. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Valby-type). - 2 slebne, svære,
tyndnakkede retøkser. - 1 flække - 2 flækkeknive. - 7 ravperler (3 type c1; 1 type e2; 1 type s og 7 type m) samt fragm. Ubest. lerkarskår. - Litt: K. Ebbesen 1978: fla. nr. 56.
3515. Hejring, Klejstrup sg (DKC: 130906.7). DB 1892. Rundhøj. Der er registreret randsten; 0,9 m høje.
Centralt i højen fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type I ?) var bygget af af 4 sidesten og 2 dæksten.
3516. ”Stenhøj”, Hejring, Klejstrup sg (DKC: 130906.8). DB 1892. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den er ca. 25,0 m l. Der
er registreret randsten; 0,9 m høje. Højens NØ-lige ende er sekundært overbygget med en rundhøj.
3517. Hejring, Klejstrup sg (DKC: 130906.14). DB 1892. Høj.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret var bygget af 5 sidesten. I højen fandtes sekundære bronzealderrgrave (NM
B 1806-16) med bronzekniv, stangknap og pincet.
Fund (Inds. 1878. og 1884. - NM A 3156-58 og A 5891-900.): 1 sleben, svær, tyndnakket retøkse. - 2 flækker. - Mgl.: 1
afslag, 1 stridsøkse, 1 flintøkse, og 1 flækkepil. - Litt: N. Åberg 1937: no 14. - K. Thorvildsen 1941: nr. 54.

3518. ”Tingsted”, Klejstrup sg (DKC: 130906.60). DB 1892. Rundhøj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes et gravkammer. Der er registreret sidesten.
Fund (mgl.): Skeletrester.
3519. Hejring, Klejstrup sg (DKC: 130906.83). DB 1892. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 24 m l., 11 m br. og 1,5-2,0
m. Der er registreret >10 randsten.
Centralt i højen registreredes spor af et gravkammer.
3520. Skårupgård, Klejstrup sg (DKC: 130906.90). DB 1892. Langhøj, orienteret Ø-V.
3521. Hejring, Klejstrup sg (DKC: 130906.99). DB 1892 og 1955. Høj. Centralt i højen fandtes en jættestue.
Kammeret var ovalt og orienteret N-S. Det var ca. 3,0 m l., 2,0 m br. og 0,9 m h. Det var bygget af 9 sidesten, nemlig 1
sten mod N og 4 sten på hver langside. Det var dækket af >1 dæksten.
Fund (Udgr. 1955 af N. Søndergård. - SMH 3024 A-C): 1 sleben, svær, tyndnakket flintøkse. - 1 ægfragm. af sleben,
svær, tyknakket flintøkse. - 2 tragtbægre. - 1 Troldebjergskål. - Ubest. lerkar. MN I. - Til fundet hører sandsynligvis også
et offer af brændte flintredskaber omfattende 1 flintmejsel, 1 spidsnakket hulølse og mindst 3 andre økser. - Litt: K.
Ebbesen 1978: fl.a. nr. 57.
3522. Rind, Låstrup sg (DKC: 130908.7). DB 1892. Høj. I højen en megalitgrav.
Fund (mgl.): Skeletrester og en flintøkse.
3523. ”Staldhøj”, Rind, Låstrup sg (DKC: 130908.9). DB 1892. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
3524. V. Låstrup, Låstrup sg (DKC: 130908.15). DB 1892. Rundhøj. Der er registreret randsten. I højen fandtes en
jættestue.
Kammeret var meget stort.
Gangen var ca. 1,9 m l. og 0,5 m br.
I højen fandtes sekundære urnegrave med bronzeting.
3525. Jordemoderhuset, V. Låstrup, Låstrup sg (DKC: 130908.17). DB 1892. Rundhøj. Centralt i højen fandtes en
bikammerjættestue.
Kammeret var ovalt og orienteret NØ-SV. Det var 2,5 m l. og 1,9 m br. Der registreredes tørmurskonstruktion mellem
sidestenene. Det var dækket af 3 dæksten. På gulvet fandtes et lag br. flint.
Midt for kammerets NV-væg fandtes et lavere bikammer.
I højen fandtes sekundære urnegrave (VSM 462, i.s.) med 3 fragm. af bronzekniv.
Fund (mgl.): Ravperler.
3526. Nr. Borup, Låstrup sg (DKC: 130908.63). DB 1892. Rundhøj. Den var ca. 22,0 m i diam. og 3,5 m h. Centralt i
højen fandtes en jættestue.
Kammeret var ovalt. Det var ca. 3,7 m l.
Gangen var orienteret SØ-NV.
Fund (mgl.): 2 lerklar og 1 ravperle.
3527. Roum, Roum sg (DKC: 130909.45). DB 1892. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 39,0 m l. og ca. 19,0 m br. Der er
registreret >8 randsten. Over højens Ø-lige ende er sekundært anlagt en rundhøj.
3528. Roum, Roum sg (DKC: 130909.46). DB 1892. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 69,0 m l., 8,0 m br. og 1,5 m h.
Der er registreret randsten; indtil 1,3 m høje. I højen fandtes sandsynligvis 2 dysseruiner.
a. I højens V-lige enden fandtes en dysseruin.
b. 12,5 m fra højens Ø-lige ende fandtes en dysseruin. Der er registreret 3 sten af et kammer. - Litt: T. Ramskou 1947:
28, fig. 6.
3529. Roum, Roum sg (DKC: 130909. 64a). KT 1953. Langhøj. Den er ca. 40 m l., 7 m br. og 1 m h.
130909,a. Roum, Roum sg (Inds. - NM 4800-03). Fundet i en stensat lille grav (megalitgrav): 1 stridsøkse (type G). - 1
lerkar (type N 1). - Mgl.: 1 stridsøkse og 1 ravperle. - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,51.
3530. Eveldrup, Simested sg (DKC: 130910.6). DB 1892. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er ca. 19,0 m l., 11,5 m br.
og 1,5 m h. Der er registreret 2 randsten.
3531. Guldager, Simested sg (DKC: 130910.75). DB 1892. Høj. I højen fandtes tomten af en jættestue.
3532. Guldager, Simested sg (DKC: 130910.77). DB 1892. Høj. I højen fandtes tomten af en jættestue.
3533. Simested, Simested sg (DKC: 130910.128). KT 1953. Høj. I højen findes en dysse.
Kammeret er bygget af 5 sidesten og 1 dæksten.
I gangen er registreret >1 sidesten.
3534. ”Alhøj”, Korsø By, Simested sg (DKC: 130910.162). DB 1892. Rundhøj, ca. 25 m i diameter og ca. 3 m høj. Der er
registreret 2 randsten.
Centralt i højen findes en dysse (type II), bygget i undergrundsleret. Kammeret er orienteret Ø-V. Det har rektangulær
grundplan. Det er 2,5 m l., 1,4 m br. og 1,5 m h. Kammeret er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod Ø og 2 sten
på hver langside mod N og S. Et stykke indenfor kammerets V-lige ende ligger en tærskelsten. Den adskiller en art gang,
som er 1,1 m l. og dannes af den vestlige del af de vestlige sidesten. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: T.
Ramskou 1947: 20, fig. 2.
3535. Korsø, Simested sg (DKC: 130910.204). DB 1892. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 28 m l. og 9 m br.

Centralt i højen fandtes en dysseruin. Kammer var bygget af 3-4 sidesten. Det var dækket af 1 dæksten.
130910,a. Skjærshale Mark, Simested sg (VSM 2432). Fundet i en megalitgrav: 1 stridsøkse (type A). - 1 sleben,
spidsnakket huløkse. - Mgl.: 2 slebne, tyknakkede flintøkser. - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,52.
130910,b. ”Rævhøj”, Dalsagårs Mark, Sivested sg (NM, top. 2089). Rundhøj. Den var ca. 2,3 m h. I højen fandtes 2
jættestuer.
a. Den ene jættestues kammer var ca. 3,0 m l. og 2,4 m br. Det var bygget af 8 sidesten. Der var tørmurskonstruktion
mellem sidestenene. Kammeret var dækket af 1 dæksten.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var ca. 2,2 m l., 0,8 m br. og 0,9-1,2 m h.
b. Den anden jættestues kammer var ca. 2,5 m l. og 2,2 m br. Det var bygget af 9 sidesten og 2 dæksten.
Gangen var ca. 1,7 m l. og 0,7 m br.
3536. ”Stenhøj”, Skringstrup, Skals sg (DKC: 130911.17). DB 1892. Rundhøj. Den var ca. 19,0 m i diam. og 2,5 m h. Der
er registreret randsten. Centralt i højen fandtes en jættestue. Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 5,4 m l., 2,1 m br.
og 1,5 m h. Det var bygget af 13 sidesten, nemlig 1 sten for hver ende, 5 sten mod V og 6 sidesten mod Ø. Midt for den
Ø-lige langside findes en gangåbning. Kammeret var dækket af 5 dæksten. Gulvet bestod af en fliselægning.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var ca. 3,0 m l., 1,0-0,6 m br.; bredest inderst, samt 1,2 m h. Der er registreret dæksten.
Midt inde i gangen stod 2 flade sten på højkant som lukke.
I højen fandtes en urne med brændte ben og bronzefrag. (privateje).
Fund. (Udgr. - VSM 5778): Skeletrester. - 1 sleben, spidsnakket huløkse. - 3 dolke (1 type IIIB; 1 type IIIE; 1 type VA). Mgl.: Et par flækker. - 1 lille bronzerør. - Ravperler (bl. a. 21 type a; samt type b, m og q).
3537. ”Lille Bunhøj”, Skringstrup, Skals sg (DKC: 130911.19). DB 1892. Rundhøj. Der er registreret randsten. I højen
fandtes en jættestue.
Kammeret er rektangulært og orienteret Ø-V. Det er ca. 3,5 m l., 1,3 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 10 sidesten;
nemlig 3 sten mod N, 4 sten mod S, 2 sten mod Ø og 1 sten mod V. Ved den Ø-lige del af kammerets S-side fandtes en
gangåbning. Kammeret var dækket af >3 dæksten.
Gangen var orienteret S-N. Den var >3,1 m l. Der er registreret dæksten.
Fund (Udgr. 1891/92 - mgl.): Skeletrester, 3 hele og 1 fragm. flintdolke, 5 pilespidser med konkav basis, ravperler og
lerkarskår.
3538. ”Klovnhøj”, Skals, Skals sg (DKC: 130911.31). DB 1892. Rundhøj. Den var ca. 22,5 m i diam. og 2,5 m h. Højen var
ombygget. Den opr. høj var ca. 12,5 m i diam. Der er registreret randsten. I højen fandtes en jættestue. Den var omgivet
af en stendynge.
Kammeret var orienteret NNØ-SSV. Det var bygget af 11 sidesten; nemlig 2 for hver ende, 4 på den Ø-lige og 3 på den
V-lige langside. Midt for den Ø-lige langside fandtes en gangåbning. Kammeret var dækket af 3 dæksten.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var bygget af 4 sidesten; 2 på hver side.
I højen fandtes sekundære Br.A.-grave, bl.a. med bronzekniv.
Fund (privateje, i.s.): 1 flintdolk, 1 pilespids, 1 flække, ravperler og 2 lerkar (YN - ubest.). - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,54.
3539. ”Olufshøje”, Skals sg (DKC: 130911.37). 1984. Højtomt. I højen fandtes to jættestuetomter.
a. Den nordlige jættestues kammer var orienteret NØ-SV.
b. Den S-lige jættestues kammer var orienteret NØ-SV. Det var ca. 2,5 m l. og 2,0 m br. På den SØ-lige side fandtes en
gangåbning.
På kammergulvet fandtes gravgaver.
Gangen var orienteret SØ-NV.
Der registreredes sekundære grave i højen.
Fund (Udgr. 1984-5 af Anne Pedersen. - VSM 245, i.s.): Flintredskaber, ravperler og lerkarskår.
3540. ”Lundhøj”, Skals, Skals sg (DKC: 130911.48). DB 1892. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Kammeret var ca. 3,1 m l. og 1,9 m br.
Fund (NM 9496, mgl.): Skeletrester.
130911,a. Skringstrup Hede, Skals, Skals sg (Købt 1926. - A 31.795). Fundet sammen med andre ravperler og
flintredskaber: 7 ravperler (1 type a2; 2 type b1; 1 type c1; 1 type q6; 2 type m) og fragm.
130911,b. Holmgård By, Skals sg (Udgr. af E. Albrectsen - VSM 6720). Høj. I højen fandtes tomten af en megalitgrav.
Fund: 1 lerkar af særform. MN I. - 1 miniatureskål (YN). - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 59. - 2005: fl.2,53
3541. Testrup, Testrup sg (DKC: 130912.57). KT 1953. Dysseruin. Kammeret var bygget af >2 sidesten.
130912,a. Testrup, Testrup sg (Udgr. 1948 af H.C. Strandgaard - VMÅ 777). Høj. I højen fandtes tomten af en
megalitgrav.
Fund: 1 ravperle (type m). - Mgl.: 1 lerkar.
3542. ”Rishøj”, Staghede, Ulbjerg sg (DKC: 130913.16). DB 1892 og WD. Rundhøj. Den var bygget af sandmuld. Der
er registreret middelstore randsten. I højen fandtes 2 jættestuer. De var placeret ca. 1,0 m fra hinanden og omgivet med
stenpakninger.
a. Den N-lige jættestues kammer var helt ødelagt. Det var orienteret N-S. Det var ca. 2,6 m l., 2,2 m br. og 1,3 m h. Midt
for den Ø-lige langside fandtes en gangåbning.

Gangen var ca. 3,2 m l., 0,6 m br. og 0,9 m h.
Fund (mgl.): Flintredskaber (bl.a. 1 flintdolk) og meget rav.
b. Den S-lige jættestues kammer var rektangulært og orienteret N-S. Det var ca. 2,2 m l., 1,4 m br. og 1,0 m h. Det var
bygget af 8 sidesten, som vendte en glat side indad. Der var tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret var
dækket af 2 dæksten. Midt for den Ø-lige langside fandtes en gangåbning.
Gulvet bestod af et lag ildskørnet flint.
Gangen var 2,5 m l., 0,6 m br. og 0,6 m h. Den var bygget af >6 sidesten og 2 dæksten.
Fund (Udgr. af W. Dreyer - mgl.): Skeletrester, 1 flækkeildsten/pil, 2 flintøkser, mange flækker, 1 hængekar (MN III),
lerkarskår og mindst 150 ravperler (bl.a. type a, b, m, s, q og t). - Litt: W. Dreyer 1885: 192 ff. - 1900: 100 ff - K. Ebbesen
1978: fl.a. nr. 59a.
3543. Ulbjerg, Ulbjerg sg (DKC: 130913.22). DB 1892. Langhøj. Der er registret randsten.
3544. Ulbjerg, Ulbjerg sg (DKC: 130913.23). DB 1892 og WD. Rundhøj. Den var ca. 7-9 m i diam. og 1,5 m h. Centralt
i højen fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 4,2 m l., ca. 2,2 m br. og 1,0 m h. Det var bygget af ca. 13 sidesten. De vendte
en flad side indad og hældte indad. Der registreredes tørmurskonstruktion. Midt for kammerets S-lige side fandtes en
0,6 m br. gangåbning.
Midt for kammerets Ø-lige side fandtes en sidenische. Den var ca. 0,6 m br., 0,6 m l. og 0,6 m dyb.
I gangåbningen lå en tærskelsten samt derover én dæksten.
Gangen erkendtes ikke.
Fund (Udgr. af W. Dreyer - mgl.): 1 stridsøkse, 1 flintøkse, ravperler. - Litt: W. Dreyer 1885: 194 f.
3545. Skroghede, Ulbjerg sg (DKC: 130913.30). DB 1892. Rundhøj. Der er registreret randsten. Centralt i højen fandtes
en jættestue. Den var omgivet af en stenpakning.
Kammeret var polygonalt og orienteret N-S. Det var ca. 4,2 m l., 2,3 m br. og 1,3 m h. Det var bygget af store sten. Midt
for den S-lige langside fandtes en gangåbning.
Gangen var ca. 6,7 m l.
I højen fremkom sekundære grave, nemlig 1 stenkiste og urner med br. ben.
Fund (mgl.): Skeletrester, flintdolk, flækker og 10-12 ravperler (bl.a. type b og m). - Litt: W. Dreyer 1885: 203 f.
3546. Straghede, Ulbjerg sg (DKC: 130913.31). DB 1892. Rundhøj. Den var ca. 15 m i diam. og 2,5 m h. I højen fandtes
2 jættestuer, placeret ca. 1 m fra hinanden.
a. Den N-lige jættestues kammer var rektangulært og orienteret SV-NØ. Det var ca. 2,3 m l., 1,3 m br. og 1,2 m h. Det var
bygget af 8 sidesten. Sidestenene vendte en flad side indad. Mellem dem registreredes tørmurskonstruktion. Kammeret
var dækket af 2 dæksten. Midt for den SØ-lige langside fandtes en gangåbning. Gulvet bestod af en bundbrolægning og
et lag br. flint.
Gangen var ca. 4,5 m l., 0,6 m br. og 0,8 m h. Der registreredes dæksten.
Fund (Udgr. af W. Dreyer - mgl.): Skeletrester, 2 flintøkser, 1 flække, lerkar samt 1 ravperle.
b. Den S-lige jættestue var helt ødelagt.
Fund (Udgr. af W. Dreyer): Ingen.
Oven på det ene jættestuekammer fremkom en stendyngegrav fra ældre bronzealder med en bronzealdersværd. I højsiden
fremkom stenkister og urner med br. ben fra yngre bronzealder. - Litt: W. Dreyer 1885: 190 ff.
3547. Skroghede, Ulbjerg sg (DKC: 130913.46). DB 1892 og WD. Høj. Den var ca. 4,5 m h. Højen var bl.a. bygget af et
lag østersskaller. I højen fandtes en stordysse.
Kammeret havde mangesidet grundplan. Det var orienteret SØ-NV. Det var ca. 2,1 m l. , >1,5 m br. og 0,8 m h. Det var
bygget af 7 sidesten og 2 dæksten.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var indtil kammeret lukket af en stor, kantstillet flise.
Fund (Udgr. af W. Dreyer - mgl.): Skeletrester og 1 flintdolk (type IV-V). - Litt: W. Dreyer 1885: 204.
3548. ”Rolhøj”, Gjorup By, Ulbjerg sg (DKC: 130913.129). DB 1892 og WD. Rundhøj. Den var ca. 13,0 m i diam. og 2,3
m h. Der registreredes middelhøje randsten. Højen var bygget af gult bakkesand. Centralt i højen fandtes en jættestue.
Den var omgivet af en stenpakning.
Kammeret havde 6-kantet grundplan og var orienteret ca. N-S. Det var ca. 2,9 m l., 1,9 m br. og 1,3 m h. Det var bygget
af 10 sidesten, som vendte en flad side indad. Der var tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret var dækket
af 2-4 dæksten. Midt for den Ø-lige langside fandtes en gangåbning. Gulvet bestod af en bundbrolægning og et lag br.
flint. Herpå fandtes gravgaverne.
Gangen var orienteret ca. Ø-V. Den var ca. 5,2 m l., 0,6 m br. og 1,3-0,8 m h.; højest ved kammeret. Der registreredes >2
dæksten. I gangen fandtes et lukke af en stor, rund sten. Gulvet bestod af en brolægning og et lag br. flint.
Fund (Udgr. af W. Dreyer): 3 flintdolke (de to slebne), flækker, flere lerkar (bl.a. et type N 3) og ravperler. - Litt: W. Dreyer
1885: 196 f.
3549. Gjorup By, Ulbjerg sg (DKC: 130913.131). DB 1892. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Kammeret var mangesidet.
3550. Lyndrup, Ulbjerg sg (DKC: 130913.150). DB 1892. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 30 m l., 10 m br. og 2 m

h. Der er registreret randsten.
I højens V-lige ende fandtes en dysseruin. Kammeret var orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det var
bygget af 5 sidesten; 1 mod N og 2 på langsiderne mod Ø og V.
3551. Sundstrup, Ulbjerg sg (DKC 130914.164). Rundhøj. I højen fandtes tomten af en dysse. Den havde været omgivet
af en stendynge.
Det registrerese 1 sidesten samt standspor af dyssekammeret.
Fund (Udgr. 1967 af P. Seeberg - VSM 142 B): 1 fragm. kraveflaske. - Flækker. - 2 ravperle (type b2 og ubest.). - Ubest.
lerkarskår. - Litt: H. Knöll 1976: nr. 17.
3552. Sundstrup, Ulbjerg sg (DKC: 130913.165). 1967. Rundhøj. Der registreredes randsten. I højen fandtes en
dyssetomt.
Kammeret var orienteret N-S. Der registreredes enkelte sidesten.
Fund (Udgr. 1967 af P. Seeberg - VSM): 1 flækkeredskab.
3553. ”Nørgård”, V. Bjerregård sg (DKC: 130914.-). 1934. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Fund (Inds. 1934. - VSM 6584): Fragm. lerkar (type I 3) - 1 dobbeltæggede stridsøkse (type B 2). - 1 flækkekniv. - 2 slebne,
svære, tyknakkede retøkser (Bundsø- og Lindø-type) - 1 uornam. tragtskål. Udat. - Ravfragm. - Mgl: 5 flækker. - Litt: K.
Ebbesen 2005: fl.2,55.
3554. Lerkenfeldt, Vesterbølle sg (DKC: 130915.30). DB 1892. Rundhøj. Den var ca. 19 m i diam. og 3,5 m h. I højen
fandtes en dysse. Den var omgivet med en stenpakning.
Kammeret var polygonalt. Det var ca. 1,9 m l., 1,9 m br. og 0,9 m h. Det var bygget af >5 sidesten og 2 dæksten.
Fund (Udgr. 1890 - mgl.): 2 flintdolke og 1 tilhugget flintstykke.
3555. Knudstrup Hede, Vesterbølle sg (DKC: 130915.115). DB 1892 og WD. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca.
37,5 m l., 9,5-12,5 m br. og ca. 2,0 m h; højest mod NØ. I højen fandtes 2 dysser.
a. I højens NØ-lige ende fandtes et dyssekammer.
b. I højens SV-lige ende fandtes et dyssekammer. - Litt: W. Dreyer 1885: 210.
3556. Glerup By, Vesterbølle sg (DKC: 130915.138) DB 1892. Rundhøj. I højen fandtes en megalitgrav.
Kammeret var rektangulært. Der lå et lag br. flint på gulvet.
Der registreredes en gang.
Fund (mgl.): 1 lille lerkar.
3557. Rosbakken, Glerup Hede, Vesterbølle sg (DKC: 130915.145). WD. Langhøj. Den var ca. 113 m l., 31,5 m br. og 1,01,5 m h. I højen fandtes 2 gravkamre; begge med dæksten.
Fund (mgl.): Ravperler. - Litt: W. Dreyer 1885: 209 f.
3558. ”Sillehøjene”, Glerup Hede, Vesterbølle sg (DKC: 130915.162). WD. Rundhøj. Den var ca. 29-31,5 m i diam. og 5,0
m h. I højen fandtes en jættestue. Den var omgivet af en pakning af sten og flintskærver.
Kammeret var orienteret NØ-SV. Det var ca. 4,8 m l. og ca. 1,3 h. Det var bygget af 9 sidesten, nemlig 4 sten på hver
langside og 1 sten mod NØ. Mellem sidestenene fandtes tørmurskonstruktion og stenpakninger.
Gulvet bestod af en bundbrolægning og et lag br. flint. Herpå fandtes gravgaverne.
Gangen var orienteret SV-NØ. Der registreredes >2 sidesten og >1 dæksten. Gangen var lukket af kantstillede sten og
en stendynge.
I højen fandtes flere sekundære bronzealdergrave, bl.a. 1 urnegrav med pincet, syl og kniv.
Fund (Udgr. af W. Dreyer - Mgl.): Skeletrester, 1 flintdolk, 1 ildskørnet flintmejsel, 2 lerkar og ravperler (bl.a. type m). Litt: W. Dreyer 1885: 198 ff.
3559. Troelstrup, V. Tostrup sg (DKC: 130916.12). DB 1892. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 24 m l., 7 m br. og 1,5
m h. Der er registreret >16 randsten. I højen findes 2 dysseruiner.
a. Den ene dysse har 6-sidet gravkammer. Der er registreret >4 sidesten.
b. Den anden dysse har 6-sidet gravkammer. Der er registreret >4 sidesten.
3560. Langmosegård, V. Tostrup sg (DKC: 130916.32). DB 1892 og GR 1927. Rundhøj. Den er ca. 18 m i diam. og 3 m
h. Der er registreret ca. 65 randsten; 1 m høje. I højens SØ-lige del findes en stordysse og en jættestue, placeret N-S for
hinanden. Ind til højens sider fandtes sekundære jernaldergrave. Der gravedes forgæves efter spor af offerlag.
a. Jættestuens kammer er rektangulært og orienteret N-S. Den er ca. 2,5 m l., 2,0 m br. og 1,2 m h. Den er bygget af 7
sidesten; nemlig 2 for hver ende, 2 sten mod V samt 3 sten på den V-lige langside. Kammeret er dækket af 3 dæksten. På
gulvet lå et lag br. flint. Herpå fremkom gravgaverne.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er ca. 5,6 m l., 0,4-0,6 m br. og 0,7-1,0 m h. Den er bygget af 10 sidesten; 5 på hver side,
samt 6 dæksten.
Fund ( Udgr. 1927 af G. Rosenberg - NM A 33.671-740): Skeletrester. - 3 flintdolke (1 type IA/B og 2 type Ix).- 1 sleben,
fragm. retmejsel. - 1 flækkeildsten. - 1 bronzering. - 1 lerkarfragm. (type H). - > 19 ravperler (4 type a. - 2 type q - 1 type
c. - 7 type m. - 2 type s. - ubest.) og fragm.
b. Stordyssens kammer er trapezformet og orienteret N-S. Det er bredest ved gangen. Det er bygget af 7 sidesten; nemlig
1 endesten mod N, samt 2 sten på hver af de andre sider. Midt for den Ø-lige ende findes en gangåbning.
I kammerets S-lige ende var gulvet delt af en række kantstillede sten, som med S-væggen dannede en 1,4x0,3 m stort

område. Gulvet bestod af et lag br. flint. Herpå fandtes gravgaver samt en knogledynge. Der var spor efter ild.
Gangen er orienteret S-N. Den er bygget af 10 sidesten; nemlig 5 på hver side. Den var dækket af dæksten. Gangen var
et stykke inde lukket af en dørsten og en stendynge.
Fund (Udgr. 1927 af G. Rosenberg. - NM A 33.671-740): 1 fragm. flække. - >100 ravperler (>14 type a. - 2 type b. - 6 type
q, bl.a. 1 type q1. - 5 type c. - 3 type h. - 62 type m - ubest.) og fragm. - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,56. - 2009: kap. 36.
3561. Troelstrup, V. Tostrup sg (DKC: 130916.37). DB 1892 og 1970. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 56 m l.
og 19,0 m br. Der er registreret randsten. Højens V-lige ende er overbygget med en rundhøj. Højen er bygget i mindst 3
omgange. Det var randsten allerede om den ældste fase.
Der er registreret 5 grave i anlægget, nemlig 2 træbyggede anlæg og 3 dysser.
a. Grav II. Et polygonalt dyssekammet. Det var orienteret N-S. Det var ca. 3 m l. og 3 m br. Det var bygget af 7 sidesten.
Mod S fandtes en gangåbning. Her lå en tærskelsten.
Gangen var orienteret N-S. Den var ca. 1,6 m l.
Fund (Udgr. 1970 af P. Seeberg og P. Kjærum - VSM 589 C): 2 slebne, svære, tyknakkede retøkser (Valby-type). - Ravperler
(bl.a. type m). - 4 m foran indgangen fandtes en ildsk. flintmejsel, nedlagt som offer.
b. Grav IV. Et rektangulært dyssekammer. Det var orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det var bygget
af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod N og 2 på hver langside. For den S-lige ende lå en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1970 af P. Seeberg og P. Kjærum - VSM 589 C): Ravfragm. og ubest. lerkarskår.
b. Grav V. Et polygonalt dyssekammer. Det var bygget af ca. 6 sidesten.
Fund (Udgr. 1970 af P. Seeberg og P. Kjærum - VSM 589 C og FHM): ca. 20 ravperler (alle type m). - Litt: P. Kjærum 1977:
19 ff.
3562. “Vathushøj”, V. Tostrup/Møldrup, V. Tostrup sg (DKC: 130916.51). DB 1892. Langhøj. Den er ca. 60 m l., 16 m
br. og 3,5 m h. Der er registreret > 66 randsten.
I højen er fremkommet en sekundær brændtbensgrav.
3563. V. Tostrup, V. Tostrup sg (DKC: 130916.86). DB 1892. Langhøj. Den er ca. 22,0 m l., 9,5 m br. og 0,5 m h. Der er
registreret randsten. I højen fandtes 2 dysseruiner.
3564. V. Tostrup, V. Tostrup sg (DKC: 130916.101). DB 1892. Rundhøj. Den var ca. 12,5 m i diam. Der er registreret
randsten. Centralt i højen fandtes en jættestue.
Kammeret havde oval eller 6-sidet grundplan og var orienteret NØ-SV. Den var ca. 1,9 m l., 0,9 m br. og 1,3 m h. Der er
registreret > 1 dæksten.
Gangen var orienteret SØ-NV.
Fund (Mgl.): Skeletrester.
3565. Ugelris, V. Tostrup sg (DKC: 130916.107). DB 1892 og PVG 1941. Rundhøj. Den er ca. 14 m i diam. I højen fandtes
en jættestue; lidt nedgravet i undergrunden.
Kammeret er ovalt og er orienteret N-S. Det er ca. 2,4 m l. og 1,5 m br. og ca. 0,8 m h. Det er bygget af > 8 sidesten; nemlig
2 mod N og V samt 4 mod Ø. Gulvet består af en fliselægning.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er ca. >0,8 m l. og 0,5 m br. Der er registreret >1 sidesten. I gangen ligger 2 tærskelsten;
henh. mellem hjørnestenene til kammeret samt ved 1.-2. par sidesten.
Fund (Udgr. 1941 af P.V. Glob - NM A 38.993-39.009): 6 pilespidser med konkav basis. - 3 dolke (1 type IB; 1 type Ix og 1
type IIA). - 1 flækkeildsten. - 2 uslebne, bredæggede flintøkser. - 1 flintøkse, tildannet af en dolk. - 1 pileskaftglatter. - 1
sleben, buttet retmejsel. - 3 ravperler (1 type a1, 1 type a2 og 1 type b1) samt fragm. - Litt: K. Ebbesen 2007.
3566. Troelstrup, V. Tostrup sg (DKC: 130916.108). 1957. Rundhøj. Der fandtes flere randsten. I højen fandtes tomten
af en jættestue.
Kammeret var orienteret NNØ-SSV. Gulvet bestod af et flisegulv og et lag br.flint.
Gangen var orienteret ØSØ-VNV. Mellem hjørnestenene til kammeret lå en 1 tærskelsten.
Ved højfoden fandtes resterne af et offerlag.
Fund (Udgr. 1957 af H.O. Strandgaard - VMÅ 908): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Valby-type). - 1 fragm. stenøkse/
kølle (særform). - 1 flækkeildsten. - 4 flækkeknive. - 2 flækker. - 31 ravperler (10 type a1; 5 type a2; 2 type b1; 1 type c1;
3 type c2; 2 type h og 8 type m) og fragm. - 1 skulderskål. MN II. - Offerlaget: >2 tragtbægre. - 1 tragtskulderskål. - 1
hængekar. - 1 fodskål. - Ubest. lerkar. MN I-II. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 58.
3567. Spanggårde, V. Tostrup sg (DKC: 130916.119). 1991. Højtomt. Den var ca. 12 m i diam. og 0,5 m h.
Centralt i højen fandtes tomten af en dysse. Det rektangulære kammer var orienteret SV-NØ. Det var ca. 2,8 m l. og 1,2
m br. Gulvet bestod af en bundbrolægning.
Fund (Udgr. 1991 af M. Iversen - VSM 17FX15-35 i.s.): Rørformede ravperler og en tyndnakket flintøkse.
3568. Troelstrup By, V. Tostrup sg (DKC: 130916.-). 1940. Høj. I højen fandtes tomten af en megalitgrav.
Fund (privateje, i.s.): Fragm. af fodskål. - Ubest. lerkar. MN.
3569. Ålestrup, Østerbølle sg (DKC: 130917.18). DB 1892. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Fund (mgl.): 2 flintdolke og 2 slebne flintøkser. - Litt: W. Dreyer 1885: 206.
3570. ”Sødalshøj”, Østerbølle , Østerbølle sg (DKC: 130917.37). DB 1892 og 1942. Rundhøj. Den var ca. 17 m i diam. og
1,5 m h. I højen fandtes en bikammerjættestue.

Kammeret var orienteret N-S. Der registreredes tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Gangen var orienteret Ø-V.
Fund (Købt og Udgr. af S. Vestergaard Nielsen 1942-43 - FHM 7261-69 - VMÅ 724): 3 flintdolke (2 type Ix og 1 ubest.).
- 1 sleben, svær tyknakket flintøkse (Valby-type). - 1 sleben, buttet flintmejsel. - 1 flækkekniv. - 2 flækker. - 4 ravperler
(3 type a og 1 type q). - 6 lerlåg. MN IVA . - 6 lerkar (type P 6, 2 type KE M 1; 1 type L 2, type I 5, type I 2). - Offerlaget:
1 flækkefragm. - 4 ravperler (1 type b1 og 3 type m). - >14 tragtbægre. - 2 tragtskåle. - 3 øskenskåle. - 4 skulderskåle. - 1
skål med konkav hals. - 1 bæger med konkav hals. - 3 fodskåle. - 1 lerske. - Ubest. lerkar. MN I-III. - Litt: C.J. Becker 1954:
95 ff. - 1959: 16. - K. Ebbesen 1978: 11 ff, fig. 1-10. og fl. a. nr. 61. - 2005: fl.2,57.
3571. Østerbølle, Østerbølle sg (DKC: 130917.101). DB 1892. Høj. I højen er registreret en megalitgrav.
3572. Østerbølle, Østerbølle sg (DKC: 130917.-). Høj. I højen fandtes tomten af en megalitgrav. - Ved højsidens SØ-lige
del fandtes tillige spor af offerlag.
Fund (Udgr. af Valdemar Nielsen - VMÅ 917): 2 flækkeildsten. - 1 flækkekniv. - 1 flækkesegl. - 5 flækker. - 1 ægfragm. af
en flintøkse. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Valby-type). - 1 flækkepil (type A 4). - 46 ravperler (8 type a1; 8 type a2;
1 type b1; 1 type b2; 2 type c1; 3 type c2; 2 type d; 1 type e; 3 type h; 1 type j; 5 type m; 2 type s; 1 type t3; 1 type q1 og 7
type q4) og fragm. - 3 tragtbægre. - 1 Troldebjergskål. - 1 skulderskål. - Ubest. lerkar. MN I-II. - Litt: K. Ebbesen 1978:
fl.a. nr. 60. - 2005: fl.2,59.
130917,a. ”Kongehøjen”, Ålestrup, Østerbølle sg (Købt. - VSM 5168 og 5248-50). Fundet i en jættestue: 1 sleben, svær,
tyknakket huløkse (type A). - 1 benredskab. - 2 slebne, buttede retmejseler. - 1 flække. - 13 ravperler (8 type a1; 4 type a2
og 1 type q2). - Mgl: 1 usleben, tosidet flintøkse. - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,58.
3573. Krejbjerg, Krejbjerg sg (DKC: 131003.20). AaB 1910 og HK 1911. Rundhøj. Den er ca. 20 m i diam. og 3 m h. Højen
er ombygget. Der er registreret randsten; 0,9 m høje. Der var tørmurskonstruktion mellem randstenene. I højen fandtes
en stordysse.
Kammeret har pæreformet grundplan og er orienteret Ø-V. Det er ca. 2,8 m l., 1,8-1,6 m br. og 1 m h. Det er bygget af
8 sidesten; nemlig 2 sten mod V, 3 i N. og S. Der fandtes mellemliggersten ovenpå sidestenene; som vendte en flad side
indad. For kammerets Ø-lige ende fandtes en gangåbning. Her lå 1 tærskelsten. Kammeret var dækket af 1 dæksten.
Gulvet bestod af en bundbrolægning af skærver.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er 3,1 m l., 0,9-0,5 m br. og 1,0 m h. Den er bygget af >6 sidesten, nemlig 3 i hver side samt
2 dæksten. Udadtil var den lukket af en stendynge.
Fund (Udgr. 1910 af Aa. Brusendorff. - NM A 24.709 og A 26. 287-89): 2 slebne, svære, tyknakkede retøkser (Valby-type).
- 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 1 flækkekniv. - 2 flækker. - 1 afslag. - 3 ravperler (1 type q; 2 type c1) og fragm.
- 1 slibesten. - Litt: S. Nielsen 1978: 40.
3574. Ginderup Hede, Krejbjerg sg (DKC: 131003.23). 1929. Rundhøj. Den var ca. 2,5 m h. Der er registreret >2 randsten.
I højen fandtes ruinen af en jættestue. Den var omgivet af en stendynge.
Kammeret var ovalt og orienteret N-S. Det var ca. 5,6 m l., 1,8 m br. og 1,3 m h. Der er registreret standspor af 12
sidesten; nemlig 2 for hver ende og 4 på hver langside. Midt for den Ø-lige langside fandtes en gangåbning. Gulvet
bestod af en bundbrolægning. Derpå lå et lag br. flint. Bundbrolægningens S-lige del var adskildt.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var ca. 3,6 m l. Den var bygget af 10 sidesten; nemlig 5 på hver side.
Fund (Udgr. 1929 af M.M. Reffsgaard - SMS Reff I, 508-12). 1 køllehoved (type C). - 1 blad af flintdolk. - Ubest. lerkar. Mgl.: 1 flækkekniv og 1 skiveskraber. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 64. - 2005: fl.2,60.
3575. Krejberg, Krejbjerg sg (DKC: 1310.03.24). MReff. 1942. Rundhøj. Den er ca. 19 m i diam. og 2,0 m h. Centralt i
højen fandtes en gangbygning.
Kammeret gulv bestod af en bundbrolægning.
I gangen er registreret >1 sidesten.
Fund (Udgr. af M.M. Reffsgaard): Ingen.
3576. Ginderup, Krejbjerg sg (DKC: 131003.22). HK 1911 og MReff. 1942. Rundhøj. Den var 18 m i diam. og 3,0 m
h. I højen fandtes tomten af en bikammerjættestue. Kammeret var lidt nedgravet i undergrunden og omgivet af en
stendynge.
Kammeret var rektangulært og orienteret N-S. Det var ca. 7,4 m l., 1,8 m br. og 1,5 m h. Det var bygget af 16 sidesten.
Kammeret var opr. dækket af 7 dæksten. Midt for kammerets Ø-lige langside fandtes en gangåbning.
Midt for kammerets V-lige langside fandtes 2 bikamre ved siden af hinanden.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var ca. 4,5 m l., 0,7 m br. og 1,0 m h.
Fund (Udgr. 1931-2 af M.M. Reffsgaard. - SMS Reff. I 636a-40a): 1 sleben, svær, tyknakket flintøkse (Bundsø-type). - 1
øskenskål. - 1 skål med konkav hals. MN I.- Mgl.: 1 stridsøkse, 1 flækkekniv, ravfragmenter. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a.
nr. 63, fig. 67,1.
131003,a. Ginderup, Krejbjerg sg (DKC: 131003.27a, upålidelig undersøger; identisk med 131003.27?). Fundet af
M.M.Reffsgaard i tomten af en jættestue. Kammeret havde bundbrolægning. Der var to bikamre. Gangen var orienteret
S-N.
Fund (MN A 43.394-407): 2 slebne, buttede retmejsler. - 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 sleben, svær,
tyndnakket retøkse.- 1 fragm. flintdolk. - 1 afslag. - 1 tværpil. - 2 skiveskrabere. - 1 flække. - 1 spids. - >7 tragtbægre. - 1

skulderskål - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 62.
3577. Krejbjerg, Krejbjerg sg (DKC: 131003.98b). MReff. 1942. Høj. Den var ca. 15 m i diam. og 0,5 m h. I højen fandtes
tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1912 af M.M.Reffsgaard - SMS. Reff.I 258-65): 2 flækker. - 1 sleben, tyndbladet, tyndnakket retøkse. - Mgl.:
2 flintøkser, 1 flække, 1 ”polersten” og 11 ravperler (bl.a. 6 type a, 3 type b og 2 type q).
3578. Nr. Audrup, Krejbjerg sg (DKC: 131003.107). HK 1911. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 40 m l. og 15 m br.
Der er registreret randsten.
6 m fra højens S-lige ende fandtes en dysseruin. Der registredes sten.
3579. Lem, Lem sg (DKC: 131004.-). 1875. Langdysse, orienteret Ø-V. Den var ca 46,5 m l. og 13,5 m h. - Litt: H.C.
Strandgaard 1875: 302.
3580. ”Tingsted”, Vadum, Lime sg (DKC: 131005.15). HK 1911. Høj. I højen fandtes en megalitgrav. Den var omgivet
af en stenpakning.
Kammeret var rektangulært. Det var bygget af >4 sidesten.
3581. Nørrehedegård, Vadum, Lihme sg (DKC: 131005.17). HK 1911. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Den var ca. 44 m
l., 16 m br. og 2,5 m h. Højen var bygget af sandmuld. Der er registreret randsten.
I højens Ø-lige ende fandtes en megalitgrav.
I højen fandtes 3 sekundære urnegrave med br. ben.
Fund (Inds. 1906. - NM A 22.784-5): 2 stridsøkser (type I 1 og L 3). - Mgl.: 1 flintdolk og 1 flintmejsel. - Litt: K. Ebbesen
2005: fl.2,61.
3582. Vadum, Lime sg (DKC: 131005.72). HK 1911. Høj. I højen findes en dysse.
Det rektangulære kammer (type II) er orienteret ØSØ-VNV. Det er ca. 2,3 m l. Det er bygget af 5 lige høje sidesten;
nemlig 3 sten mod NNØ, 1 sten mod VNV og SSV. For kammerets ØSØ-lige ende ligger en tærskelsten.
Fund (mgl.): Lerkarskår.
3583. Bustrup, Ramsing sg (DKC: 131006.-). 1916. Høj. I højen fandtes ruinen af en megalitgrav.
Fund (Inds. 1916 - NM A 28.687-90, mgl.): 4 tyndnakkede flintøkser.
3584. ”Rævehøj”, Knud, Rødding sg (DKC: 131007.17). MReff. 1942. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
3585. Eistrup, Rødding sg (DKC: 131007.70). HK 1910. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den var ca. 66,0 m l. og 13,0 m
br. I højen fandtes 2 gravkamre med dæksten.
Fund (Muligvis herfra NM A 17.401): 1 stridsøkse.
3586. Knud, Rødding sg (DKC: 131007.170). MReff 1949. Høj. Den var ca. 18 m i diam. og 0,5 m h. I højen fandtes
tomten af en megalitgrav.
Kammers gulv bestod af en bundbrolægning.
Fund (Udgr. 1942 af M.M. Reff. - NM A 43.697-8): 1 hængekar. MN III. - (En stridsøkse gik i opløsning ved konserveringen,
da den bestod af småsten og granit). - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 65.
3587. Meilgård, Kokholm, Rødding sg (DKC: 131007.-). Tomt af megalitgrav.
Fund (Udgr. 1972 af A. Olsen - VSM 855 C): 1 tragtbæger. - Ubest. lerkar. MN I.
131007,a. Elmegård, Rødding sg (AUD 1989:256). Rundhøj. Den var ca. 19 m i diam. I højningen fandtes en
jættestuetomt.
Kammeret var ca. 5,5x2,0 m stort.
Gangen var orienteret Ø-V.
Fund (Udgr. 1989 af J. Simonsen - SMS 444A, i.s.): Ravperler på kammergulvet og et offerlag ved randstenene.
3588. Vejlby sg (DKC: 131008.-). 1875. Langhøj. Den var 47,0 m l. og 9,0 m br. - Litt: H.C. Strandgaard 1875: 304.
3589. ”Stenho”, Flovstrup, Selde sg (DKC: 131107.28). GS 1910. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 16 m l., 8 m br.
og 1,5 m h.
Centralt i højen fandtes spor af et gravkammer.
Fund (mgl.): 1 flintøkse. - Litt: H.C. Strandgaard 1875: 272.
131107,a. ”Stenhøj”, Flovstrup, Selde sg (Privateje; identisk med 131007.28?). Fundet i tomten af en megalitgrav: 2
ravperler (2 type e).
3590. Sdr. Tise By, Thise sg (DKC: 131107.7). AaB 1910. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 55 m l., 30 m br. og 1,5 m
h. Der er registreret randsten.
I højen registreredes 1 dæksten af et kammer.
3591. Kjølvejen, Hornbæk ag (DKC: 131202.10). 1982. Tomt af jættestue.
Kammeret var orienteret ØNØ-VSV, Det var 14,5 m l. og 6 m br.
Der er ardspor under højen. Ved højens S-lige del fandtes rester af et offerlag.
Fund (Udgr. 1982 af I. Kjær - VSM i.s.): 3 skåle, 2 tragtbægre, 1 lerskive og ubest. lerkar. MN Ib.
3592. Kvovning, Kvorning sg (DKC: 131203.54a). 1933 og 1954. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 40-45 m l., 19-20
m br. og 3 m h. Der er registreret randsten. I højen er registreret spor af 2 kamre.
Ved højens S-lige langside fandtes et dyssekammer. Det havde rundet grundplan. Det var bygget af 6 sidesten. Mellem
sidestenene er iagttaget tørmurskonstruktion. Det var dækket af 1 dæksten.

131201/3,a. Årupgårds Mark, Hammershøj/Kvorning sg (Inds. - NM 15.310-12). Fundet i et stenkammer i en gravhøj:
1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - Mgl.: 1 huløkse og 2 flintøkser.
3593. Nørbæk, Nørbæk sg (DKC: 131205.3). DB 1892/93, HK 1911 og 1951. Høj. Den er ca. 26 m i diam. og 2,0 m h. I
højen findes en jættestue.
Kammeret er rundovalt og orienteret NNØ-SSV. Det er ca. 2,8 m l., 2,3 m br. og 1,5 m h. Det er bygget af 7 sidesten; nemlig
1 sten mod NNØ og 2 på de andre sider. Sidestenene hælder indad. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Det er dækket af opr. 2 dæksten. Gulvet består af en fliselægning og et lag br. flint.
Der iagttoges en bundbrolægning 0,5 m over kammeret og gangens gulv.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er ca. 2,5 m l., 1,3 m br. og 0,5 m br. Den er bygget af >4 sidesten; nemlig 1 mod N og 3
mod S. Mellem hjørnestenene til kammeret ligger 1 tærskelsten.
Fund (Udgr. 1911 af H. Kjær. - NM A 26.840-43): 1 lerkar (type P 6).- 1 madkniv. - 1 sleben, tyndnakket tyndbladet
retøkse. - 1 ravperle (type h). - Litt: S. Hansen 1993: nr. 192. - K. Ebbesen 2005: fl.2,62.
3594. ”Ørumhøj”, Nr. Vinge, Nr. Vinge sg (DKC: 131206.7). DB 1892/93 og JB 1930. Rundhøj. Den er ca. 26 m i diam.
og 3,5 m h. Der er registreret randsten. I højens Ø-lige del fandtes en jættestue. Den var opgivet af en stenpakning.
Kammeret var ovalt og orienteret N-S. Den var opr. ca. 4 m l., 2,0-2,3 m br. og 1,8 m h. Det var bygget af >5 sidesten;
muligvis opr. 11 sidesten. Mellem sidestenene fandtes tørmurskonstruktion af flade fliser. Gulvet bestod af et flisegulv
hvorpå lå et lag br. flint på gulvet.
Gangen var opr. ca. 0,8 m br.
I højen fandtes 6 sekundære urnegrave.
Fund (Udgr. 1930 af J. Brøndsted - NM A 34.479): 1 stridsøkse (type F 4). - Ravfragm. - Litt: J. Brøndsted 1957: 230, fig.
d. - K. Ebbesen 2005: fl.2,63
131206,a. Vingegården, Nr. Vinge sg (Udgr. 1864 af A. Feddersen - VSM). Fundet i et stort gravkammer i en høj.
Kammeret var bygget af ca. 0,8 m høje sidesten og >1 dæksten. På gulvet lå et lag br. flint.
Fund (mgl.): 1 ravperle (type b).
131206,b. Carlslyst, Nr. Vinge sg (VSM 6209). Fundet i et stenkammer i en gravhøj: 11 ravperler (1 type a1; 2 type b1; 2
type c2; 1 type h og 3 type q) og fragm.
3595. Tjele Hede, Tjele sg (DKC: 131208.9). DB 1892/93. Rundhøj. Den er ca 25 m i diam. og 4 m h.
I højen fandtes et gravkammer. Der er registreret >4 sidesten.
3596. ”Gøngeovn”, Tjele Hede, Tjele sg (DKC: 131208.41). DB 1892/93. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 40 m l.,
25 m br. og 3 m h. I højen fandtes 2 dysser.
a. I højens SV-lige ende fandtes en dysseruin. Der er registreret >1 sidesten.
b. I højens NØ-lige ende fandtes en dysse. Den var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
3597. Tjele Hede, Tjele sg (DKC: 131208.43). DB 1892/93 og 1899. Langhøj, orienteret SV-NØ. Der er bevaret ca. 20
randsten.
3598. Tjele Hede, Tjele sg (DKC: 131208.44). DB 1892/93 og 1899. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 30 m l. og 3
m h. og orienteret NØ-SV. I højen findes 2 dysseruiner.
a. I højens SV-lige ende findes en dysseruin. Der er registreret >1 sidesten og 1 dæksten.
b. I højens NØ-lige ende findes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten.
3599. ”Hulhøj”, Over Viskum, Viskum sg (DKC: 131211.13 ). DB 1892/93. Rundhøj. Den var ca 19,0 m i diam. og 1,0
m h.
I højen fandtes en megalitgrav.
3600. Hvidding, Vorning sg (DKC: 131212.38). DB 1892/93. Rundhøj. Den er ca. 13 m i diam. og 1,5 m h.
I højen findes en dysse. Kammeret er orienteret N-S. Det er ca. 2,8 m l., 2,3 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af >6 sidesten;
nemlig 3 sten mod V; 1 mod Ø og 2 mod N. Kammeret var åbent mod S. Det er dækket af 1 dæksten.
3601. Skovager, Vorning sg (DKC: 131212.-). 1914. Høj. I højen fandtes en ”jættestue”.
Fund (Udgr. 1910. - NM A 28.039-47. og KHM 1974-2009): 1 fragm. stridsøkse (type L 4).- 34 ravperler (25 type b1;
7 type q1; 2 type q3) og ravfragm. - Mgl.: 1 uornam. tragtbæger, 1 sleben økse og ravperler. - Litt: K. Ebbesen 2005:
fl.2,64.
3602. Hvidding, Vorning sg (DKC: 131212.-). Høj. I højen fandtes en megalitgrav. Der er registreret >3 sidesten.
Fund (privateje): 2 fragm. spidsnakkede huløkse. - 1 flækkekniv. - 1 pilespids med konkav basis. - 9 ravperler (2 type a1;
2 type b1; 2 type c1; 2 type m og 1 ubest.).
31212,a. Hvidding, Vorning sg (Købt - VSM 1048-57). Fundet i et gravkammer: 1 dobbeltægget stridsøkse (type B 3). Mgl.: 1 dobbeltægget stridsøkse, 1 flintøkse, 4 flintdolke og 3 flækker.
3603. ”Storehøj”, Hulbæk, Ørum sg (DKC: 131213.17). KT 1954. Rundhøj. Den er ca. 20 m i diam. og 3 m h. I højen
findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret N-S. Det er ca. 3 m l., 2 m br. og 1,5 m h. Det er bygget af 9 sidesten; nemlig 3 sidesten
på den V-lige langside og 2 sidesten på de andre sider. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Det er dækket
af 2 dæksten. Midt for den Ø-lige langside findes en gangåbning. Gulvet består af en fliselægning og et lag br. flint.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er ca. 5,5 m l., 0,5 m br. og 1 m h. Den er bygget af 12 sidesten; 6 på hver side. Der

er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Mellem hjørnestenene til kammeret ligger en tærskelsten. Gulvet bestod
af en fliselægning, hvorpå lå et lag br. flint.
Der er registreret 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1954 af K. Thorvildsen - NM A 45.212-46): 2 hele og 1 fragm. slebne, svære tyknakkede retøkser (Lindø/
Valby-type). - 3 slebne, spidsnakkede huløkser. - 3 slebne, buttede retmejsler. - 2 slebne, buttede hulmejsler. - 6 slebne,
svære tyknakkede, tyndbladede flintøkser. - 1 flækkesegl. - 1 flækkekniv. - 2 flækkeskrabere. - 17 flækker. - 14 ravperler (9
type a1; 1 type a2; 3 type b1 og 1 type q6). - Litt: K. Ebbesen 1978: 127 f, 175 f, note 82-84, fig. 125-30.
3604. Velds, Ørum sg (DKC: 131213.44). PVG 1941. Rundhøj. Den er ca. 24 m i diam. og 2,5 m h. Den er bygget af
sandmuld. Der er bevaret randsten. Centralt i højen findes en stordysse. Den er omgivet af en stenpakning.
Kammeret er rektangulært til polygonalt. Det er orienteret N-S. Det er ca. 3,0 m l,. 2,0 m br. og 1,5 m h. Det er bygget af
6 sidesten; nemlig 1 sten på hver langside samt 2 sten for hver ende. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene,
som hælder indad. Midt for den S-lige ende findes en gangåbning. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
Gangen er orienteret S-N. Den er ca. 0,6 m br. og 0,9 m h. Gangen er bygget af 6 sidesten; 3 på hver side. Ved indgangen
til kammeret lå en tærskelsten. Gangen var lukket af dørsten og en stendynge.
Fund (Udgr. 1941 af P.V. Glob - NM A 39.010-14): 2 dolke (type Ix og IIB.) - 1 pilespids med konkav basis. - 2 ravperler
(1 type a og 1 type b). - Litt: K. Ebbesen 2009: kap. 37.
3605. Mollerup, Ørum sg (DKC: 131213.-). Megalitgrav.
Fund (Købt - KHM 3862): 1 dobbeltægget stridsøkse (type C 2). - 51 ravperler (16 type a1; 8 type a2; 3 type b1; 5 type m;
1 type t2; 9 type s; 3 type q1; 1 type q4 og 5 type q6). - Mgl.: 2 slebne flintøkser, 2 tyknakkede huløkser og 16 flækker.
3606. St. Bjerregrav, Ø Bjerregrav sg (DKC: 131214.24). 1983. Rundhøj. Den er ombygget flere gange. Der er registreret
randsten. I højen fandtes et træbyggede anlæg samt 2 dysseruiner.
a. Den ene dysse havde rektangulært kammer. Der var bevaret >2 sidesten.
Fund (Udgr. 1983-4 af 0.A. Schmidt - KHM 221/82, i.s): 3 ravperler.
b. Det andet kammers gulv bestod af en flisebrolægning.
Fund (Udgr. 1983-84 af O.A. Schmidt - KHM 221/82, i.s.). 8 ravperler. - Litt: AUD 1985:237.

RANDERS AMT.
3607. Kirial Mark, Enslev sg (DKC: 140102.7). JJ 1868 og JN 1880-erne. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er 9,5 m l., 5,5
m br. og 1,5 m h. Der er registreret nogle få randsten. Centralt i højen findes en stordysse.
Kammeret er orienteret NØ-SV. Det har polygonal grundplan. Det var ca. 2,6 m l., 1,7 m br. og 1,3 m h. Det var bygget af
5 sidesten som hælder indad. I det SV-lige hjørne findes en gangåbning. Der er registreret tørmurkonstruktion af flade
fliser. Det er dækket af 1 dæksten. Gulvet er dannet af flade kalksten. Herpå fandtes skeletrester og gravgaver.
Gangen er orienteret SSV-NNØ. Den er 1,7 m l., 0,6 m br. og 0,9-1,2 m h. Den er bygget af >4 sidesten; 2 på hver side.
Ved hjørnestenene til kammeret ligger en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1867 af J. Jensen - mgl.): 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 2 flækker m. retouche. - 1 ravperle. Litt: K. Ebbesen 1980a: 146 f.
3608. ”Brønhøj”, Enslev, Enslev sg (DKC: 1140102.22). JJ 1866 og JN 1880-erne. Rundhøj. Den var ca. 25 m i diam.
og 3,5 m h. I højen var sekundært indblandet en køkkenmødding. Der er registreret ca. 50 randsten. Centralt i højen
fandtes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret N-S. Det er ca. 4,4 m l., 2,5-1,5 m br. og 0,9 m h. Det var bygget af 13 sidesten; nemlig 3 sten
mod V, 5 sten mod Ø, 2 sten mod S og 4 sten mod N. Det var dækket af 4 dæksten. Gulvet bestod af en flisebrolægning.
Herpå fandtes skeletrester af mindst 7 skeletter og gravgaver. Derover lå en sekundært brolægning. På denne fandtes et
skelet liggende i udstrakt rygleje. Ved dette lå metalsmykker.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var >1,9 m l., 0,6 m br. og 0,9 m h. Den var bygget af >5 sidesten; nemlig 2 mod S og
3 mod N. Der var bevaret >1 dæksten. Ved hjørnestenene til kammeret lå en tærskelsten. Udadtil var gangen lukket af
en dørsten.
I højen fandtes sekundær skeletgrav og sekundære urner med brændte ben.
Fund (Udgr. 1866 af J. Jensen. - NM A 5139-60 og B 3): 2 flintdolke (type IVA og VB). - 2 tværpile. - 1 sleben, svær
tyknakket retøkse (Valby-type). - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 1 flækkeildsten. - 1 flække. - 1 benmejsel. 10 ravperler (1 type a2; 1 type c2; 5 type m2; 1 type t3; 1 type q4; 1 type qx) og fragmenter. - 4 bennåle (2 type 5, 1 type 6,
1 ubest.). - 1 cylinderformet benperle. - 1 flad perlemorsperle. - 1 kuglehovednål af bronze og 1 nobbenring af guld (Re
A2).- 13 hundetandperler - Ubest. lerkar. - Litt: J. Jensen 1866: 207 ff. - H.C. Broholm 1944: 236 f, nr. 26. - K. Bröste et alii
1956: 210 ff. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 71. - 1980a: 147 f.
3609. Ågård mark, Enslev sg (DKC: 140102.-). JJ 1870. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 16,0 m l. Der er registreret
nogle få randsten.
I højen er registreret en kammerruin. Der sås >2 sidesten. - Litt: K. Ebbesen 1980a: 148.
3610. Fjellerup, Fjellerup sg (DKC: 140103.3). JN 1880-erne. Højrest. I højen findes en dobbeltjættestue. Kamrene har 2

fælles endesten; henh. mod NNØ og SSV.
a. Den NNØ-lige jættestues kammer er orienteret NNØ-SSV. Det er ca. 3,1 m l., 1,9 m br. og 1,5 m h. Det er bygget af 9
sidesten. Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den er bygget af >6 sidesten og >1 dæksten.
b. Den SSV-lige jættestues kammer var orienteret NNØ-SSV. Det var 2,9 m l., 1,9 m br. og 1,5 m h. Det var bygget af >8
sidesten og >1 dæksten.
3611. Hegedal, Fjellerup sg (DKC: 140103.9). JN 1880-erne og PS 1943. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den var ca. 20 m
l. og 7,5 m br. Der er registreret ca. 18 randsten.
I højen er registreret spor af 1 (ell. 2) kamre.
a. Det ene var orienteret NNØ-SSV.
3612. Fjellerup, Fjellerup sg (DKC: 140103.28). JN 1880-erne. Højtomt. Det er registreret 7 randsten.
I højen iagttoges spor af et kammer(?).
3613. Fjellerup Østergård, Fjellerup sg (DKC: 140103.43). 1986. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 20,0 m l., 6,0 m br.
og 1 m høj. Der er registreret randsten.
3614. ”Humsterhøj”, Skærvad, Ginnerup sg (DKC: 140105.19). HP 1878 og JN 1880-erne. Langhøj, orienteret Ø-V. Den
var ca. 31,5 m l. og 9,0 m br. Der er registreret nogle få randsten. Højens midte var overbygget med en rundhøj. I højen
findes 2 dysser.
a. Centralt i højen findes en dysse. Kammeret er polygonalt og orienteret N-S. Det er 2,1 m l., 1,7 m br. og 1,6 m h. Det er
bygget af 5 sidesten; nemlig 1 på hver side. På den SV-lige side findes en gangåbning. Her ligger 1 tærskelsten. Kammeret
er dækket af 1 dæksten med skåltegn. Gulvet bestod af et skærvelag. I fylden fremkom skeletrester og gravgaver.
Gangen er orienteret SV-NØ. Den er 3,0 m l. og 0,9-0,8 m br. Den er bygget af >6 sidesten; 3 på hver side.
Fund (Udgr. 1878 af H. Petersen - NM A 4101-4118): 2 flintdolke (begge type Ix). - 1 tosidet mejsel. - 1 flække. - 11
ravperler (1 type e; 2 type h; 7 type m og ubest.). - 1 kobberperle. - 2 lerkar (1 kraveflaske og 1 skulderskål).
b. Ca. 6,0 m fra højens Ø-lige ende er registreret en dysse.
Fund (Udgr. af ejeren - NM A 4092-4100): 2 tyndbladede, tyndnakkede flintøkser. - 1 stridsøkse (type KE IV). - 1 fragm.
skivekniv. - 6 ravperler (2 type b1; 1 type j; 1 type m og 2 ubest.) og fragm. ravperler. - Ubest. lerkar.
I højen fremkom en urne med brændte ben og bronzenål
Fund (Inds. 1880. - NM B 2107-8): 1 lerkar. - 1 bronzenål. - Litt: K. Bahnson 1892: 184 f. - H. Petersen 1881: 344. - K.
Thorvildsen 1941: nr. 67-68. - N. Åberg 1937: nr. 18-19, fig. 121B. - H. Knöll 1976: nr. 38. - K. Ebbesen 1978: fla. nr. 66.
- 1980a: 149 ff, fig. 26-27.
3615. Skærvad Mark, Ginnerup sg (DKC: 140105.22). JJ 1866 og JN 1880-erne. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var 19,0 m
l., 5,0 m br. og 1,9 m h. Der er registreret 4 randsten. I højen fandtes ruinen af en dysse.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det havde opr. 6-sidet grundplan. Det var ca. 1,7 m l., 1,7 m br. og 1,6 m h. Det var bygget
af >4 sidesten, som hælder indad. For kammerets Ø-lige side fandtes en 0,6 m br. gangåbning. Her lå en tærskelsten i Ø.
Gulvet i kammeret bestod af en bundbrolægning. Ca. 25 cm derover iagttoges en sekundær bundbrolægning.
Gangen var orienteret S-N. Den var bygget af >2 sidesten.
Fund (Udgr. 1866 af J. Jensen. - Mgl.): 2 flintdolke. - 1 tyndbladet flintøkse. - 1 svær flintøkse. - 6 flækker. - 3 ravfragm. Ubest. lerkar. - Litt: K. Ebbesen 1980a: 142.
3616. Skærvad, Ginnerup sg (DKC: 140105.23). JN 1880-erne. Høj. Der er registreret 1 randsten.
Der sås spor af et gravkammer.
3617. Fannerup Mark, Ginnerup sg (DKC: 140105.61). JJ ca. 1870 og JN 1880-erne. Megalitgrav.
3618. ”Gåsehøj”, Fannerup, Ginnerup sg (DKC: 140105.64). JJ 1868 og JN 1880-erne. Rundhøj. Den var ca. 11 m i diam.
Der er registreret 4 randsten. Centralt i højen fandtes en jættestue. Kammeret var ovalt og orienteret ØNØ-VSV. Den
var > 2,0 m l., og 1,3 m h. Det var bygget af >9 sidesten. Der var tørmurskonstruktion af flade fliser. Gulvet bestod af en
bundbrolægning. Herpå fandtes skeletrester og gravgaver. Midt for kammerets S-lige langside fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret S-N.
Fund (Udgr. 1867 af J. Jensen. - Mgl.): 5 slebne, svære, tyknakkede retøkser. - 1 flintmejsel. - 1 SN-pilespids. - 1 ret.
flække. - 6 flækker. - Fragm. ravperle. - 1 åben skål med konvekse sider (MN II). - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 66a. 1980a: 136 ff.
3619. Fannerup Mark, Ginnerup sg (DKC: 140105.65). JJ 1866 og JN 1880-erne. Rundhøj. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes et 5-sidet dyssekammer.
3620. “Jynovnen”, Ginnerup Mark, Ginnerup sg (DKC: 140105.74). JJ 1866 og JN 1880-erne. Langhøj, orienteret Ø-V.
Den er ca. 19 m l., 9,0 m br. og 3,0 m h. Der er registreret 10 randsten. Centralt i højen findes en stordysse.
Kammeret har 7-sidet grundplan og er orienteret SØ-NV. Det er 2,6 m l., 2,4 m br. og 1,8 m h. Det er bygget af 6
sidesten. Der er registreret tørmurskonstruktion af flade fliser mellem sidestenene. For den SØ-lige side findes en 0,6 m
br. gangåbning. Kammeret var dækket af 1 dæksten. Gulvet bestod af en bundbrolægning. Der iagttoges en sekundær
bundbrolægning.
Gangen er orienteret NV-SØ. Den er >1,6 m l., 0,6 m br. og 1,4 m h. Den er bygget af >2 sidesten; én på hver side. Ved
hjørnestenene til kammeret og mellem 1.-2. par sidesten lå en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1866 af J. Jensen. - Mgl.): 3 flækker. - 2 SN-pilespidser. - 1 benmejsel. - Ravperler. - 3 lerkar (1 S-formet lerkar

fra SN). - Litt: K. Ebbesen 1980a: 139 ff., fig. 20-21.
3621. Neder Slemminge Mark I, Ginnerup sg (DKC: 140105.77). JJ 1867 og JN 1880-erne. Høj. I højen findes en jættestue.
Den er omgivet af en stenpakning.
Kammeret er ovalt, orienteret N-S. Det er 5,6 m l., 2,3 m br. og 1,5 m h. Det er bygget af 11 sidesten; nemlig 2 sten for
hver ende, 3 på den Ø-lige og 4 på den V-lige langside. Sidestenene vender den flade sten indad og hælder indad. Der
er registreret tørmurskonstruktion af flade fliser. Mellem side- og dækstenene findes mellemliggersten. Kammeret er
dækket af 4 dæksten. Gulvet bestod af en bundbrolægning og et lag br. flint. Midt for kammerets Ø-lige langside findes
en 0,6 m br. gangåbning.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er >3,5 m l., 0,6 m br. og 1,3 m h. Den er bygget af >7 sidesten; nemlig 4 mod S. og 3 mod
N. Der er registreret >3 dæksten. Der er registreret en nøglesten over hjørnestenene til kammeret. Gulvet bestod af en
bundbrolægning. Fund (Udgr. 1867 af J.Jensen og 1880 af Caröe. - Mgl.): 19 flintdolke. - 18 fladehuggede pilespidser
med konkav basis. - 1 flækkepil. - 13 tværpile. - 1 tyndnakket flintøkse. - 3 tyknakkede flintøkse. - 1 huløkse af flint. - 12
flækker med forskellig retouche. - 16 flækker. - 1 hængesmykke af skiffer (type A). - 1 SN-lerkar (med S-formet profil). 102 ravperler (35 type a; 5 type b; 42 type m; 1 type n; 4 type j; 8 type q; 2 type t1; Ubest.) og ravfragmenter.
Sandsynligvis identiske med nogle ravperler, som opbevares på VSM (nr. 2160-65); KMR 9692-94 (rød) og FHM (nr.
5060): 7 type a1-2; 2 type b; 2 type j; 8 type m; 3 type q og ubest. - Litt: K. Ebbesen 1980a: 124 ff, fig. 10-13. - S. Hansen
1993: nr. 187.
3622. Slemmingegårds Mark, Ginnerup sg (DKC: 140105.80). JJ 1866/7. og JN 1880-erne. Langhøj, orienteret Ø-V. Den
var ca. 41,0 m l. og 3,0 m br. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes et dyssekammer. Det var bygget af >3 sidesten.
I højen er registreret sekundære grave fra jernalderen. - Litt: K. Ebbesen 1980a: 144, fig. 23.
3623. Fannerup Mark, Ginnerup sg (DKC: 140105.-). JJ 1866/67. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 47,0 m l. og 6,0 m
br. Der er registreret randsten.
I højen er registreret et dyssekammer.
Fund: Et par flintøkser. - Litt: K. Ebbesen 1980a: 145.
3624. Fannerup Mark, Ginnerup sg (DKC: 140105.-). JJ 1866/67. Langhøj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes et kammer. - Litt: K. Ebbesen 1980a: 145.
3625. Neder Slemminge Mark II, Ginnerup sg (DKC: 140105.-). JJ 1867. Rundhøj. Den er ca. >10,5 m i diam. Der er
registreret 4 randsten. Centralt i højen fandtes en jættestue.
Kammeret var ovalt og orienteret N-S. Det var 5,3 m l., 1,9 m br. og 1,3 m h. Det var bygget af 13 sidesten. Der er
registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret var dækket af 4 dæksten.
Midt for kammerets Ø-lige langside fandtes en gangåbning.
Gangen, der nåede til randstenene, var orienteret Ø-V. Den var >3,6 m l. og 0,9-0,8 m br. Den var bygget af ialt 9 sidesten;
5 på den N-lige og 4 på den S-lige side. Den var dækket af 4 dæksten. På den S-lige side og bag hjørnestenen til kammeret
stod 1 karmsten.
Fund (Udgr. 1867 af J. Jensen. - Mgl.): 3 flintdolke. - 1 kerneøkse(?). - 1 ildsk. mejselfragm. - 1 skeformet skraber. - 3
flækker med ret. - 3 flækker. - 2 ubest. lerkar. - Litt: K. Ebbesen 1980a. 133 ff, fig. 15-16.
3626. Biskosstenhus, Gerrild sg (DKC: 140106.21). JN 1880-erne. Langhøj. I højen fandtes 2 dysser ca. 7 m fra
hinanden.
a. Det Ø-lige dyssekammer havde 6-sidet(?) grundplan. Der var bevaret >3 sidesten.
b. Det V-lige dyssekammer havde 5-sidet grundplan. Der er registreret >4 sidesten og 1 dæksten.
3627. “Brokhøj”, Gerrild, Gerrild sg (DKC: 140106.4). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 17,5 m l. og 7,5
m br. Der er registreret >27 randsten. Højen var bygget af sand. I højen er registreret 2 dysseruiner.
a. Det V-lige kammer havde polygonal grundplan. Det var orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det var
ca. 2 m l. og 2 m br. Det var bygget af 6-7 sidesten. Der er registreret >1 dæksten.
Fund (Udgr. 1986 af P. Asingh - DSM 1995): Ravfragmenter og et skattefund fra vikingetiden (slutmønt år 954 e. Kr.).
b. Det Ø-lige kammer var orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det var ca. 2 m l og 2 m br. Det var
bygget af >5 sidesten. Der var tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Fund (Udgr. 1986 af P. Asingh - DSM 1995, i.s.): Fragm. af 1 flintdolk og fladehuggede pilespidser.
Ud for randstenene mod S fandtes et stentæppe og derunder et offerlag. MN Ib-II. - Litt: P. Asingh 1988: 4 ff.
3628. Gerrild, Gerrild sg (DKC: 140106.8). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var >10,0 m l. Der er registreret
8 randsten.
Centralt i højen er registreret en dysseruin. Kammeret var ca. 1,0 m, br. Det var bygget af >2 sidesten. Det var åbent mod
NØ.
3629. ”Stenlykkehøj”, Gerrild, Gerrild sg (DKC: 140106.12). JN 1880-erne. Rundhøj. Der er registreret 2 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Kammeret var bygget af >3 sidesten.
Gangen var bygget af >2 sidesten.
Der fandtes sekundær urnegrav i højen.
3630. ”Vættehøj” eller ”Troldhøj”, Gerrild, Gerrild sg (DKC: 140106.13). JN 1880-erne. Langhøj. Den er ca. 17 m l. og

12 m br. Der er registreret 8 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Kammer og gang var bygget af >7 sidesten.
3631. ”50’er-dyssen”, Stenvad, Glesborg sg (DKC: 140107.2). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er 14,0 m l.
og 6,0 m br. Der er bevaret ca. 25 randsten. I højens midterakse findes 2 dysser.
a. Det V-lige kammer er bygget af >3 sidesten.
b. Det Ø-lige kammer er orienteret SØ-NV eller på tværs af højens længderetning. Kammeret har 6-sidet grundplan.
Det er ca. 2,1 m l., 2,1 m br. og 1,6 m h. Det er bygget af 5 sidesten. For kammerets SØ-lige side findes en 0,6 m br.
gangåbning. Her ligger en tærskelsten. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er bygget af 2 sidesten; 1 på hver side. På den Ø-lige side findes bag hjørnestenen til
kammeret 1 karmsten. - Litt: J. Brøndsted 1957: 224 (afb.).
3632. Horsemose, Stenvad Hede, Glesborg sg (DKC: 140107.3). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er 48,0
m l. og 7,0 m br. Den er bygget af sand. Der er registreret ca. 46 randsten. I højens midterakse findes 3 dysser. Kamrene
er omgivet af en stenpakning.
a. 16,0 m fra højens NV-lige ende findes en dysseruin. Kammeret er (type I/II) har rektangulær grundplan. Det er
orienteret SV-NØ eller på tværs af højens længderetning. Det er ca. 2,5 m l., 0,8-0,9 m br. og 1,4 m h. Det var bygget af >4
sidesten, nemlig 2 sten mod SØ samt 1 sten mod NV og NØ. Kammeret er åbent mod SV. Gulvet består af en brolægning
af flintskærver.
Fund (Udgr. 1888 af J. Jensen): Ingen.
b. 7,5 m fra højens NV-lige ende findes ruinen af en dysse. Kammeret (type II) er orienteret SV-NØ eller på tværs af højens
længderetning. Det har rektangulær grundplan. Det er 1,6 m l., 0,6 m br. og 0,9 m h. Det er bygget af 3 sidesten; nemlig
1 sten mod SØ, NV og NØ. For kammerets SV-lige ende findes en gangåbning. Her ligger en tærskelsten. Kammeret er
dækket af 1 dæksten. Gulvet bestod af et skærvelag. Herpå fandtes ravperlerne.
Fund (Udgr. 1888 af J. Jensen - NM A 8278-83): 28 ravperler (af opr. 34, 1 type c1; 4 type c2; 3 type e; 1 type h; 5 type j; 6
type m; 3 type q6: 1 type q5; 2 type p1; 1 type p2; 1 type r) og fragmenter.
c. Centralt i højen og midt mellem de to andre kamre, findes et rektangulært dyssekammer (type I). Det er orienteret
NV-SØ eller parallel med højens længderetning. Det er 1,1 m l., 0,8 m br. og 0,9 m h. Det er bygget af 4 sidesten.
Fund (Udgr. 1888 af J. Jensen. - NM A 8090 og A8284-85a): 2 øskenflasker. - 1 øskenbæger. - 1 øskenkrukke. (Alle type
C, fase TN 3 ).
Ved randstenene er fundet en lille flintøkse. - Litt: Kr. Bahnson 1892: 185 f. - K. Thorvildsen 1941: nr. 63-64, fig. 13. - N.
Åberg 1937: nr. 21, fig. 16. - S. Müller 1918: nr. 96. - H. Knöll 1978: nr. 14, T. 41,1. - 1976: nr. 39, t. 1,2. - P.V.Glob 1952:
nr. 29, 56 og 65.
3633. Stenvad By, Glesborg sg (DKC: 140107.15). JN ca. 1890. Rundhøj. Den er ca. 9 m i diam. Der er registreret 14
randsten. Centralt i højen findes en dysse.
Kammeret (type IV) har 6-sidet grundplan. Det er bygget af 5 sidesten. På den ene side findes en 0,5 m br. gangåbning.
Kammeret er dækket af 1 dæksten.
Gangen er ca. 0,5 m br. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side.
3634. Stenvad Hede, Glesborg sg (DKC: 140107.18). JN i 1880-erne. Rundhøj. Den er ca. 16,5 m i diam. og 2,5 m h. Der
er registreret enkelte randsten. Centralt i højen findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret NØ-SV. Det er ca. 3,8 m l., 2,6 m br. og 1,8 m h. Det er bygget af 9 sidesten; nemlig 3 sten
på hver langside samt henh. 1 og 2 sten for den S-lige og N-lige ende. Midt for kammerets Ø-lige langside findes en 0,7
m br. gangåbning. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 3 dæksten.
Gangen er sløjfet. - Litt: A.P. Madsen 1900: 17f, t. XX,30.
3635. Laen By, Glesborg sg (DKC: 140107.74). JN ca. 1890-erne. Rundhøj. Der er registreret 11 randsten.
I højen er registreret 1 sten af en megalitgrav.
3636. Birkelund, Glesborg sg (DKC: 140107.89). HK 1912 og ET 1962. Rundhøj. Den er bygget af sand og sandsynligvis
på en samtidig boplads. Der er registreret randsten. I højen findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret NØ-SV. Det er 4,4 m l., 2,4 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 12 sidesten; nemlig 1 sten
for hver ende og 5 sten på hver langside. Sidestenene hælder indad. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem
sidestenene. Midt for kammerets SØ-lige langside findes en gangåbning. Kammeret er dækket af 3 dæksten. Fylden
bestod af løs sandmuld. Gulvet bestod af en tæt brolægning af flade fliser og et 3 cm tykt lerlag. Der iagttoges en
bålplet.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er > ,9 m l. og 0,6-0,5 m br. Der er bevaret 2 sidesten; én på hver side. I gangen
ligger en tærskelsten.
Der er undersøgt et offerlag ved randstenene.
Fund (Udgr. 1912 af H. Kjær og 1962 af E. Thorvildsen. - NM A 27.123-40 og A 49.759-61): 1 flækkekniv. - 1 tværpil. - 1
ravperler (type m1). - >4 tragtbægre. - 1 fodskål. - 1 cylinderhalsskål (MN I). - Litt: S. Müller 1918: nr. 63. - 1915: 102 ff.
- C.A.Nordman 1917:a: 91 ff. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 67. - S. Hansen 1993: nr. 194.
3637. Birkelund, Glesborg sg (DKC: 140107.90, identisk med 90a). HK 1912. Høj. I højen findes ruinen af en
megalitgrav.

Der er registreret >7 sidesten og >1 dæksten.
3638. Nederskoven, Meilgård, Glesborg sg (DKC: 140107.142). 1986. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 20 m l., 8 m
br. og 1 m h. Der er registreret randsten.
I højen er registreret spor af en megalitgrav.
3639. Nederskoven, Meilgård, Glesborg sg (DKC: 140107.144). 1986. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 14 m l., 10
m br. og 1 m h. Der er registreret 6 randsten.
Der er ikke registreret spor af kammer.
140107,a. Stenvad Hede, Glesborg sg (Inds. - NM A 16.312). Fundet på tomten af en langdysse: 1 skifferhængesmykke.
3640. Emmedsbo, Hemmed sg (DKC: 140110.18). JN 1880-erne. Langhøj.
I højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten.
3641. Emmedsbo, Hemmed sg (DKC: 140110.31). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 10 m l. og 5,5 m br.
Der er registreret 17 randsten. Centralt i højen findes en stordysse.
Kammeret er orienteret N-S og har 6-sidet grundplan. Det er 2,0 m l., 2,0 m br. og 1,5 m h. Det er bygget af 5 sidesten
og 1 dæksten. Kammeret er åbent mod S.
Gangen er orienteret S-N. Den er bygget af 2 sidesten, én på hver side.
3642. Emmedsbo, Hemmed sg (DKC: 140110.33). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er >14,0 m l. og 11,5 m
br. Der er registreret mange randsten.
Der er registreret spor af et kammer.
3643. Bønnerup By, Hemmed sg (DKC: 140110.55). JN 1880-erne. Rundhøj.
I højen fandtes en dysseruin. Kammeret havde polygonal grundplan. Det var var bygget af >3 sidesten.
Gangen var bygget af >2 sidesten.
3644. Bønnerup, Hemmed sg (DKC: 140110.61). 1973. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er ca. 26 m l. og 7,0 m br.
Der er registreret ca. 50 randsten. Stenene var 1-2 m høje; de midterste sten for enderne var 2,1 m h. Der iagttoges
tørmurskonstruktion mellem sidestenene. I højen er undersøgt tomten af 2 kamre. Højen var opført i 2 omgange; én om
hvert kammer. I højen var sekundært indblandet bopladsmateriale. Ved højsiden fandtes udrømningslag.
Fund (Udgr. 1973 af B. Madsen. - KMR j. 92/73): 1 tværpil. - 1 tragtskål. - 3 ravperler (type c), alle fra kammer I. - 1
øskenflaske (type c, TN fase 3 ). - 1 sleben, svær, tyndnakket flintøkse. - 1 tyndbladet, tyndnakket flintøkse. - Ravperler.
- Lerkarskår.
3645. Benzon, Hemmed sg (DKC: 140110.107). JN 1880-erne. Langhøj. Den var ca. 22 m l.
Centralt i højen fandtes en dysse.
Kammeret var orienteret NV-SØ. Det havde trapezformet grundplan. Det var ca. 2,0 m l., 1,0 m br. og ca. 0,9 m h. Det var
bygget af 5 sidesten, nemlig 1 stor endesten mod NV og 2 sten mod NØ og SV. Der er registreret tørmurskonstruktion
mellem sidestenene. Det var dækket af 1 dæksten. For kammerets SØ-lige ende fandtes en 0,5 m br. gangåbning. Her lå
en tærskelsten.
3646. Bønnerup, Hemmed sg (DKC: 140110.110) JN 1880-erne. Rundhøj. Den var ca. 8 m i diam. og 0,5 m h. Der er
registreret 1 randsten.
I højen fandtes en megalitgrav. Der er registreret >3 sidesten.
3647. Emmedsbo, Hemmed sg (DKC: 140110.116). JN 1880-erne. Rundhøj. Den var ca. 12,0 m i diam. og 0,5 m h. Der
er registreret 4 randsten. I højen findes en dysseruin.
Der er registreret >1 sidesten af kammeret og >2 sidesten af gangen.
3648.Emmedsbo Plantage, Hemmed sg (DKC: 140110.128). TR 1946. Fritstående dysse.
Kammeret (type I/II) havde rektangulært grundplan og var orienteret N-S. Det var bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten
mod N, S og Ø, samt 2 sten mod V.
140110,a. Emmedsbo, Hemmed sg (Inds. 1857. - NM 18.561-63). Høj. I højen fandtes en megalitgrav. Den var bygget
af 5 sidesten og 1 dæksten. Gulvet bestod af en bundbrolægning. Herpå fandtes: 1 tragtbæger. - 1 sleben, tyndnakket
flintøkse. - 1 mangekantøkse (type IV). - 1 ravperle ( mgl.). - Litt: N. Åberg 1937: nr. 17. - K. Thorvildsen 1941: nr. 62. C.A. Nordman 1935: 87, fig. 34.
3649. Selkær, Kastbjerg sg (DKC: 140112.29). JN 1880-erne. Langhøj. Den var >16,0 m l. og 7,5 m br. Der er registreret
randsten.
3650. Kastbjerg, Kastbjerg sg (DKC: 140112.50). 1970. Rundhøj. Den er bygget af sand. I højen fandtes en jættestue.
Den var omgivet af en pakning af sten og brændt flint.
Kammeret var orienteret NNØ-SSV. Det var ca. 4 m l. og 1,7 m br. Der er iagttaget standspor efter sidestenene bl.a. 4 i
V-væggen. Mellem disse har været tørmurskonstruktion.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var >2 m l. og 0,6 m br. Der lå en tærskelsten ved kammeret.
I højen fandtes en sekundær hellekiste (fra sten- eller bronzealder). Den var 0,35 m nedgravet i undergrunden; 0,65 x
0,40 m stor og dannet af små heller. Der er også fundet en sekundær brandgrube fra bronzealderen.
Ved indgangen undersøgtes et 9 m l. og 1-2 m br. offerlag.
Fund (Udgr. 1970 af B. Madsen. - KMR 325/70): 2 stridsøkser (type L 2 og L 3). - 1 sleben, tyndbladet tyknakket huløkse.
- 1 lerkar (type I 3). - 2 flintdolke (1 type Ix og 1 ubest.). – Ca. 79 ravperler (1 type a2; 11 type c1; 9 type c2; 1 type h; 5 type

j; 7 type q; 13 type m; 1 type r og 3 type t) samt fragm. -Offerlag: 4 lerskeer. - 2 lerskiver. - 3 fodskåle. - >10 tragtbægre. - 2
skulderkopper. - 7 skulderskåle. - 6 Troldebjergskåle. - 1 øskenskåle. - 1 åben skål med konvekse sider. MN I-II. - Litt: K.
Ebbesen 1978: fl.a. nr. 68. - 2005: fl.2,65.
3651. Sjørup, Nimtofte sg (DKC: 140113.1). JN 1881. Langhøj, orienteret Ø-V. Der er registreret randsten.
3652. Sønderskov By, Nimtofte sg (DKC: 140113.45). Langhøj. Der er registreret 20 randsten. I højens midterakse
fandtes 2 dysser.
a. Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten.
b. I højens V-lige ende fandtes en dysseruin. Der er registreret >3 sten af et kammer.
3653. Sjørup, Nimtofte sg (DKC: 140113.56a). JN 1881. Langhøj.
Der er registreret spor efter et kammer.
3654. ”Stenkammeret”, Mogenstrup, Nimtofte sg (DKC: 140113.65). JN 1881. Rundhøj. Den er ca. 24 m i diam. og 3,5
m h. Der er registreret randsten. I højen findes en jættestue.
Kammeret er orienteret N-S. Det er ca. 4,1 m l. og 2,5 m br. Det er bygget af 9 sidesten; nemlig 3 sten på hver langside
samt henh. 1 og 2 sten for den S-lige og N-lige ende. Midt for kammerets S-lige langside findes en gangåbning. Det er
dækket af 2 dæksten.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er ca. 0,8 m br. Der er bevaret >2 sidesten og >1 dæksten.
3655. Mogenstrup, Nimtofte sg (DKC: 140113.67). Rundhøj. Der er registreret 2 randsten.
Der er registreret spor af et kammer.
3656. Mogenstrup, Nimtofte sg (DKC: 140113.68). Rundhøj. I højen findes en jættestue.
Kammeret er uregelmæssigt ovalt og orienteret N-S. Det er 4 m l. og 2,0 m br. Det er bygget af 10 sidesten, nemlig 1 sten
for hver ende mod N og S samt 4 sten på hver langside. Sidestenene hælder indad. Der er registreret tørmurskonstruktion
mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 4 dæksten. Gulvet et dannet af et lag flade fliser; et 4-6 m tykt lergulv samt
et lag br. flint. Herpå fandtes enkelte gravgaver. En tyndnakket flintøkse lå i en 0,3-0,4 m dyb og 2,0x0,4 m stor grube i
kammerets S-lige ende. Fylden i kammeret bestod af gult sand.
Gangen er bygget af 14 sidesten og 7 dæksten. I gangen er registreret 2 karmsten og 2 tærskelsten. Den ene lå ved
hjørnestenene til kammeret; den anden ved 2. par sidesten.
Fund (Udgr. 1916 af G. Rosenberg. - NM A 28.542-50): 1 sleben, tyndnakket, tyndbladet flintøkse. - 1 ravperle (type m).
- 1 Troldebjergskål. - 1 Hagebrogårdskål. - 1 Troldebjergskål. - Ubest. lerkar. MN I. - Litt: N. Åberg 1937: nr. 83. - C.A.
Nordman 1917a: 94 ff. - P.V.Glob 1952: nr. 159. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 69.
3657. Mogenstrup, Nimtofte sg (DKC: 140113.70). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er 22,5 m l. og 6,5 m
br. Der er registreret 7 randsten. I højen er registreret 2 kamre.
a. I højen midterakse og ved centrum fandtes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten.
3658. Mogenstrup, Nimtofte sg (DKC: 140113.71). JN 1880-erne. Rundhøj. Den er ca. 9 m i diam. og 0,5 m h. Der er
registreret 5 randsten.
I højen fandtes en dysseruin. Der er registreret 1-2 sidesten af kammeret. Det har haft gangåbning mod S.
3659. Svenstrup, Nimtofte sg (DKC: 140113.74). JN 1881. Langhøj. Den var ca. 31 m l. og ca. 8,0 m br. Der er registreret
randsten. I højen er registreret 2 dysser.
a. Det ene dyssekammer var bygget af 5 sidesten.
Gangen var orienteret S-N.
b. Det andet dyssekammer var bygget af 5 sidesten.
Gangen var orienteret S-N.
Under en væltet randsten fandtes et lille kammer og her nogle ravperler og spiralring af bronze.
3660. ”Dås”, Svenstrup, Nimtofte sg (DKC: 140113.75). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 19 m l., 10,0
m br. og 2,0 m h. Der er registreret 18 randsten. I højens midterakse fandtes 3 dysser.
a. I højens Ø-lige ende findes en kammerruin. Der er registreret >1 sidesten.
b. I højens midte findes en kammerruin. Der er registreret >1 sidesten.
c. I højens V-lige ende er registreret en dysse.
Fund (Udgr. ca. 1738): Urner med br. ben; 1 kobbersaks; 2 kobberringe samt noge stykker rav. - Litt: E. Pontoppodan IV,
1768: 291, note d.
3661. Svapkæret, Rimsø, Rimsø sg (DKC: 140110.24). JN 1886 og 1986. Rundhøj. Den var ca. 10-12 m i diam. Der
registreredes randsten. I højen fandtes en jættestueruin.
Kammeret var orienteret NØ-SV. Det var ca. 4 m l. og 2 m br. Det var bygget af >5 sidesten. På gulvet var øjensynlig
nedlagt ca. 10 knuste, store lerkar som gulvbelægning.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var ca. 5 m l.
Ved højfoden undersøgtes et stort offerlag.
Fund (Udgr. 1986 af L. Wincent. - DJM 2113, i.s.): 1 tragtbæger. - 1 flækkekniv og ca. 15 ravperler. - Et stort offerlag.
3662. Rimsø, Rimsø sg (DKC: 140114.43). JN 1886. Høj. Der er registreret >2 randsten. I højen fandtes en megalitgrav.
Kammeret var bygget af >2 sidesten.
Gangen var orienteret NV-SØ. Den var bygget af 8 sidesten; 4 sten på hver side.

Fund (privateje - i.s.): 4-5 flintdolke og 1 mejselformet stenredskab. - Lerkarskår.
3663. Emmelev, Rimsø sg (DKC: 140114.52). 1967. Rundhøj. Den var ca. 25 m i diam. og 1,5 m h. Den var bygget af
sand. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes spor af et dyssekammer med polygonal grundplan.
Gangen var orienteret NØ-SV.
Fund (privateje - i.s.): Redskaber og smykker fra MN, YN og SN.
140114,a. ”Slaghøj”, Emmelev, Rimsø sg (NM A 32.074-5). Fundet i et stort gravkammer; dækket af en dæksten: 1
lerkarskår. - 1 dolkfragment. - 1 dolk (type VA)
3664. Tøstrup, Tøstrup sg (DKC: 140115.4). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Den er ca. 26 m l., 16 m br. og
1,0 m h. Der er registreret 25 randsten.
I højens V-lige ende findes en dysse. Kammeret er orienteret SSØ-NNV eller på tværs af højens længderetning. Det
havde 6-sidet(?) grundplan. Det var 1,7 m br. Det var bygget af >3 sidesten. På kammerets NNV-lige side findes en
gangåbning.
Gangen er orienteret NNV-SSØ. Den er 2,5 m l. og 1,1 m br.
Der er registreret >1 sidesten.
3665. Tøstrup, Tøstrup sg (DKC: 140115.7). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret NØ-SØ. Den er ca. 24 m l. Der er
registreret 28 randsten. I højens midterakse findes 3 dysser.
a. I højens SØ-lige ende findes ruinen af en dysse. Der er registreret >1 sidesten.
b. Ved højens midte findes en dysse. Kammeret (type IV) er orienteret NV-SØ eller på tværs af højens længderetning.
Kammeret har 5-sidet grundplan. Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. Det er åbent mod SØ.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er registreret 2 sidesten.
c. I højens NV-lige ende findes en dysse. Kammeret (type IV) har 5-sidet grundplan. Det er bygget af 5 sidesten; det er
åbent mod S.
3666. Tøstrup, Tøstrup sg (DKC: 140115.8). JN 1880-erne. Rundhøj. Den er ca. 10 m i diam. Der er registreret 15
randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type IV) har 5-sidet grundplan. Det er bygget af >3 sidesten. Kammeret var
åbent mod NV. Der er registreret 1 dæksten.
3667. Tøstrup, Tøstrup sg (DKC: 140115.12). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 16 m l. og 8 m br. Der
er registreret 19 randsten.
Ved højens midte findes en dysseruin. Der er registreret >3 sidesten af kammeret.
Der er registreret >1 sidesten af gangen.
3668. Tøstrup, Tøstrup sg (DKC: 140115.13). JN 1880-erne. Rundhøj. Den er ca. 9 m i diam. Der er registreret 16
randsten. Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type IV) har 5-sidet grundplan. Det er >1,3 m l., >1,0 m br. og >0,9
m h. Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. Kammeret er åbent mod SØ.
Gangen er orienteret SØ-NV. Der er registreret >2 sidesten.
3669. Tøstrup, Tøstrup sg (DKC: 140115.16). JN 1880-erne. Rundhøj. Den er ca. 10 m i diam. Der er registreret 21
randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type IV) er orienteret NV-SØ. Det har 6-sidet grundplan. Det er 2,2 m l. og
2,5 m br. Kammeret er bygget af 5 sidesten, som danner vinkel mod hinanden. Ved kammerets SØ-lige side findes en 0,5
m bred gangåbning. Her findes en kort gang. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten.
Gangen er orienteret NV-SØ. Der er bevaret >1 sidesten på den sydlige side. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 371.
3670. Tøstrup, Tøstrup sg (DKC: 140115.28). JN 1880-erne. Høj. I højen findes en megalitgrav(?). Der er registreret 3
dæksten.
3671. Tøstrup, Tøstrup sg (DKC: 140115.43). JN 1880-erne. Langhøj. Den var ca. 17,0 m l., 10,5 m br. og 2,5 m h. Der
er registreret randsten.
Der er iagttaget spor af et kammer.
3672. Tøstrup, Tøstrup sg (DKC: 140115.44). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er >15 m l., >6,0 m br. og 1,5
m h. Der er registreret 2 randsten.
I højen findes en dysse. Kammeret (type IV) har mindst 5-sidet grundplan. Det er bygget af 4 sidesten. På den S-lige
side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret S-N. Den er bygget af 2 sidesten.
Ved randstenene er fundet en fragm. sleben økse.
Fund: Mgl.
3673. Sivested, Tøstrup sg (DKC: 140115.84). JN 1880-erne og TR 1952. Rundhøj. Den var ca. 20 m i diam. og 1,5 m h.
I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret NØ-SV og havde uregelmæssig grundplan. Det var 3,5 m l., 1,7 m br. og ca. 1,6 m h. Der var
bygget af 8 sidesten. Der var tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Gulvet bestod af en bundbrolægning af flade
sten og et lag br. flint. Kammerets SV-lige ende var adskildt af en række kantsstillede fliser. Midt for den SØ-lige langside
fandtes en gangåbning.

Gangen var orienteret SØ-NV. Den var 2,5 m l., 0,5 m br. og 1,0 m h. Den er bygget af >4 sidesten; 2 på hver side. Ved 2.
par sidesten ligger 1 tærskel af 2 sten.
Fund (Udgr. 1952 af T.Ramskou. - NM A 44.823-33): 1 flækkekniv. - 1 flække. - >5 ravperler (1 skiveform. hængesmykke af
type 7 - 1 ravknap (type 7). - 1 mellemstykke - 2-4 fragm. kasseformede perler) og fragm. - 2 lerkar (ubest.), sandsynligvis
nedlagt i SN som offer. - Litt: K. Ebbesen 2009: kap. 38.
3674. ”Helgenhøj”, Tøstrup sg (DKC: 140115.88). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 17 m l. og 16 m
br. Der er registreret 18 randsten. Højen indeholder 2 jættestuer. Jættestuernes kamre ligger i hinandens forlængelse.
Gangene er ikke registreret.
a. Den ene jættestues kammer er orienteret NØ-SV. Der er registreret >2 dæksten.
b. Den anden jættestues kammer er orienteret NØ-SV. Der er registreret >3 sidesten og >2 dæksten.
3675. Sivested, Tøstrup sg (DKC: 140115.97). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 17,0 m l. og 5,5 m br. Der
er registreret randsten.
I højens Ø-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer. Det var 1,9 m l., 1,3 m br. og 1,2 m h. Der er registreret 5
sidesten.
3676. Sivested, Tøstrup sg (DKC: 140115.127). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den var ca. 21,0 m l., 7,5 m br.
og 1,2 m h. Der er registreret randsten.
Langhøjen skal have indeholdt 2 gravkamre.
3677. Sivested, Tøstrup sg (DKC: 140115.149). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 12,5 m l., 6,0 m br. og 1,0
m h. Der er registreret randsten; enkelte med skåltegn. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 700.
3678. Sivested, Tøstrup sg (DKC: 140115.168). JN 1880-erne. Langhøj.
Centralt i højen er registreret dækstenen af et gravkammer.
3679. Koustrup, Tøstrup sg (DKC: 140115.210). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 28,0 m l. og 6,0 m
br. Der er registreret 8 Randsten.
I højen fandtes en megalitgrav. Der er registreret >1 sidesten.
Fund (mgl.): 1 stridsøkse.
3680. Voldby, Voldby sg (DKC: 140118.1). JN 1880-erne. Høj. Der er registreret randsten.
I højen findes en dysse. Kammeret (type IV) har polygonal grundplan. Det er bygget af >3 sidesten.
Gangen er orienteret S-N. Der er registreret >1 sidesten.
3681. Sangstrup, Voldby sg (DKC: 140118.16). JJ 1870. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 30 m l. og 8,0 m br. Der er
registreret 9 randsten.
9,0 m fra højens Ø-lige ende og i midteraksen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret Ø-V
eller parallelt med højens længderetning. Det var 2,5 m l. og 0,8 m br. Det var bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten mod
Ø, V og N samt 2 sten mod S.
Fund (Udgr. 1870 af J.Jensen - mgl.): 1 flintøkse; et par flintdolke og ravperler.
3682. ”Nordhøje”, Ørum sg (DKC: 140119.11). JN 1880-erne. Rundhøj. Den er 12 m i diam. og 1,5 m h. Der er registreret
7 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type IV) er orienteret Ø-V og har 5- sidet grundplan. Det er 1,5 m h. Det er
bygget af 4 sidesten. På kammerets Ø-lige side findes en gangåbning.
3683. Ramten, Ørum sg (DKC: 140119.20). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 44 m l. I højen fandtes
2-3 kamre.
Der er registreret 8 sten.
3684. ”Kroethøj”, Ramten, Ørum sg (DKC: 140119.44). JN 1880-er og JB 1924. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er >20 m l.
og 8,0 m br. Der er registreret 16 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type IV) var nedgravet i undergrunden. Det var orienteret N-S og havde
6-sidet grundplan. Det var ca. 2,8 m l., 2,8 m br. og 1,6 m h. Det der bygget af 5 sidesten; de tre kløvede. Der er registreret
tørmurskonstruktion mellem sidestenene. For kammerets N-lige side findes en 0,6 m br. gangåbning. Gulvet består af
en brolægning.
Gangen var orienteret N-S. Den er 1,4 m l., og 0,8 m h. Den var bygget af 2 sidesten; én på hver side.
Fund (Udgr. 1924 af J. Brøndsted): Ingen.
3685. Dystrup, Ørum sg (DKC: 140119.51). JN 1880-erne. Langhøj. Der er registreret nogle få randsten.
Centralt fandtes en kammerruin. Der er registreret nogle sten.
Fund (mgl.): Flintdolk.
3686. Ulstrup Hede, Ramten, Ørum sg (DKC: 140119.96). JN 1884. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 22,5 m l. og 9,0 m
br. Der er bevaret >27 randsten. I højens midterakse findes 2 dysser.
a. I højens Ø-lige del findes en dysseruin. Kammeret er orienteret NØ-SV og har 6-sidet grundplan. Det er 1,6 m l., 1,6
m br. og 1,1 m h. Det er bygget af >4 sidesten og 1 dæksten. For kammerets NØ-lige side ligger 1 tærskelsten. Der er
registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Gangen er orienteret NØ-SV. Den er bygget af >2 sidesten.
b. I højens V-lige ende findes en dysseruin. Kammeret har haft polygonal grundplan. Der er registreret >2 sidesten.

3687. Ramten Hede, Ørum sg (DKC: 140119.97). JN 1884. Rundhøj. Den er 7,0 m i diam. Der er registreret 14
randsten.
Centralt i højen findes en dysse (type IV). Kammeret er orienteret NNØ-SSV og har 5-sidet grundplan. Det er ca. 1,0 m
l., 1,0 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af 4 sidesten, som alle viser en kløvet side. Kammeret er åbent mod NNØ.
3688. Ulstrup Hede, Ramten, Ørum sg (DKC: 140119.98). JN 1884. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 19 m l. og 9 m br.
Der er registreret >28 randsten; indtil 1,3 m høje. I højen findes 2 dysser.
a. I højens Ø-lige del og lige bag randstenene findes en dysse. Kammeret (type IV) har 5-sidet grundplan. Det er ca. 1,5
m l., 1,3 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. For kammerets SØ-lige side findes en gangåbning. I
denne ligger en tærskelsten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side.
b. I højens V-lige del findes en dysse ( type IV ). Kammeret har 5-sidet grundplan. Det er ca. 1,5 m l., 1,5 m br. og 1,3 m
h. Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. For kammerets SØ-lige side findes en gangåbning. Her(?) er registreret en
tærskelsten.
3689. Ulstrup, Ørum sg (DKC: 140119.100). JN 1884. Rundhøj. Der er registreret 9 randsten.
I højen fandtes en dysseruin. Der er registreret 3-5 sten af kammeret.
3690. Ulstrup, Ørum sg (DKC: 140119.102). JN 1884. Rundhøj. Den var ca. 9 m i diam. Der er registreret 4 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Kammeret var bygget af >2 sidesten. Der er registreret tørmurskonstruktion.
3691. Ulstrup, Ørum sg (DKC: 140119.104). Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 35 m l., 12 m br. og 1,5 m h. Der er
registreret 32 randsten, alle på langsiderne. I højens midterakse findes 2 dysser.
a. I højens V-lige ende findes en dysseruin. Der er registreret >1 sidesten og 1 dæksten.
b. Centralt i højen findes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten og 1 dæksten.
3692. Ulstrup, Ørum sg (DKC: 140119.105 - 1,5 m fra foregående og parallelt med denne, men de er ikke tvillingedysser).
JM 1884. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er >20 m l., 10 m br. og 1,5 m h. Der er registreret >11 randsten. I højens
midterakse findes 2 dysseruiner.
a. I højens V-lige ende findes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten.
b. I højens Ø-lige ende findes ruinen af et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret N-S eller på tværs af
højens længderetning. Der er bevaret >2 sidesten; henh. mod Ø og V.
3693. ”Vrænhøj”, Ulstrup, Ørum sg (DKC: 140119.112). JN 1884. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den er ca. 49 m l., 8-9 m
br. og 3,5 m h. I højen er fandtes 3 dysser.
a. I højens NV-lige ende findes en dysse. Kammeret (type IV) har 5-sidet grundplan. Det er bygget af 4 sidesten. For
den N-lige side findes en gangåbning. Her er registreret 1 tærskelsten. Gangen er orienteret N-S. Der er registreret >1
sidesten.
b. Ved højens midte findes en dysseruin. Der er registreret >1 sidesten.
c. I højens SØ-lige ende findes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten; henh. 1 mod SØ og Ø.
3694. Ulstrup, Ørum sg (DKC: 140119.121). JN 1884. Rundhøj. I højen fandtes en megalitgrav.
Kammeret var ca. 1,6 m l., 0,6 m br. og 0,5 m h. Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
3695. Ørbækgård, Ørum sg (DKC: 140119.129). JN 1884. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 31 m l. og 7,5 m br.
Der er registreret nogle få randsten.
Fund: Stenredskaber og ravperler.
3696. ”Vestre Teglhøj”, Ørbækgård, Ørum sg (DKC: 140119.153). JN 1886 og JB 1924. Langhøj. Den er >15 m l. Der er
registreret 3 randsten. I højen fandtes en dysse.
Kammeret havde 6-sidet grundplan og var orienteret VNV-ØSØ. Det var bygget af 5 sidesten. For kammerets VNV-lige
side fandtes en gangåbning. Her lå en tærskelsten. Kammeret var opr. dækket af >1 dæksten.
Gangen var orienteret Ø-V.
Fund (mgl.): Ravperler m.v.
3697. ”Østre Teglhøj”, Ørbækgård, Ørum sg (DKC: 140119.154). JN 1886. Langhøj. Der er registreret 3 randsten.
I højen findes en dysseruin. Kammeret var bygget af >1 sidesten og 1 dæksten.
Gangen var bygget af >4 sidesten.
Fund (mgl.): Enkelt oldsager.
3698. ”Stenknold”, Kni, Ørum sg (DKC: 140119.164). JN 1884. Rundhøj. Der er registreret ruinen af en megalitgrav.
3699. Horsemose, Ørum sg (DKC: 140119.214). JN 1887. Rundhøj. Den er ca. 10,5 m i diam. Højen er bygget af sand og
omgivet af en højmose. Der er registreret 4 randsten.
I højen findes en dysse (type IV). Kammeret har 5-sidet grundplan. Det er ca. 2,1 m br. og 1,6 m h. Kammeret er bygget
af 4 sidesten og 1 dæksten. Der er registreret tørmurskonstruktion. For kammerets S-lige side findes en gangåbning.
Her ligger en tærskelsten i S. Gulvet bestod af en brolægning.
Gangen er orienteret S-N. Den er bygget af >2 sidesten; én på hver side.
Fund (Inds. 1887. - NM A 7107-9): 1 stridsøkse (type K 6). - 1 ildsten. - 1 flække. - 7 ravperler (1 type g; 1 type t3; 2 type
c2 3 type m) og fragm.- Mgl: 1 økse. - Litt: K. Thorvildsen 1941: nr. 65. - K. Bahnson 1892: 178 f. - K. Ebbesen 2005:
fl.2,66.

140119, a. Ramten mark, Ørum sg. (FHM 125 (gl. nr.)). Fundet på bunden af et gravkammer: 2 slebne, svære tyndnakkede
flintøkser. - 1 køllehoved. - Litt: N. Åberg 1937: fig. 57. - K. Thorvildsen 1941: nr. 66.
3700. Halendrup By, Albøge sg (DKC: 140201.8). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret SSØ-NNV. Den var >9,0 m l., 6,0 m
br. og 1,0 m h.
3701. Halendrup By, Albøge sg (DKC: 140201.9). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret SØ-NV. Der er registreret randsten.
I højen er registreret spor af et gravkammer med dæksten.
3702. Halendrup, Albøge sg (DKC: 140201.10). JN 1880-erne. Langhøj. Der er registreret 3 randsten. I højen findes 2
dysser. a. I højens Ø-lige ende er registreret en dysseruin. Der sås 3 fragm. side- og dæksten.
b. I højens V-lige ende findes en dysse. Kammeret er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det har
rudeformet (?) grundplan. Det er ca. 1,9 m br. Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. Gulvet er belagt med et lag
ildskørnet flint.
Gangen er orienteret S-N. Der er registreret >1 sidesten.
3703. Halendrup By, Albøge sg (DKC: 140201.25). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 20,0 m l. og 10,0 m br.
Den er bygget af gult sand. Der er registreret 1 randsten.
3704. Søby, Albøge sg (DKC: 140201.56). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er >11,5 m l. og 6,0 m br. Der er
registreret ca. 20 randsten; de højeste er 1,6 m h. og pga. terrænforholdene placeret i S og SØ. I højen fandtes 2 dysser.
a. I højens V-lige ende fandtes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten.
b. Ved højens midte findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret N-S eller på tværs af højens
længderetning. Det er 2,2 m l., 0,6 m br. og 0,7 m h. Der er bevaret >2 sidesten; nemlig 1 sten mod Ø og V.
3705. Søby, Albøge sg (DKC: 140201.57). JN 1886. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 15,0 m l., 8,5 m br. og 1,9
m h. Den er bygget af sand. Der er registreret ca. 10 randsten.
I højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten.
3706. ”Palsens Høj”, Ebdrup, Ebdrup sg (DKC: 140202.1). JN 1880-erne. Høj. Den er ca. 17-21 m i diam. og 2,0 m h.
I højen findes ruinen af en megalitgrav. Der er registreret 8 sidesten.
Gangen var orienteret S-N.
3707. Ebdrup, Ebdrup sg (DKC: 140202.3). JN 1880-erne. Høj. Der er registreret 3 randsten.
Der er ikke registreret spor af kammer.
3708. Ebdrup, Ebdrup sg (DKC: 140202.4). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret N-S. Den er >11,0 m l. og 9,0 m br.
I højen fandtes en dysseruin. Der er registreret fragm. af 2 sidesten og 1 dæksten.
3709. Ebdrup, Ebdrup sg (DKC: 140202.6). JN 1880-erne. Høj. Der er registreret 3 randsten.
I højen findes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten med kløvet inderside.
3710. ”Gejlshøj”, Ebdrup, Ebdrup sg (DKC: 140202.10). JN 1880-erne. Rundhøj. Den var ca. 19,0 m i diam.
I højen er registreret en megalitgrav.
140202,a. Gårdsenskærgård, Ebdrup sg (Købt 1892. - FHM 2711-2 (gl. nr.)). Fundet i en sløjfet jættestue: 1 svær, sleben,
tyknakket retøkse (type B). - 1 sleben, tyndbladet, tyndnakket retøkse. - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,67.
3711. Tostrup, Feldballe sg (DKC: 140203.5). JN 1880-erne. Rundhøj. Den er ca. 10,0 m i diam. og 2,0 m h. Der er
registreret 21 randsten; indtil 1,8 m høje. Centralt i højen findes en stordysse.
Kammeret er orienteret Ø-V og har 6-sidet grundplan. Det er bygget af 5 sidesten og 1 dæksten. For kammerets Ø-lige
side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er bygget af 8 sidesten; 4 på hver side. - Litt: N.J. Israelsen 1960: 10 f (afb.).
3712. ”Kistehøj”, Tostrup, Feldballe sg (DKC: 140203.7). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Den var ca. 22,5
m l. og 7,5 m br. Der er registreret randsten.
Der findes ruinen af en megalitgrav.
3713. Tostrup, Feldballe sg (DKC: 140203.8). JN 1880-erne. Rundhøj. Den var ca. 11,0 m i diam. Der er registreret 16
randsten.
I højen er registreret ruinen af en megalitgrav.
3714. Barkær, Feldballe sg (DKC: 140203.27). 1949. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den er ca. 87 m l. og 6,5-7,5 m br. Der
er registreret randsten. Den ligger parallelt med en langhøj med 2 træbyggede gravanlæg. I højen fandtes 1 træbygget
gravanlæg og en dysse.
Det rektangulære dyssekammer (type 1a) var orienteret SV-NØ eller parallelt med højens længderetning. Det var ca. 2,1
m l. og 0,5 m br. Det var bygget af 6 sidesten, nemlig 1 sten for hver ende og 2 sten på langsiderne. Det var dækket af 1
dæksten.
Fund (mgl.): 2 lerkar. - Litt: P.V.Glob 1949: 5 ff. - 1975: 10 ff. - T. Madsen 1979:: 306, fig. 51. - D. Liversage 1992: 22 ff.
3715. Kejlstrup, Feldballe sg (DKC: 140203.35). 1967. Rundhøj. Den er ca. 15 m i diam. og 1,5 m h.
Centralt i højen findes ruinen af en dysse. Der er bevaret 5 sidesten og 1 dæksten.
3716. Skårupgård, Feldballe sg (DKC: 140203.37). 1967. Høj, ombygget i ny tid.
I højen findes et rektangulært dyssekammer. Det er bygget af 4 sidesten; én på hver side.
3717. Rødkærsig, Møllerup, Feldballe sg (DKC: 140203.51). 1988.
Rundhøj, ca. 10 m i diam. og 1,2 m h. Der er bevaret 11 randsten.

I højens N-lige del findes et dyssekammer. Det er bygget af 5 sidesten. På kammerets S-lige side findes en gangåbning.
3718. Rødkærsig, Møllerup, Feldballe sg (DKC: 140203.52). 1988. Rundhøj. Den er ca. 10 m i diam. og 1,5 m h. Der er
registreret randsten.
I højen findes ruinen af en megalitgrav.
3719. Grovlev, Fuglslev sg (DKC: 140204.3). JN 1880-erne. Rundhøj. Der er registreret 9 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret N-S. Der er bevaret 3 sidesten nemlig
1 sten mod N, Ø og V. Kammeret er åbent mod S. Det er dækket af 1 dæksten.
3720. Grovlev, Fuglslev sg (DKC: 140204.4).JN 1880-erne. Langhøj, orienteret SØ-NV. Der er bevaret >6 randsten. I
højens midterakse findes 2 dysser.
a. Den V-lige dysses kammer er orienteret NNV-SSØ eller på tværs af højens længderetning. Det har 6-sidet grundplan.
Det er bygget af 5 sidesten. For kammerets SSØ-lige side findes en 0,5 m br. gangåbning. Det er dækket af 1 dæksten.
Gangen er orienteret NNV-SSØ. Der er registreret >1 sidesten.
b. Den Ø-lige dysses kammer har polygonal grundplan. Det er bygget af >4 sidesten.
3721. Grovlev, Fuglslev sg (DKC: 140204.5). JN 1880-erne. Rundhøj. Der er registreret en del randsten.
I højen findes en dysse. Kammeret har 5-sidet grundplan. Det er bygget af >4 sidesten.
Gangen er bygget af >2 sidesten.
3722. Hald, Hald by (DKC: 140204.1). Rundhøj. Den er ca. 18 m i diam. Der er registreret en del randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret er orienteret Ø-V og har 6-sidet grundplan. Det er ca. 2,1 m l., 2,5 m br. og
1,6 m h. Det er bygget af 5 sidesten. Mellem sidestenene er registreret tørmurskonstruktion af flade fliser. Kammeret er
dækket af 1 dæksten. På kammerets Ø-lige side findes en 0,7 m br. gangåbning. Her ligger én ca. 13 cm h. tærskelsten.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er 2,4 m l., 0,7 m br. og 0,8 m h. Den er bygget af 4 sidesten; 2 på hver side samt dækket
af 2 dæksten.
3723. ”Anne Helles Høj”, Hoed sg (DKC: 140205.21). JN 1880 og JJ 1886. Rundhøj. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret havde oval grundplan og var orienteret NØ-SV. Det var ca. 3,8 m l., 2,0 m br. og 1,6 m h. Det er bygget af 10
sidesten; nemlig 2 sten for hver ende og 3 sten på langsiderne. Sidestenene hælder indad. Der er tørmurskonstruktion
mellem sidestenene. Gulvet var dannet af en flisebrolægning, hvorpå lå et lag brændt flint. Ved kammerets ene ende
fandtes en kiste i gulvet, dannet af lodretstående fliser. I kammerets iagttoges et sekundært gulvlag. Midt for kammerets
SØ-lige side fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var ca. 3,5 m l., 0,9-0,6 m br. og 1,3- 1,6 m h. Højden tiltog indefter. Den var bygget
af 8 sidesten; 4 på hver side. I gangen lå en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1887 af J. Jensen - NM A 8173-76): Skeletrester. - 1 dolk (type I/III). - 1 sleben, tyndbladet tyndnakket
flintøkse. - 1 flækkekniv (y. bronzealder). - 1 flækkekniv. - 2 flækker. - Mgl: lerkarskår. - Litt: K. Ebbesen 1978: 159 f, note
53, fig. 46-47.
3724. Øster Balle Mark, Hoed sg (DKC: 140205.45). JN 1880 og JJ 1887. Rundhøj. Den var 5,5 m i diam. og ca. 0,7 m h.
Der er registreret 15 randsten; 0,5 m høje. Centralt i højen fandtes en dysse.
Kammeret var orienteret NV-SØ. Det havde 6-sidet grundplan. Det er ca. 1,6 m br. og 1,2 m h. Det er bygget af 5 sidesten.
For kammerets SØ-lige side findes en gangåbning. Her ligger en tærskelsten. Gulvet består af en bundbrolægning,
hvorpå lå et lag brændt flint.
Gangen er orienteret SØ-NV.
Fund (Udgr. 1887 af J. Jensen - mgl.): 2 ravfragm.
3725. Øster Balle Mark, Hoed sg (DKC: 140205.46). JN 1880 og JJ 1887. Rundhøj. Den var ca. 7,0 m i diam. og 1,0 m h.
Der er registreret 5 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret var orienteret SSØ-NNV og havde 5-sidet grundplan. Det var bygget af
opr. 4 sidesten. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. For kammerets SSØ-lige side findes en
gangåbning. Her ligger en tærskelsten. Gulvet består af en bundbrolægning af flade fliser.
Gangen er orienteret NNV-SSØ. Den var ca. 2,5 m l., 0,8-0,5 m br. og 0,9 m h. Den var bygget af 4 sidesten. Yderst i
gangen lå 1 tærskelsten.
Fund (Udgr. 1887 af J. Jensen - NM A 8179-82): 1 sleben, tyknakket retøkse (type B). - 1 sleben, tyndnakkede flintøkse. 1 flække. - 1 ravperle (type m) og fragm. - Litt: N. Åberg 1937: nr. 23. - K. Thorvildsen 1941: nr. 69. - G. Rosenberg 1929:
260. - K. Ebbesen 2005: fl.2,68.
3726. Øster Balle Mark, Hoed sg (DKC: 140205.47). JN 1880 og JJ 1887. Rundhøj. Der er registreret 2 randsten.
I højen fandtes en dysse. Kammeret (type IV) var orienteret NNØ-SSV og havde 5-sidet grundplan. Det var 2,2 m l. og
1,4 m h. Det var bygget af 4 sidesten. For kammerets S-lige side fandtes en 0,9 m br. gangåbning.
Gangen var orienteret SSV-NNØ. Den var bygget af 2 sidesten; én på hver side.
3727. Øster Balle Mark, Hoed sg (DKC: 140205.48 - anlægget ligger ca. 10 m V for foregående og er muligvis del af
samme langhøj ). JN 1880 og JJ 1887. Højrest. I højen findes en dysse.
Kammeret (type IV) er orienteret N-S og har 6-sidet grundplan. Det er ca. 2,2 m l. og 2,1 m br. Det er bygget af 5 sidesten,
nemlig 1 sten mod N og 2 på hver langside. For kammerets S-lige side fandtes en 0,7 m br. gangåbning.
Fund (Udgr. 1887 af J. Jensen. - Mgl.): Skeletrester og en rund, gennemboret perle.

3728. ”Limovnen”, Øster Balle Mark, Hoed sg (DKC: 140205.49). JN 1880 og JJ 1887. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er
ca. 25,0 m l., 11,5 m br. og 2,5 m h. Der er registreret 23 randsten; 1,0-1,3 m høje. I højen er registreret 2 gravkamre.
I højens SØ-lige del fandtes et dyssekammer. Der registreredes >2 sidesten. Mellem sidestenene fandtes
tørmurskonstruktion.
Fund (Udgr. 1887 af J. Jensen - mgl.): 1 rørformet ravperle.
3729. Østerballe Mark, Hoed sg (DKC: 140205.54). JN 1880-erne. Rundhøj. I højen findes en dysse. Kammeret (type
IV) er orienteret Ø-V og har 6-sidet grundplan. Det er 1,8 m l. og 1,2 m h. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 1 på hver
side. For kammerets Ø-lige side findes en 0,8 m br. gangåbning. Her ligger en tærskelsten. Kammeret er dækket af 1
dæksten.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er 0,5-0,8 m br. Den er bygget af 4 sidesten nemlig 2 på hver side. Mellem 1.- 2. par
sidesten ligger endnu en tærskelsten. - Litt: A.P. Madsen 1900: 18, t. XX,31.
3730. Østerballe Mark, Hoed sg (DKC: 140205.58). JN 1880-erne. Langhøj. Den var ca. 12,5 m l. og 6,5 m br. Der var
registreret 1 randsten.
3731. Østerballe Mark, Hoed sg (DKC: 140205.59). JN 1880-erne. Langhøj. Den var ca. 25,0 m l. og 6,0 m br.
140205,a. Balle Mark, Hoed sg (NM A 13.776). Fundet i en stendysse: 1 tyknakket flintøkse.
3732. Homå Hede, Homå sg (DKC: 140206.7). JN 1880-erne. Rundhøj. Der er registreret 11 randsten. I højen fandtes
en dysse.
Kammeret er orienteret SØ-NV og har 5-sidet grundplan. Det er bygget af >3 sidesten og 1 dæksten. Kammeret er åbent
mod SØ. Gangen er orienteret SØ-NV. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 702.
3733. Homå, Homå sg (DKC: 140206.8). JN 1880 og JJ 1987. Højrest. I højen fandtes en dysse.
Kammeret (type IV) var orienteret ØSØ-VNV og har 6-sidet grundplan. Det er 2,2 m l. og 1,2 m br. Det er bygget af 5
sidesten og 1 dæksten. For kammerets SSØ-lige side findes en gangåbning. Her ligger en tærskelsten. Gulvet består af
en bundbrolægning.
Gangen var orienteret ØSØ-VNV. Den var 0,9 m l., 0,6 m br. og 0,9 m h. Den er bygget af >2 sidesten. Ved gangens ydre
ende ligger en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1887 af J. Jensen - NM A 8177-78): 1 flintdolk (type Ix). - 1 fragm. skiveskraber (i fylden).
3734. Homå Hede, Homå sg (DKC: 140206.10). JN 1880-erne. Langhøj. Den er ca. 31,0 m l. og 8,0 m br. Der er registreret
ca. 35 randsten. I højens midterakse findes 2 dysser.
a. I højens ene ende findes en dysse. Kammeret har polygonal grundplan. Det er bygget af 6(?) sidesten og 1 dæksten.
Gangen er bygget af >2 sidesten; én på hver side.
b. I højens modsatte ende er registreret et dyssekammer. Der ses 1 dæksten. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 703.
3735. Homå Hede, Homå sg (DKC: 140206.12). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Der er registreret 3
randsten.
I højen findes et rektangulært dyssekammer.
3736. Lund, Homå sg (DKC: 140206.23). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den var ca. 45 m l. og ca. 10,0
m br.
Der er registreret 6 randsten.
3737. Homå, Homå sg (DKC: 140206.31). JN 1880-erne. Ruin af en jættestue(?). Der er registreret 5 sidesten og dele af
dæksten.
Fund (Udgr. 1893 af J. Jensen.): se nedenfor.
140206,a. Homå Kirke, Homå sg (Købt på auktion i 1934. - NM A 36.266-70). Fundet i en jættestue, muligvis overstående:
2 svejede bægre (SN). - 1 kop og 1 forrådskar, begge Br.A. - Ubest. lerkar.
3738. Skovgårde, Hyllested sg (DKC: 140207.4). JN 1880-erne. Rundhøj. Der er registreret randsten.
I højen findes en dysse. Kammeret er orienteret Ø-V og har 6-sidet grundplan. Det er bygget af 5 sidesten. Kammeret er
åbent mod Ø.
3739. ”Stenovnen”, Skovgårde, Hyllested sg (DKC: 140207.5a). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 19,0 m
l. og 8,5 m br. Der er registreret ca. 30 randsten; 1,4 m høje. I højens midterakse fandtes 2 dysser.
a. I højens Ø-lige del fandtes en dysseruin. Der er registreret 4 sidesten.
b. I højens V-lige del findes en dysse. Kammeret er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det har 6-sidet
grundplan. Det er ca. 1,8 m l. og 1,8 m br. Kammeret er bygget af 5 sidesten.
3740. Skovgårde By, Hyllested sg (DKC: 140207.5b). JN 1880-erne. Ruin af en dysse.
3741. Hyllested By, Hyllested sg (DKC: 140207.6). JN 1880-erne. Dysseruin. Der er registreret >5 sidesten af et
gravkammer.
3742. Hyllested By, Hyllested sg (DKC: 140207.7). JN 1880-erne. Rundhøj. I højen fandtes en dysse.
Kammeret (type IV) er orienteret Ø-V og har 6-sidet grundplan. Det er ca. 1,9 m l., 2,1 m br. og 1,6 m h. Det er bygget af
5 sidesten; nemlig 1 på hver side. For kammerets Ø-lige side findes en 0,6 m br. gangåbning. Her ligger en tærskelsten.
Kammeret er dækket af 1 dæksten.
3743. Hyllested, Hyllested sg (DKC: 140207.15). OKJ 1946. Rundhøj. Der er bevaret nogle få randsten.
I højen findes en dysse. Kammeret har 5-sidet grundplan. Der er bevaret 1 dæksten.

140207,a. Skovmosegård, Hyllested sg (Inds. - NM 27.529). Fundet ca. 0,7 m dybt i en høj. Gravkammeret var dannet
af 4 store, skråtstillede sten. I kammeret fandtes et skelet, 4 lerkar samt: 1 sleben, buttet retmejsel. - 1 sleben, svær
tyndnakket flintøkse. - 1 grønstensøkse.
3744. ”Tornhøj”, Kolind, Kolind sg (DKC: 140208.4). JN 1880-erne. Rundhøj. Den var ca. 7,5 m i diam. Der er registreret
3 randsten.
Centralt i højen findes en dysseruin. Kammeret var bygget af >2 sidesten og 1 dæksten.
Gangen var 0,6 m br. Den var bygget af 2 sidesten; én på hver side.
3745. ”Romle Stenovn”, Kolind By, Kolind sg (DKC: 140208.5). JN 1880-erne og 1922. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den
er >15 m l. og >4 m br. Der er bevaret ca. 10 randsten; alle meget store.
I højen SV-lige del findes en dysse. Kammeret (type IV) er orienteret NV-SØ og har polygonal grundplan. Det er 1,5 m
l., 1,3 m br. og 1,2 m h. Det er bygget af 5 sidesten. På kammeret SØ-lige side findes en gangåbning. Det er dækket af 1
meget stor dæksten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er bygget af 4 sidesten; 2 på hver side. - Litt: N.J. Israelsen 1960: 10 (afb.). - P.V. Glob
1969: nr. 706.
3746. Lykkesholm, Lyngby sg (DKC: 140209.32). JN 1880-erne. Dysseruin.
Kammeret er orienteret NØ-SV og har polygonal grundplan. Det er bygget af >2 sidesten og 1 dæksten. Der er registreret
tørmurskonstruktion.
3747. Lykkesholm, Lyngby sg (DKC: 140209.39). JN 1880-erne og JJ 1887. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 20,0 m
l., 7,5 m br. og 1,5 m h. Der er registreret 26 randsten; indtil 1,6 m høje. Der er skålformede fordybninger på den ene. I
højens Ø-lige del findes 2 dysser.
a. 4,0 m fra højens S-lige enden findes en dysse. Kammeret er orienteret Ø-V eller på tværs af højens længderetning.
Det har 6-sidet grundplan. Det er 2,2 m l., 2,2 m br. og 1,7 m h. Det var opr. bygget af 5 sidesten; én på hver side. Der er
tørmurskonstruktion mellem sidestenene. For kammerets Ø-lige side findes en gangåbning. Her ligger en tærskelsten.
Gulvet dannes af en bundbrolægning.
Gangen er orienteret Ø-V og når til randstenene. Den er bygget af 4 sidesten, nemlig 2 på hver side. Der er registreret
tørmurskonstruktion. Gangens bund er brolagt. Ved de yderste ligger 2 tærskelsten.
Fund (Udgr. 1887 af J. Jensen - NM A 8187): 24 ravperler (20 type m1-3; 3 type c2; 1 type e) og fragm.
b. 6,0 m fra højens S-lige ende findes en dysse. Kammeret (type IV) er orienteret Ø-V eller på tværs af højens
længderetning. Det har polygonalt grundplan. Det er ca. 2,0 m l.og 1,6 m br. Der er bevaret >2 sidesten. Der er registreret
tørmurskonstruktion. For kammerets Ø-lige side findes en 0,6 m br. gangåbning. Her ligger en tærskelsten.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er 1,1 m l., 0,5 m br. og 1,1 m h. Den er bygget af >2 sidesten; én på hver side. Der ligger
endnu 1 tærskelsten i gangen. Gulvet består af en bundbrolægning. Bunden ligger højere end i kammeret.
Fund (Udgr. 1887 af J. Jensen - NM A 8188-93): 1 flækkepil (type C). - 1 fragm. dolkstav. - 1 flækkeildsten. - 1 skiveskraber.
- 11 ravperler (8 type m1-3; 2 type e; 1 type c2) og fragm. - 1 skulderskål. (MN II). - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 70, fig.
69,4. - 2005: fl.2,69.
3748. Lykkesholm, Lyngby sg (DKC: 140209.42). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 44 m l., 12,5 m br.
og 2,5 m h. Der er bevaret nogle få randsten.
I højen findes ruinen af en megalitgrav.
3749. Lyngby, Lyngby sg (DKC: 140209.55). TM 1946. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den er ca. 18,0 m l. og 7,5-9,0 m br.
Der er registreret spor af en dysseruin.
3750. Nødager, Nødager sg (DKC: 140210.12). JN 1880-erne. Rundhøj. Der er registreret >3 randsten.
I højen fandtes ruinen af en dysse. Der er registreret 4 sidesten.
3751. Nødager, Nødager sg (DKC: 140210.17). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret Ø-V. Der er registreret 14 randsten.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type III). Det er orienteret SSV-NNØ eller på tværs af højens længderetning.
Det er bygget af >3 sidesten og 1 dæksten. Ved den S-lige endes V-lige side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SSV-NNØ. Den er ca. 0,5 m br. Den er bygget af >2 sidesten; én på hver side.
3752. Nødager, Nødager sg (DKC: 140210.22). JN 1880-erne. Langhøj. Den er ca. 59,0 m l. og 10,0 m br. Der er registreret
randsten.
Der er registreret et meget stort gravkammer.
3753. Nødager, Nødager sg (DKC: 140210.24). JN 1880-erne. Rundhøj. Den er ca. 6,0 m i diam. Der er registreret 4
randsten. I højen fandtes en dysseruin. Der er registreret 1 dæksten.
3754. Nødager, Nødager sg (DKC: 140210.25). JN 1880-erne. Rundhøj. I højen er registreret ruinen af en megalitgrav.
3755. Nødager By, Nødager sg (DKC: 140210.28). JN 1880-erne. Rundhøj. I højen er registreret en dysseruin.
Kammeret (ubest.) havde opr. rektangulær grundplan. Det var bygget af >2 sidesten og 1 dæksten.
Gangen var bygget af >1 sidesten.
3756. Nødager, Nødager sg (DKC: 140210.31). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret N-S. Der er registreret 3 randsten.
3757. Pederstrup, Nødager sg (DKC: 140210.67). JN 1880-erne. Rundhøj. Der er registreret 4 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type IV) var orienteret Ø-V og havde 6-sidet grundplan. Det var bygget af 5
sidesten; én på hver side. For kammerets Ø-lige side fandtes en 0,5 m br. gangåbning.

Gangen var orienteret Ø-V. Der er registreret >1 sidesten.
3758. ”Langben-Rise”, Pederstrup, Nødager sg (DKC: 140210.77). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den var
>31,5 m l., og 8,0 m br. Der er registreret 18 randsten.
I højens midterakse er registreret spor(?) af 2 gravkamre.
3759. Pederstrup, Nødager sg (DKC: 140210.83). JN 1880-erne. Langhøj. Den var ca. 16,0 m l. og 5,0 m br. Der er
registreret 21 randsten .
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >4 sidesten.
Fund (mgl.): 2 ”kugler” samt ravperler (de fleste type m, men også andre former).
3760. Pederstrup By, Nødager sg (DKC: 140210.84). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var >23,5 m l. og 6,5
m br. Der er registreret 9 randsten.
Centralt i den opr. høj fandtes en dysse. Kammeret (type IV) var orienteret NV-SØ eller på tværs af højens længderetning.
Det havde 5-sidet grundplan. Det var 2,2 m l., 2,8 m br. og 1,3 m h. Det var bygget af 4 sidesten; én på hver side. For
den NV-lige side fandtes en gangåbning. Her lå en 0,7 m h. tærskelsten. Kammeret var dækket af 2 dæksten. Det havde
flisegulv.
Gangen var orienteret NV-SØ. Den var bygget af >2 sidesten.
3761. Skårupgård, Nødager sg (DKC: 140210.85). JN 1880-erne. Langhøj. Den var 23,5 m l., 5,5 m br. og 0,5 m h. Der er
registreret >7 randsten. I højen skal have været 3 små, rektangulære dyssekamre.
a. I højens Ø-lige ende er registreret >2 sidesten af en dysseruin.
Fund (mgl.): 1 flintdolk.
3762. Skårupgård, Nødager sg (DKC: 140210.87). JN 1880-erne og GR 1916. Rundhøj. Der er bevaret >15 randsten; 1,3
m høje.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type IV) har 6-sidet grundplan. Det er ca. 1,9 m l. og 1,9 m br. Det er bygget
af 4 sidesten; én på hver side. For den ene side findes en 0,6 m br. gangåbning. Her ligger 1 tærskelsten. Kammeret er
dækket af 1 stor dæksten.
Gangen er 0,6 m br. Det er bygget af >2 sidesten.
3763. Skårupgård, Nødager sg (DKC: 140210.88). JN 1880-erne. Rundhøj.
I højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten.
3764. Skildrup, Nødager sg (DKC: 140210.94). JN 1880-erne. Rundhøj. Den er ca. 7,5 m i diam. og 1,0 m h. Der er
bevaret >11 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type IV) er orienteret Ø-V og har 6-sidet grundplan. Det er 1,8 m l. og 1,3 m
br. Det er bygget opr. 5 sidesten. For kammerets Ø-side findes en tærskelsten.
3765. Skildrup, Nødager sg (DKC: 140210.95). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er 15,0 m l. og 8,5 m br.
Der er bevaret >25 randsten; 1,6 m høje.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret er orienteret NV-SØ og har 7-sidet grundplan. Det er ca. 2,0 m l., 1,9 m br.
og 1,9 m h. Det er opr. bygget af 6 sidesten. For kammerets SØ-lige side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er bygget af >2 sidesten, én på hver side.
3766. Skildrup, Nødager sg (DKC: 140210.96). JN 1880-erne. Langhøj. Den er 12,0 m l. og 7,0 m br. Der er registreret
>10 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type IV) har 5-sidet grundplan. Det er 1,6 m h. Det er bygget af 4 sidesten;
én på hver side. På den 5. side findes en gangåbning. Her ligger 1 tærskelsten. Kammeret er dækket af 1 dæksten. - Litt:
E. Aner 1963; fig. 1,10.
3767. ”Kramkisten”, Skildrup/Mårup, Nødager sg (DKC: 140210.101). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret N-S. Den er
>75 m l. og 10,0 m br. Der er registreret >22 randsten. I højens midterakse findes 2 dysser.
a. Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V eller på tværs af højens
længderetning. Det er bygget af > 3 sidesten; nemlig 1 sten mod N, S og V. Kammeret er åbent mod Ø.
b. I højens N-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V eller på tværs af højens
længderetning. Det er bygget af >3 sidesten; nemlig 1 sten mod N, S og V. Kammeret er åbent mod Ø. Det er dækket af
1 dæksten.
3768. Skildrup, Nødager sg (DKC: 140210.103). JN 1880-erne. Rundhøj. Højen er ca. 10,0 m i diam. og 1,0 m h. Der er
registreret ca. 23 randsten.
Centralt i højen findes en dysseruin. Kammeret var rektangulært(?). Det var ca. 1,2 m h. Der er registreret >2 sidesten.
3769. ”Tvillinghøj”, Pederstrup, Nødager sg (DKC: 140210.110). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den var 16,0
m l. og 6,0 m br. Der er registreret randsten.
I højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type Ia). Det var orienteret SV-NØ eller parallelt med højens længderetning.
Det var ca. 1,9 m l., 0,9 m br. og 0,8 m h. Det er bygget af 4 sidesten; nemlig 1 sten mod SV, NØ, NV og SØ.
Fund (mgl.): 1 velbevaret skelet og lerkarskår.
3770. ”Tvillinghøj”, Pederstrup, Nødager sg (DKC: 140210.110, - ligger parallelt med foregående. Mellemrummet er ca.
3 m). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den er ca. 11,5 m l. og 6,0 m br.
3771. Horstved, Nødager sg (DKC: 140210.121). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 31,0 m l. og 9,5 m br.

Der er registreret mange randsten.
Fund: Guldting.
3772. Ilbjerg, Nødager sg (DKC: 140210.137). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er ca. 28,0 m l. og 8,0
m br. Der er bevaret >30 randsten; indtil 1,9 m høje. I højens midterakse findes 2 dysser.
a. I højens NNØ-lige ende findes en dysse. Kammeret (type IV) er orienteret ØSØ-VNV og har 5-sidet grundplan. Det er
1,8 m h. Kammeret er bygget af 4 sidesten; én på hver side. For kammerets ØSØ-lige side findes en 0,7 m br. gangåbning.
Her ligger en tærskelsten.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er 0,7 m br. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side.
b. I højens SSV-lige ende findes en dysse. Kammeret (type III) er orienteret NNØ-SSV eller parallelt med højens
længderetning. Den er 2,4 m l., 2,1 m br. og 1,9 m h. Det er bygget af 4 sidesten, én på hver side. For kammerets ØSØlige sides NNØ-lige del findes en 0,8 m br. gangåbning. Her ligger én ca. 26 cm h. tærskelsten. Kammeret er dækket af
1 dæksten.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Der er bevaret >1 sidesten. - Litt: N.J. Israelsen 1960: 9 (afb.).
3773. Ilbjerg, Nødager sg (DKC: 140210.138). JN 1880-erne. Rundhøj. Den var ca. 7,5 m i diam. Der er registreret ca. 10
randsten,
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Det var bygget af >3 sidesten.
3774. ”Stenmanden”, Stabrand, Nødager sg (DKC: 140210.142). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den er ca.
22,5 m l., 5,5 m br. og 1,0 m h. Der er registreret ca. 12 randsten.
I højens midterakse og forskudt mod den NØ-lige ende findes en dysseruin. Der er bevaret >2 sten. - Litt: N.J. Israelsen
1960: 8. - E. Tang Kristensen 1892: 249 f.
3775. ”Hunden og Haren”, Stabrand, Nødager sg (DKC: 140210.143). Rundhøj. Der er registreret 2 randsten.
I højen findes en dysse. Kammeret var dækket af 1 dæksten.
Gangen er bygget af >2 sidesten. - Litt: N.J. Israelsen 1960: 8
3776. Mårup By, Nødager sg (DKC: 140210.156). JN 1880-erne. Rundhøj. Den var 7,5 m i diam. Der er registreret 3
randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >3 sidesten.
3777. Mårup By, Nødager sg (DKC: 140210.157). JN 1880-erne. Rundhøj. Den var ca. 8,0 m i diam. Der er registreret 9
randsten. Centralt i højen fandtes en dysseruin. Kammeret var bygget af >2 sidesten.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var bygget af 2 sidesten; én på hver side.
3778. Mårup, Nødager sg (DKC: 140210.160). JN 1880-erne. Fritstående dysse. Kammeret er orienteret NØ-SV og har
5-sidet grundplan. Det er ca. 1,1 m l. og 0,6 m h. Det er bygget af 4 sidesten; én på hver side. For kammerts SV-lige side
findes en 0,4 m br. gangåbning. Kammeret er dækket af 1 dæksten. - Litt: N.-J. Israelsen 1960: 10 (afb.).
3779. Mårup, Nødager sg (DKC: 140210.169). JN 1880-erne. Rundhøj. Den var ca. 7,0 m i diam. og 0,5 m h. Der er
registreret 7 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >1 sidesten.
3780. Mårup, Nødager sg (DKC: 140210.170). JN 1880-erne. Rundhøj. Den er ca. 7,0 m i diam. Der er registreret 7
randsten.
Centralt i højen er registreret en dysse.
Det rektangulære dyssekammer (type I/II) er orienteret NNV-SSØ. Der er ca. 2,5 m l., 0,7 m br. og 0,8 m h. Det er bygget
af >4 sidesten; nemlig 2 sidesten på langsiderne mod ØNØ og VSV.
3781. Mårup, Nødager sg (DKC: 140210.173). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 20,0 m l. og 5,5 m br.
Der er registreret ca. 15 randsten. I højens midterakse fandtes 2 dysser.
a. Centralt i højen er registreret spor af et kammer.
b. I højens N-lige del fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret Ø-V eller på tværs af højens
længderetning. Det var bygget af >3 sidesten; nemlig 1 sten mod N, S og V. Kammeret er åbent mod Ø.
3782. Mårup, Nødager sg (DKC: 140210.174). JN 1880-erne. Rundhøj. Der er registreret 10 randsten; 1,5 m høje.
Centralt i højen findes en dysseruin. Kammeret har polygonal grundplan. Det er bygget af >2 sidesten og 1 dæksten.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er 0,6 m br. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side.
3783. ”Mejekirke”, Mårup, Nødager sg (DKC: 140210.175). JK 1858 og JN 1880-erne. Rundhøj. Der er bevaret >5
randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type IV) er orienteret Ø-V og har 6-sidet grundplan. Det er 2,1 m l., 2,1 m
br. og 1,8 m h. Det er bygget af 5 sidesten; én på hver side. Specielt den V-lige endestenen er meget stor. For den Ø-lige
side findes en 0,6 m br. gangåbning. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er ca. 1,2 m l. Den er bygget af 2 sidesten, som hælder indad. - Litt: A.P. Madsen 1868: 11,
t. 11. - H. Kjær 1924: 25 (afb.). - N.J. Israelsen 1960: 81 (afb.).
3784. Mårup By, Nødager sg (DKC: 140210.177). JN 1880-erne. Rundhøj. Der er registreret 16 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type IV) er orienteret ØSØ-VNV og har 6-sidet grundplan. Det er ca. 1,2 m
l., 1,2 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af >4 sidesten. For kammerets ØSØ-lige side findes en 0,9 m br. gangåbning.
3785. Mårup By, Nødager sg (DKC: 140210.178). 1972. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 30,5 m l., 13,0 m br. og 1,5

m h.
3786. Mårup, Nødager sg (DKC: 140210.181). JN 1880-erne. Rundhøj. Den er ca. 1,0 m h. Der er registreret 12 randsten.
Centralt i højen findes en dysseruin. Kammeret er ca. 0,9 m h. Det er bygget af >2 sidesten.
3787. ”Jyndovnen”, Mårup, Nødager sg (DKC: 140210.183). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca.
26,0 m l. og 8,0 m br. Der er registreret ca. 15 randsten. I højens midterakse findes 3 dysser.
a. I højens V-lige ende findes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten.
b. Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type IV) er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det har
6-sidet grundplan. Det er ca. 1,4 m l. Det er bygget af 5 sidesten; én på hver side. På kammerets S-lige side findes en 0,4
m br. gangåbning. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten.
Gangen er orienteret S-N. Der er bevaret >1 sidesten.
c. I højens Ø-lige ende findes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten og 1 dæksten.
3788. Mårup, Nødager sg (DKC: 140210.185). JN 1880-erne. Rundhøj. Den er ca. 6,5 m i diam. og 0,5 m h. Der er bevaret
ca. 12 randsten.
Centralt i højen findes en dysseruin. Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan. Det er bygget af >3 sidesten og 1
dæksten. Kammeret er åbent på den ene side.
3789. Mårup, Nødager sg (DKC: 140210.187). JN 1880-erne. Rundhøj. Den var ca. 5 m i diam. Der er registreret
randsten.
Centralt i højen findes en dysseruin. Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret NV-SØ. Det er
bygget af >4 sidesten; nemlig 2 sten på hver side mod NØ og SV. Sidestenene hælder indad.
3790. Ørup By, Rosmus sg (DKC: 140211.1). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret Ø-V. Højen havde opr. været 37,5 m l.,
12,5 m br. og 1,5 m h. Der er registreret 2-3 randsten. I højen fandtes 2 gravkamre, hvoraf kun det ene var bevaret.
Kammeret (type IV) har 6-sidet grundplan. Det er ca. 2,0 m h. Det er bygget af 5 sidesten; én på hver side. På den sidste
side findes en 0,4 m br. gangåbning. Her ligger 1 tærskelsten. Kammerets bund er brolagt.
Gangen var bygget af >3 sidesten; nemlig 2 på den ene og 1 på den anden side.
Fund: Ingen.
3791. Ørup By, Rosmus sg (DKC: 140211.2). JN 1880-erne. TM 1962. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den var ca. 20,0 m l.,
10,0 m br. og 1,1 m h. Der er registreret ca. 10 randsten.
3792. Ørup By, Rosmus sg (DKC: 140211.4). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 20,0 m l.og ca. 10,0 m
br. Der er registreret 10-11 randsten.
I højen fandtes en dysseruin. Kammeret var 1,4 m h. Det var bygget af >3 sidesten.
3793. Ørup By, Rosmus sg (DKC: 140211.5). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 1,6 m h. Der er registreret
20 randsten.
I højens midterakse, og forskudt mod den V-lige ende findes en dysse. Kammeret (type IV) er orienteret SV-NØ eller skråt
på højens længderetning. Det har 5-sidet grundplan. Det er 2,4 m l., 2,4 m br. og 1,7 m h. Det er bygget af 4 sidesten; én
på hver side. På kammerets SV-lige side findes en gangåbning. Her ligger en 0,9 m h. indgangssten.
Gangen har været orienteret SV-NØ.
Fund: 1 flintmejsel.
3794. Rosmus, Rosmus sg (DKC: 140211.10). JN 1880-erne og 1989. Rundhøj. Den var ca. 13 m i diam. Der er registreret
randsten. I højen fandtes tomten af en dysse.
Kammeret var bygget af 5 sidesten. Kammergulvet fandtes endnu.
Ved randstenskæden fremkom et stort offerlag.
Fund (Udgr. 1990 af P. Asingh - EBM 56, i.s.): 2 Ravperler og mange lerkarskår. - Litt: AUD 1990:240.
3795. Rugård Sønderskov, Rosmus sg (DKC: 140211.17). JN 1880-erne. Rundhøj. Den er ca. 7,5 m i diam. og 1,0 m h.
Der er registreret 14 randsten.
Centralt i højen findes en dysseruin. Kammeret har været ca. 1,2 m h. Der er registreret sidesten og 1 dæksten.
3796. Balle By, Rosmus sg (DKC: 140211.47). JN 1880-erne. Rundhøj. Der er registreret >9 randsten; 1,1 m høje.
I højen fandtes ruinen af en megalitgrav. Der er registreret >1 sidesten.
3797. Balle By, Rosmus sg (DKC: 140211.48). JN 1880-erne. Rundhøj. Den var ca. 10,0 m i diam. Der er registreret 14
randsten; 1,2 m høje.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret (ubest.) var 1,8 m h. Det var bygget af 4 sidesten. For den ene side lå en
tærskelsten.
3798. Balle, Rosmus sg (DKC: 140211.49). JN 1880-erne og JJ 1888. Rundhøj. Der er registreret randsten.
I højen findes en dysse. Kammeret (type II) er orienteret NV-SØ. Det er 1,7 m l., 1,5 m br. og 1,5 m h. Det er bygget af 3
sidesten; nemlig 1 sten mod NV, NØ og SV. For kammerets SØ-lige side ligger en indgangssten. Kammerets gulv består
af en bundbrolægning.
3799. Balle By, Rosmus sg (DKC: 140211.51). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den er >19 m l. og 8,0 m br. Der
er registreret 9 randsten; 1,6 m høje.
I højens midterakse og forskudt mod SV-enden, fandtes en dysse. Kammeret (type IV) var orienteret N-S eller skråt på
højens længderetning. Det havde 6-sidet grundplan. Det var ca. 1,8 m h. Det var bygget af 5 sidesten; én på hver side.

Kammerets var åbent mod S.
Fund (Udgr. af J. Jensen. - Mgl.): Ravperle og lerkarskår.
3800. Balle By, Rosmus sg (DKC: 140211.52). JN 1880-erne. Langhøj. Der er registreret enkelte randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type III/IV) er orienteret NØ-SV og har uregelmæssig rektangulær (eller
polygonal) grundplan. Det er ca. 2,2 m l., 1,6 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten mod NV og SV,
samt 2 sten mod SØ. For kammerets NØ-lige side findes en gangåbning. Her ligger en 0,4 m h. tærskelsten. Kammerets
gulv dannes af en bundbrolægning.
Gangen er orienteret NØ-SV. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side. Gulvet består af en bundbrolægning. Her ligger
endnu en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1886 af J. Jensen - KMR 8564): 1 ravperle ( mgl.): - 1 tragtbæger (type c, TN, fase 3). - Litt: K. Thorvildsen
1941: nr. 70, fig. 31. - J. Brøndsted 1938: fig. 114. - P.V. Glob 1969: nr. 704.
3801. Balle By, Rosmus sg (DKC: 140211.53). JN 1880-erne. Rundhøj. Den er ca. 12,0 m i diam. og 1,5 m h. Der er bevaret
>23 randsten. Centralt i højen findes en stordysse, som er gravet lidt ned i undergrunden.
Kammeret er orienteret ØSØ-VNV og har 6-sidet grundplan. Det er 2,8 m l. og 1.8 m h. Det er bygget af 5 sidesten; én
på hver side. Sidestenene hælder indad. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. For kammerets ØSØ-lige side
findes en 0,7 m br. gangåbning. Her ligger 1 tærskelsten. Kammeret gulv består af en bundbrolægning. Herpå fandtes
skeletrester og gravgaver. Fylden derover bestod af en stenpakning.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er 3,6 m l., 0,7-0,6 m br. og >1,3 m h. Den er bygget af 6 sidesten; 3 på hver side.
Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene, som hælder indad.
Fund (Udgr. 1886 af J.Jensen - mgl.): Skeletdele. - 4 flintdolke. - 1 tyndbladet flintøkser. - 2 flintmejsler. - 3 flækker. - 1
afslag af sleben redskab. - Ubest. lerkarskår. - Litt: P.V.Glob 1969: nr. 704.
3802. Balle By, Rosmus sg (DKC: 140211.54). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret SV-NØ. Der er registreret 8 randsten.
Centralt i højen findes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten; 1,4 m høje.
3803. Sønderskov, Rosmus sg (DKC: 140211.57). JN 1880-erne. Rundhøj. Den er ca. 8 m i diam. og 2 m h. Der er
registreret randsten.
I højen findes en dysseruin. Kammeret var ca. 2,0 m l. og 1,2 m br.
3804. Sønderskov, Rosmus sg (DKC; 140211.58). JN 1880-erne. Dysseruin. Der er registreret >2 sidesten af kammeret.
3805. Sønderskov, Rosmus sg (DKC: 140211.59). JN 1880-erne. Dysseruin. Kammeret var rektangulært. Der er registreret
>2 sidesten.
3806. Sønderskov, Rosmus sg (DKC: 140211.62). JN 1880-erne. Langhøj. Den var 18 m l., 13 m br. og 2,5 m h. I højen
fandtes 2 dysser.
a. Den ene dysses kammer var ca. 1,0 m l. og 1,0 m br. Det var bygget af >5 sidesten.
Der er registreret sidesten i gangen.
b. Den anden dysses kammer var 0,8 m l. Det var bygget af >4 sidesten.
3807. Sønderskov, Rosmus sg (DKC: 140211.76). JN 1880-erne. Langhøj. Der er registreret sten.
140211,a. Balle Mark, Rosmus sg. (Balle Mark, nr. C. - Udgr. 1886 af J. Jensen). Højrest.
I højen fandtes en dysseruin. Kammeret (type II) havde sandsynligvis rektangulær grundplan. Det var orienteret NVSØ. Det var 1,6 m l., 0,8 m br. og 1,3 m h. Det var bygget af 3 sidesten; nemlig 1 sten mod NV, NØ og SV. For den SØ-lige
ende lå en 0,4 m h.. tærskelsten. Kammerets bund var brolagt.
3808. Nøruplund, Tirstrup sg (DKC: 140211.2). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 30,0 m l., 10,0 m
br. og 1,0 m h.
3809. ”Bøgehøj”, Drammelstrup, Tirstrup sg (DKC: 140212.9). JN 1880-erne. CN 1931 og JR 1937. Langhøj, orienteret
NØ-SV. Den var >10,0 m l. og 6,5 m br. Der er registreret >11 randsten.
I højen findes en dysse. Kammeret er orienteret Ø-V eller på tværs af højens længderetning. Det har 7-sidet grundplan.
Det er ca. 2,3 m l. og 1,9 m br. Det er bygget af 6 sidesten; én på hver side. For den Ø-lige side findes en gangåbning.
En sekundær brændtbensgrav fra ældre romertid er fundet i højsiden.
Fund (Udgr. 1931 af C. Neergaard): Ingen.
3810. Tirstrup, Tirstrup sg (DKC: 140212.29). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret SSV-NNØ. Der er registreret en del
randsten. I højen fandtes ruinen af en megalitgrav. Der er registreret >2 sidesten i gangen.
3811. Bjørnsholm, Tirstrup sg (DKC: 140212.33). OKJ 1946. Langhøj. Den er ca. 12,0 m l., 9,0 m br. og 1,0 m h. Der er
registreret 9 randsten.
Centralt i højen er registreret spor af et gravkammer.
3812. Hestehave, Tirstrup sg (DKC: 140212.43). 1988. Rundhøj. Den er ca. 7 m i diam. og 1 m høj.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Kammeret var orienteret Ø-V. Der er registreret >6 sidesten.
3813. ”Gilhøj”, Vejlby, Vejlby sg (DKC: 140213.1). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den var >20,0 m l., 10,0
m br. og 1,5 m h. Der er registreret nogle få randsten. I højen fandtes spor af 2 kamre.
I højens Ø-lige ende fandtes en dysseruin. Der er registreret >1 sidesten af gangen.
3814. Høbjerg By, Ålsø sg (DKC: 140214.21). JN 1880-erne. Rundhøj.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type IV) er orienteret NV-SØ og har 5-sidet grundplan. Det er 1,6 m l. og 1,6

m br. Det er bygget af 4 sidesten; én på hver side. For kammerets SØ-lige side findes en 0,7 m br. gangåbning. Kammeret
er dækket af 1 dæksten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er 1,3 m l., 0,7-0,4 m br. og 0,6 m h. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side.
3815. Høbjerg By, Ålsø sg (DKC: 140214.22). JN 1880-erne. Ruin af en ubest. megalitgrav.
3816. Høbjerg By, Ålsø sg (DKC: 140214.23). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var >16,0 m l., 4,5 m br. og 2,0
m h. Der er registreret mange sten.
3817. Ålsrode By, Ålsø sg (DKC: 140214.39). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var 17,5 m l. og 9,0 m br.
Der er registreret 4 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >1 sidesten.
3818. Ålsrode By, Ålsø sg (DKC: 140214.40). JN 1880-erne. Ruin af megalitgrav. Der er registreret >4 randsten.
3819. Ålsrode By, Ålsø sg (DKC: 140214.41). JN 1880-erne. Langhøj. Der er registreret >4 randsten.
3820. Ålsrode By, ålsø sg ( DKC: 140214.42 ). JN 1880-erne. Ruin af en megalitgrav. Der er registreret >5 randsten.
3821. Ålsrode By, Ålsø sg ( DKC: 140214.43 ). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret NV-SØ. Der er registreret >3 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >1 sidesten af kammeret.
3822. ”Øster Kirkehøj”, Ålsrode, Ålsø sg (DKC: 140214.45). JN 1880-erne. Rundhøj. Den var ca. 10,0 m i diam. og 1,0 m
h. Der er registreret ca. 10 randsten; 0,9 m høje.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret er orienteret SØ-NV og har polygonal grundplan. Det er bygget af >3 sidesten.
For kammerets SØ-lige side fandtes en gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er bygget af >2 sidesten; begge i den NØ-lige side. Mellem dem ligger 1 tærskelsten.
Fund (Udgr. af J. Jensen): Ingen.
3823. ”Vester Kirkehøj”, Ålsrode sg (DKC: 140214.46). JN 1880-erne. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 17,5 m l., 9,0 m
br. og 1,9 m h. Der er registreret 13 randsten.
Ved højens midte findes en stordysse. Kammeret er aflangt trapezformet og orienteret N-S eller på tværs af højens
længderetning. Det er 1,7 m h. Det er bygget af >4 sidesten; bl.a. 1 endesten mod N og 2 sidesten på Ø-siden. Sidestenene
hælder indad. Der er registreret tørmurskonstruktion. Gulvet består af en bundbrolægning.
Gangen, som når til randstenene, er orienteret S-N. Den er >2,2 m l., 0,9 m br., 1,3 m h. Den er bygget af 4 sidesten; 2 på
hver side. Der er reg. tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Den var opr. dækket af 2 dæksten. I gangen ligger to,
ca. 0,3 m h. tærskelsten; henh. ved randstenene og ved 1.-2. sidesten. Gulvet er brolagt. Gangen var udadtil lukket af en
stendynge.
Fund (Udgr. 1887 af J. Jensen - NM A 8183-86): 1 fragm. flintmejsel. - 1 skifferhængesmykke (type B). - 1 pilespids med
konkav basis - 1 ravperler (type c1). - Ubest. lerkar.
3824. Ålsrode, Ålsø sg (DKC: 140214.50). JN 1880-erne. Rundhøj. I højen findes en dysse. Kammeret (type IV) har
6-sidet grundplan. Den er 1,7 m l., 2,0 m br. og 1,9 m h. Det er bygget af 5 sidesten; én på hver side. På den sidste side
findes en gangåbning. Her ligger en 15 cm h. tærskelsten.
Gangen er 0,5 m br. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side.
3825-6. Ålsrode, Ålsø sg (DKC 140214.58-59). Tvillingelangdysse. De to langhøje ligger parallelt med en indbyrdes
afstand på ca. 6 m.
3825. Ålsrode, Ålsø sg (DKC: 140214.58). JN 1880-erne.
Den N-lige langhøj er orienteret NV-SØ. Den er ca. 30,0 m l., 7,5 m br. og 1,5 m h. I højen fandtes 3 dysseruiner. Der er
registreret flint- og stenpakning om det SV-lige.
a. I højens NØ-lige del fandtes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten af kammeret.
b. I højens midterste del fandtes en dysseruin. Der er registreret >1 sidesten af kammeret.
c. I højens SV-lige del fandtes en dysseruin. Der er registreret >3 sidesten.
3826. Ålsrode, Ålsø sg (DKC: 140214.59). JN 1880-erne. Langhøj. Den S-lige langhøj er orienteret NV-SØ. Den er 20,0 m
l. og 6,0 m br. Der er registreret 4 randsten.
140214,a. Ålsø mark, Ålsø sg (Udgr. 1875 af J. Jensen): Rundhøj. I denne undersøgtes en dysseruin. Kammeret var
rektangulært og orienteret SØ-NV. Det var 2,7 m l. og 0,8 m br. Det var bygget af >4 sidesten; nemlig 1 mod NØ, 2 mod
SV og 1 mod N. Sidestenene skrånede indad. Kammeret var åbent mod SØ. Det var dækket af 1 dæksten.
3827. Nymølle Skov, Laurbjerg sg (DKC: 140305.32). CJB 1948. Rundhøj. Den er ca. 7 m l. og 1,0 m h. Der er registreret
2 randsten. I højen findes en dysse. Kammeret er 1,4 m l., 0,8-0,5 m br. og 1,1 m h. Det er bygget af 6 sidesten, nemlig 1
sten for hver ende og 2 på hver langside.
Fund (Udgr. 1948 af fritidsarkæologer - NM A 42.712-15): 1 flintdolk. - 1 fladehugget ildsten. - 1 skifferhængesmykke.
- Ubest. lerkar.
3828. ”Brændestenen”, Vinstrup, Dalbyover sg (DKC: 140402.9). JN 1880-erne. Fritstående dysse.
Kammeret (type I) har rektangulær grundplan. Det er 2,0 m l. og 0,9 m br. Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
3829. Gerlev, Gerlev sg (DKC: 140404.1). DB 1891/92. Langhøj. Den er >19,0 m l. og 9,5 m br. Der er registreret
randsten.
Fund: En stridsøkse og en sleben flintøkse er fundet ved siden af højen.
3830. Gerlev, Gerlev sg (DKC: 140404.5). DB 1891/92. Fritstående megalitgrav.

Kammeret var ca. 1,9 m h. Det var dækket af 1 dæksten.
Fund (mgl.): Mange flintøkser og -mejsler.
3831. Vindblæs, Kastbjerg sg (DKC: 140405.47). 1965. Langhøj. Der er registreret randsten.
3832. Demstrup, Råby sg (DKC: 140407.39). DM 1891/92 og APM 1897. Rundhøj. Den er ca. 20 m i diam. og 3 m h.
I højens S-lige del findes en jættestue. Kammeret er ovalt og orienteret ØNØ-VSV. Det er ca. 3,6 m l., 1,8 m br. og 1,6 m
h. Det er bygget af 9 sidesten; nemlig 1 for hver ende, 3 for den NNV-lige og 4 for den SSØ-lige langside. Kammeret var
opr. dækket af 3 dæksten. Midt for den SSØ-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Der er bevaret >1 sidesten.
Fund (Udgr. 1897 af A.P. Madsen - A 17.163-67): Skeletrester. - 14 flækkepile (1 type A 1, 3 type B1, 5 type C og 5 type
D).- 3 tværpile. - 3 flækker. - Litt: C.J. Becker 1950: bil. 2, nr. 81,. fig. 23. - K. Ebbesen 2005: fl.2,70.
3833. Vellinggård, Klattrup, Udbyneder sg (DKC: 140409.36). DB 1891/92. Langhøj, orienteret N-S. Den er 8,0 m l., 5,5
m br. og 0,5 m h. Der er registreret 11 randsten.
Næsten centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret (type Ia) havde rektangulær grundplan. Det var 1,6 m l., 1,3 m br.
og 1,3 m h. Det var bygget af 4 lige høje sidesten.
3834. Ajstrup, Vindblæs sg (DKC: 140410.68). DB 1891/92. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 12,5 m l., 13,0 m br. og
1,0 m h. Der er registreret 9 randsten.
I højens V-lige ende er registreret spor efter et kammer.
3835. Kragelund, Vindblæs sg (DKC: 140410.120). DB 1891/92 og 1949. Højrest. I denne findes en jættestue. Kammeret
er omgivet med en stenpakning.
Kammeret er ovalt og orienteret NNV-SSØ. Der er 2,5 m l., 1,8 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af 7 sidesten. Midt for
kammerets S-lige langside findes en 0,6 m br. gangåbningen. Her ligger en tærskelsten. Kammerets bund er brolagt.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er >1,2 m l. og 0,6 m bred. Den er bygget af 6 sidesten. Der stod én karmsten i den V-lige
side. Gangens gulv skråner nedad mod kammeret. Den er brolagt.
Fund (Udgr. af fritidsarkæologer i 1949): Ingen.
140410,a. Vindblæs, Vindblæs sg (Købt. - FHM 2703-5 og 2818 (gl. numre)). Høj. I højen fandtes 2 gravkamre ved siden
af hinanden. Det ene var tomt. I det andet fandtes: 1 stridsøkse (type I 1). - 2 flintdolke (type I). - 2 ravperler (1 type b2
og 1 type c1). - Mgl: En del flintsager og ravperler. - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,71.
3836. Ø. Tørslev, Ø. Tørslev sg (DKC: 140411.20). DB 1891/92. Høj. I højen fandtes en dysse.
Kammeret var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
Fund (mgl.): 2 flintdolke og 3 andre flintredskaber.
3837. Ø. Tørslev, Ø. Tørslev sg (DKC: 140411.21). DB 1891/92. Høj. Der er registreret randsten.
I højens S-lige side fandtes et gravkammer. Det var 1,6-1,9 m l. og 1,0 m br.
3838. Ø. Tørslev, Ø. Tørslev sg (DKC: 140411.28). DB 1891/92. Langhøj, oienteret Ø-V. Den var 19,0 m l. og 16,0 m br.
Der var registreret randsten.
Centralt i højen fandets en dysse. Kammeret var 1,9 m h. Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
Gangen var orienteret ØSØ-VNV. Der er registreret >2 sidesten.
3839. Ø. Tørslev, Ø. Tørslev sg (DKC: 140411.44 a-b). DB 1891/92. Høj. I højen fandtes ruinen af en megalitgrav.
Kammeret var dækket 1 dæksten.
Gangen var bygget af >2 sidesten.
Fund (Udgr. af ejeren i 1938. - KMR): 1 skivekølle. - 1 Troldebjergskål (MN Ia/b).
3840. ”Ilshøj”, Ø. Tørslev sg (DKC: 140411.63). DB 1891/92. Langhøj, orienteret Ø-V. Det er 31,5 m l. og 11,5 m br. Der
er registreret randsten.
Der er registreret spor af et kammer.
140411,a. Ø. Tørslev, Ø. Tørslev sg (Inds.- NM A 831). Høj. I højen fandtes en dysse med 6-sidet grundplan. Det var
omgivet med en stenpakning. Kammeret var bygget af 5 sidesten. Det var åbent mod N og dækket af 1 stor dæksten. I
kammeret er fundet: 2 skifferhængesmykker (begge type A). - 2 dolke (mgl.).
3841. Agri, Agri sg (DKC: 140501.1). SM 1877/78. Rundhøj.
Den er ca. 10-12 m i diam. og 1,0-1,5 m høj. Der er bevaret 7-8 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type IV) er orienteret NV-SØ. Det har polygonalt grundplan. Der er bevaret
6 sidesten, hvoraf den ene er væltet, samt 1 dæksten. Der er fjernet 1-2 sidesten. - Litt: N.J. Israelsen 1960: 13 ff (afb.). Litt: P.V. Glob 1969: nr. 708. - K. Ebbesen 2006: nr. 372.
3842. Agri, Agri sg (DKC: 140501.5). SM 1877/78. Rundhøj. Den er 12,5 m i diam. og 1,5 m h. Der er registreret nogle
få randsten.
I højen findes ruinen af en megalitgrav. Kammeret var orienteret NØ-SV. Det var >0,9 m br. Det er bygget af >4
sidesten.
3843. Agri, Agri sg (DKC: 140501.8). SM 1877/78. Rundhøj. Den er ca. 14 m i diameter og ca. 1 m høj. Der er bevaret
ca. 15-16 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type IV) er orienteret NNV-SSØ. Det har 6-sidet grundplan. Kammeret er
bygget af 5 sidesten, som danner vinkel med hinanden. Det er dækket af 1 stor dæksten. På kammerets SSØ-lige side

findes en gangåbning.
Gangen er orienteret NNV-SSØ. Den er bygget af 2 sidesten, én på hver side. - Litt: N.J. Israelsen 1960: 13 (afb.). - K.
Ebbesen 2006: nr. 373.
3844. ”Stenkirken”, Agri, Agri sg (DKC: 140501.9). SM 1878)79. Rundhøj, 15 randsten, 9-10 m i diam. Der er registreret
ca. 15 randsten.
Centralt i højen fandtes spor af et gravkammer.
3845. Agri, Agri sg (DKC: 140501.31). SM 1877/78. Langhøj. Der er registreret nogle få randsten.
3846. Handrup, Dråby sg (DKC: 140502.6). SM 1877/78. Rundhøj. Den er ca. 0,6-0,9 m høj. Der var registret 7 randsten,
0,6-0,9 m høje.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret (type I/II) var orienteret NV-SØ. Det havde rektangulær grundplan. Der er
registreret 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod NV samt 1 større sten på hver langside. Kammerets dæksten var afvæltet.
Kammeret var åbent mod SØ. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 374.
3847. Egsmark, Dråby sg (DKC: 140502.9). SM 1877/78. Rundhøj. Den var ca. 12,5 m i diam.
I højen fandtes en megalitgrav. Kammeret var bygget af 5 sidesten og 1 dæksten. Der er registreret en gang.
3848. ”Pissehøj”, Egnsmark, Dråby sg (DKC: 140502.9a). SM 1877/78. Rundhøj. Den er ca. 12,5 m i diam. og 1,0 m h.
Der er registreret nogle få randsten.
Centralt i højen er registreret spor af et kammer.
3849. Holme, Dråby sg (DKC: 140502.13). SM 1877/78. Høj.
I højen findes en dysse. Kammeret (type I/II) er rektangulært og orienteret Ø-V. Det er 2,1 m l. og 2,3 m br. Det er bygget
af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod V, N og S. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. For kammerets Ø-side står en sten
noget fra sidestenene. Her findes en kort gang.
Gangen er orienteret Ø-V. Der er kun bevaret 1 sidesten på gangens sydlige side. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 375.
3850. Dråby, Dråby sg (DKC: 140502.40). SM 1877/78. Høj. I højen fandtes en dysseruin. Kammeret var bygget af >3
sidesten og 1 dæksten.
3851. Boeslunde, Dråby sg (DKC: 140502.51). SM 1877/78. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 25 m l., 15 m br. og 1,5
m h. Der er registreret 7 randsten.
6,0 m fra højens S-lige ende findes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten.
3852. Elsegårde, Ebeltoft sg (DKC: 140503.43). SM 1877/78. Rundhøj. Den er ca. 12-13 m i diam. og ca. 1,5 m h.
I højen findes en dysse. Kammeret er bygget af 5 sidesten og 1 dæksten.
3853. Ebeltoft, Ebeltoft sg (DKC: 140503.91). SM 1877/78. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 8,0 m br. Der er
registreret 8 randsten.
I højen fandtes en dysseruin. Kammeret (type I/II?) var orienteret N-S. Der er registreret >2 sidesten.
Gangen var orienteret S-N. Den var bygget af 2 sidesten.
3854. Egens, Egens sg (DKC: 140505.2). SM 1877/78. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 18 m l., 8 m br. og 0,5 m h.
Der er registreret 26 randsten.
I højen midterakse findes 2 dysseruiner; placeret 4 m fra hinanden.
a. I højens N-lige del findes ruinen af et polygonalt dyssekammer. Der er registreret >2 sidesten.
b. I højens S-lige del findes ruinen af et polygonalt dyssekammer.
3855. Egens Egens sg (DKC: 140505.2). SM 1877/78. Langhøj, orienteret N-S. Den er 18 m l. og 8,0 m br. Der er
registreret 26 randsten; de største findes i S-enden og er 2,4 m høje. I højen findes 2 dysser.
a. I højens N-lige ende findes en dysse. Kammeret er 1,8 m l., 1,0 m br. og 0,8 m h.
b. I højens S-lige ende findes en dysse. Kammeret er ca. 2,4 m l., ca 1,5 m br. og 0,8 m h. - Litt: N.J. Israelsen 1960: 12
(afb.).
3856. Egens, Egens sg (DKC 140505.3). SM 1877/78. Høj. I højen findes en dysseruin.
Kammeret var orienteret SSØ-NNV. Det var ca. 0,7 m br. Det var bygget af >3 sidesten, nemlig 1 endesten mod NNV og
1 sten på hver langside. Kammeret var åbent mod S. Det var dækket med en stor dæksten.
3857. Egens, Egens sg (DKC: 140505.10). SM 1877/78 og JR 1934.
Højtomt. Den er ca. 8,0 m i diam. og 0,5 m h.
I tomten findes en dysse. Kammeret (type IV) er orienteret N-S. Det har 6-sidet grundplan. Det er 1,5 m l., 1,5 m br.
og 1,5 m h. Kammeret er bygget af 5 sidesten, som danner vinkel mod hinanden. De to er væltede, ligesom kammerets
dæksten er afvæltet. På kammerets S-lige side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SSV-NNØ. Den er bygget af 2 sidesten, én på hver side. - Litt: N.J. Israelsen 1960: 12 (afb.). - P.V.
Glob 1969: nr. 71 - K. Ebbesen 2006: nr. 376.
3858. Kongsgården, Helgenæs sg (DKC: 140506.7). SM 1877/78. Ruin af megalitgrav.
Kammeret var bygget af >6-7 sidesten; nemlig 2 sten for N-enden, 3 på Ø-siden og 1-2 på V-siden.
3859. Refsvej, Helgenæs sg (DKC: 140506.20). 1982. Høj. Heri findes ruinen af en megalitgrav.
Der er registreret >1 sidesten samt flere mindre sten.
3860. Knebel, Knebel sg (DKC: 140507.12). Langhøj, orienteret N-S. Der er registreret >14 randsten. - Litt: E. Pontoppidan
1768: 311.

3861. Knebel, Knebel sg (DKC: 140507.13). SM 1877/8 og JR 1944.
Rundhøj. Den er ca. 15 m i diam. og 1,0-1,5 m høj. Der er bevaret ca. 30-32 randsten ved højfoden. Stenene er 0,6-0,9 m
høje.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type IV) er orienteret Ø-V. Det har 6-sidet grundplan. Det er 2,0 m l. og 1,1
m br. Der er bygget af 4 sidesten, som danner vinkel med hinanden. Det er dækket af 1 stor dæksten, som er kløvet. På
kammerets Ø-lige side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er bygget af 4 sidesten, nemlig 2 på hver side. Der er bevaret 1 af gangens dæksten. - Litt:
J. Brøndsted 1957: 224 (afb.). - K. Ebbesen 2006: nr. 377
3862. Knebel, Knebel sg (DKC: 140507.14). SM 1877/78. Fritstående dysse.
Kammeret (type IV) var orienteret N-S og havde 6-sidet grundplan. Det var ca. 0,9 m h. Det var bygget af 5 sidesten. For
kammerets S-lige side fandtes en 0,4 m h. tærskelsten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 378.
3863. ”Porskær Stenhus”, Knebel, Knebel sg (DKC: 140507.15). SM 1877/78, GR 1900 og JR 1943.
Rundhøj. Den er ca. 13-14 m i diam. og 1 m h. Der er bevaret 23 af opr. 24 randsten. Randstenene er godt 2 m h. På flere
af randstenene ses skålgruber.
I højens østlige del findes en dysse.
Dyssens kammer (type IV) er orienteret ØSØ-VNV. Det har 5-sidet grundplan. Det er 2,35 m l. og br. samt 1,7-1,8 m h.
Kammeret er bygget af 5 store sidesten, som danner vinkel mod hinanden. Sidestenene skråner indad og vender en glat,
kløvet side indad. Der er iagttaget tørmur mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. Gulvet er brolagt.
Ved kammerets ØSØ-lige side findes en ca. 0,7 m bred gangåbning.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er bygget af 2 lavere sidesten; èn på hver side.
I højen er registreret en eller to gravkister. Ved randstenene er fundet nakkefragm. af en flintøkse.
Fund (Udgr. 1943 af J. Raklev - NM A 40.009): 1 frag. svær, tyknakket retøkse (Valby-type). - Litt: A.P. Madsen 1900: 18, t.
XX, 32. - E. Pontoppidan 1768: 310. - P.V. Glob 1969: nr. 709. - K. Ebbesen 1975: 167. - 2006: nr. 379. - C.L.Vebæk 1981:
91 f. - P. Eriksen 1999.
3864. Knebel, Knebel sg (DKC: 140507.17). SM 1877/78. Rundhøj. Den er ca. 8-10 m i diam. og 0,5 m h. Der er registreret
>10 randsten.
Centralt i højen findes en dysseruin. Der er registreret >1 sidesten.
3865. Knebel, Knebel sg (DKC: 140507.18). SM 1877/78. Rundhøj. Den var ca. 11,0 m i diam. og 0,5 m h. Der er registreret
ca. 20 randsten. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret NNV-SSØ. Der er registreret >1 sidesten og >1 dæksten.
Gangen var orienteret ØNØ-VSV. Den var bygget af >4 sidesten.
3866. Skellerup, Knebel sg (DKC: 140507.27). SM 1877/78.
Rundhøj. Den har været ca. 10 m i diameter. Der er registreret 4 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type IV) er orienteret N-S. Det har 6-sidet grundplan. Det er 2,0 m l., 1,85 m
br. og 1,2 m h. Kammeret er bygget af 5 sidesten, som danner vinkel mod hinanden. De skråner indad og vender en glat
side indad. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten.
Kammerets gulv er brolagt med håndsten. På kammerets ØSØ-lige side findes en 0,45 m bred indgangsåbning. - Litt: K.
Ebbesen 2006: nr. 380.
3867. Vrinners, Rolsø sg (DKC: 140508.15). SM 1877/78. Højtomt. I højen findes en dysse.
Kammeret (type IV) er orienteret Ø-V. Det har 6-sidet grundplan. Det er ca. 1,7 m l. og 1,7 m br. Det er bygget af 5
sidesten, som danner vinkel mod hinanden. Det er dækket af én stor dæksten. For kammerets S-lige side findes en
gangåbning.
Gangen er orienteret N-S. Den er ca. 0,5 m br. Den er bygget af 2 lavere sidesten, én på hver side. - Litt: N.J. Israelsen 1960:
12 (afb.). - P.V. Glob 1969: nr. 711. - K. Ebbesen 2006: nr. 381.
3868. Vrinners, Rolsø sg (DKC: 140508.17). SM 1877/78. Rundhøj. Den var ca. 16,0 m i diam. og 1,0 m h. Der er
registreret ca. 10 randsten. Centralt i højen fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret NØ-SV. Det var ca. 6,9 m l. og ca. 3,0 m br. Det var bygget af >10 sidesten og opr. 5 dæksten.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var >3,1 m l. Der er registreret >5 sidesten, nemlig 3 mod S og 2 mod N samt >1
dæksten.
3869. Rolsegård, Rolse sg (DKC: 140508.19). CLV 1946. Rundhøj. Den er 12-13 m i diam. og 1,5-1,6 m h. Der er registreret
nogle få randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret har rektangulær grundplan. Der er registreret >4 sidesten af kammer og
gang samt 2 afvæltede dæksten.
3870. Rolsegård, Rolse sg (DKC: 140508.21). SM 1877/78 og HK 1924. Rundhøj. Den er ca. 12-13 m i diam. og 1,5 m h.
Der er registreret randsten.
I højen findes en dysse. Kammer (type Ia) er orienteret ØNØ-VSV og har rektangulær grundplan. Det er ca. 1,5 m l., 0,9
m br. og 1,2 m h. Det er bygget af 4 lige høje sidesten; én for hver side. De hælder indad. Kammeret er dækket af 1 stor
dæksten. Gulvet består af et lag småsten og flint. Herpå fandtes gravgaver.
Fund (Udgr. 1924 af H. Kjær - NM A 32.926-28): 2 ravperler (1 type j og 1 type e). - 1 fragm. svejet bæger (SN). - Litt: K.

Thorvildsen 1941; nr. 72. - N.J. Israelsen 1960: 14 (afb.). - J. Brøndsted 1957: 192 (afb.).
3871. Degret, Tved sg (DKC: 140509.3). SM 1877/78. Fritstående dysse.
Kammeret var bygget af sidesten og 1 dæksten.
3872. Kvelstrup, Tved sg (DKC: 140509.8). SM 1877/78. Ubest. højrest. I højen findes en dysse.
Kammeret (type IV) er orienteret Ø-V og har 6-sidet grundplan.
Det er bygget af >4 sidesten og 1 dæksten.
Gangen er orienteret Ø-V. Der er bevaret 2 sidesten; én på hver side. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 382.
3873. Tårup, Tved sg (DKC: 140509.25). SM 1877/78. Fritstående dysseruin.
Kammeret (type IV) er orienteret ØSØ-VNV og har 6-sidet grundplan. Det er 2,8 m l., 1,9 m br. og ca. 2,0 m h. Det er opr.
bygget af 5 sidesten, én på hver side. Sidestenene hælder indad og vender en flad, kløvet side indad. For kammerets ØSØlige side findes en 0,5 m br. gangåbning. Over kammeret ligger en sprængt dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 383.
3874. Landborup, Tved sg (DKC: 140509.26). CLV 1946. Høj. I højen fandtes en dysseruin.
Der er registreret >3 sidesten af kammeret. - Litt: P.V.Glob 1969: nr. 713.
3875. Viderup, Vistoft sg (DKC: 140510.33). 1808 og SM 1877/78. Ruin af en megalitgrav. Der er registreret >8 sten
ses.
3876. Viderup, Vistoft sg (DKC: 140510.39). SM 1877/78. Dysseruin. Kammeret var bygget af 4-5 sidesten og 1
dæksten.
3877. Viderup, Vistoft sg (DKC: 140510.40). SM 1877/78. Høj. I højen fandtes ruinen af en jættestue.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var 3,1 m l. og 1,6 m br. Der er registreret >7 sidesten.
3878. Strands, Vistoft sg (DKC: 140510.54). SM 1877/78. Rundhøj. Den var ca. 9,5 m i diam. og 1,0 m h. Der er registreret
randsten.
I højen fandtes ruinen af et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret NNØ-SSV. Det var >1,6 m l. og 0,6
m br. Det var bygget af >2 sidesten.
3879. Strands, Vistoft sg (DKC: 140510.55). SM 1877/78. Højrest. I højen fandtes en dysseruin.
Kammeret havde 4-5 sidet grundplan. Der er registreret >3 sidesten.
3880. ”Stenhus”, Strands, Vistoft sg (DKC: 140510.59). SM 1878/79.
Rundhøj. Den er ca. 12 m i diam. og 1 m høj. Der er bevaret 17-18 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type IV) er orienteret NV-SØ. Det har 6-sidet grundplan. Det er 2,2 m l., 2,0
m br. og 1,4 m h. Kammeret er bygget af 5 sidesten, som danner vinkel mod hinanden. Det er dækket af 1 stor dæksten.
Ved kammerets Ø-lige side findes en 0,7 m bred indgangsåbning.
Gangen er orienteret NV-SØ. Gangen er bygget af 4 sidesten, 2 på hver side. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 384
3881. Vistoft, Vistoft sg (DKC: 140510.68). SM 1878/79.
Rundhøj. Den er ca. 10-12 m i diam. og ca. 1,5 m høj. Højen er bygget af sten og jord. Der er bevaret 11-12 randsten ved
højfoden.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type IV) er orienteret N-S. Det har 6-sidet grundplan. Det er 1,2 m h.
Kammeret er bygget af 5 sidesten, som danner vinkel mod hinanden. Det har været dækket af én stor dæksten. For
kammerets S-lige side findes en 0,4 m bred gangåbning, hvori ligger en 0,4 m h. tærskelsten.
Gangen er orienteret N-S. Den er dannet af 4 sidesten; to på hver side. - Litt: H. Petersen 1881: fig. 12. - P.V. Glob 1969:
nr. 714. - K. Ebbesen 2006: nr. 385
3882. Vistoft, Vistoft sg (DKC: 140510.70). 1808 og SM 1878/9. Rundhøj. Den er ca. 12 m i diam. Der er registreret 2022 randsten.
Centralt i højen findes en dysseruin. Kammeret har haft 5-sidet grundplan. Der er registreret >3 sidesten og 1 dæksten.
3883. Begtrup, Vistoft sg (DKC: 140510.78). Højrest. Der er registreret 10-12 randsten.
I højen findes ruinen af en megalitgrav. Der er registreret >3 sidesten og 1 dæksten.
3884. Begtrup, Vistoft sg (DKC: 140510.80). SM 1878/79. Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ. Den er ca. 24 m
l., 15 m br. og 1,5-2,0 m h. Der er bevaret 15-16 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type II) er orienteret NØ-SV eller på tværs af højens længderetning. Det
har rektangulær grundplan. Det er 1,4 m h. Det er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 endesten mod SV samt henholdsvis
1 og 2 sten på hver af langsiderne. For kammerets NØ-lige side findes en lavere indgangssten. Kammerets dæksten er
afvæltet.
Gangen er orienteret NØ-SV. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 386.
3885. Begtrup, Vistoft sg (DKC: 140510.81). SM 1878/79. Rundhøj. Den er ca. 15-16 m i diam. og 1-2 m h. Der er
registreret 13-14 randsten.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret NV-SØ. Det er ca. 1,6 m l., 0,9 m br. og 1,3 m h.
Det er bygget af >2 sidesten; nemlig 1 sten mod NØ og SV. Sidestenene vender en kløvet side indad. For kammerets SØlige ende ligger en indgangssten. Kammerets dæksten er afvæltet.
3886. Fuglsø, Vistoft sg (DKC: 140510.90). CLV 1946. Rundhøj. Den er ca. 10-14 m i diam. og 1 m h. Der er registreret
ca. 10 randsten.
I højen findes en kammerruin. Der er registreret 1 sidesten.

3887. Kaathede, Asferg sg (DKC: 140601.12). JN 1890. Langhøj. Der er registreret en del randsten.
3888. Kaathede, Asferg sg (DKC: 140601.20). JN 1890. Høj, heri en jættestue.
Kammeret var orienteret N-S. Det var 2,5 m br. Der er registreret sidesten.
3889. Kaathede, Asferg sg (DKC: 140601.21). JN 1890. Rundhøj. Den er ca. 17 m i diam. og 1,5 m h. Der er registreret
randsten.
I højen findes ruinen af en jættestue.
Kammeret var bygget af >2 sidesten og >1 dæksten.
Fund (mgl.): Lerkarskår.
3890. Gassum, Gassum sg (DKC: 140603.65). JN 1890. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den var ca. 26,0 m l., 7,5 m br. og
1,0 m h. Der er registreret 1 randsten.
Der er registreret spor af kammeret.
3891. Gassum, Gassum sg (DKC: 140603.66). JN 1890. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var >10,0 m l., 5,0 m br. og 0,5 m
h.
3892. Gassum, Gassum sg (DKC: 140603.75). JN 1890. Rundhøj. Den var ca.11,5 m i diam.
I højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >5 sidesten.
3893. Dyrby, Gassum sg (DKC: 140603.86). JN 1890. Langhøj. Den er ca.1,0 m h. Der er registreret nogle få randsten.
Centralt i højen fandtes et gravkammer.
3894. Glenstrup, Glenstrup sg (DKC: 140604.36). JN 1890/91. Rundhøj. Den er ca. 20 m i diam. og 2,5 m h.
I højen fandtes ruinen af en megalitgrav (jættestue?). Der er registreret >3 sidesten og >1 dæksten. Der iagttoges
tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
3895. Glenstrup By, Glenstrup sg (DKC: 140604.45). 1948. Dysse.
Kammeret var orienteret Ø-V og havde rektangulær grundplan. Det var ca. 1 m l. og 0,5 m br. Kammeret var dækket af
1 dæksten.
Fund (mgl.): 1 flintdolk og 1 flintøkse (type Valby?).
3896. Handest, Glenstrup sg (DKC: 140604.61). 1989. Rundhøj. Højen er ombygget flere gange i stridsøksetid. I højen
fandtes tomten af en dysse. Dyssen er sløjfet ved anlæggelsen af en stor nordjysk gravkiste (Bøstrup-type).
Kammeret var bygget af store sten. En del af kammergulvet var bevaret.
I højen fandtes flere sekundære gravanlæg fra stridsøksetid samt 5 sekundære urnegrave.
Fund (Udgr. 1989 af P. Birkedahl. - ÅHM 2271, i.s.): 1 kobberspiralring med 7 vindinger. – Ca. 100 ravperler.
3897. Baunehøj, Glenstrup sg (DKC: 140604.-). Rundhøj. Den var >10 m i diam. og 0,5 m h. Der er registreret
randsten.
I højen fandtes tomten af en megalitgrav. Der fremkom dele af et offerlag.
Fund (Udgr. 1947 af KHM - KHM 5424): 2 fodskåle. - 3 tragtbægre. - >1 skulderskål. - 1 Troldebjergskål. - Ubest. lerkar.
MN Ia/b.
3898. Hald By, Hald sg (DKC: 140605.43). JN 1890/91. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 16,0 m l., 7,0 m br. og 1,0 m h.
Der er registreret >5 randsten.
Ca. 6,0 m fra højens Ø-lige ende er registreret spor af et kammer.
3899. “Dyssinghøj”, Jennum By, Spenstrup sg (DKC: 140608.12).
JN 1890/91. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 48 m l. og 9,5 m br. Der er registreret 14 randsten; >1,0 m høje.
I højens ene ende fandtes en dysseruin. Der er registreret >1 sidesten.
3900. Jennum By, Spenstrup sg (DKC: 140608.13). JN 1890/91. Langhøj. Den var ca. 31,0 m l., 7,5 m br. og 1,5 m h. Der
er registreret 2 randsten.
3901. Jennum By, Spenstrup sg (DKC: 140608. 24). JN 1890/91. Rundhøj. Den var ca. 16,0 m i diam. Der er registreret
>2 randsten; 1,3 m høje.
I højen findes en dysse. Kammeret (type IV) har 7-sidet grundplan. Det er ca. 2,2 m l. og ca. 2,2 m br. Det er bygget af 6
sidesten. På den ene side findes en gangåbning.
Gangen er ca. 1,7 m l. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side.
3902. Jennum By, Spenstrup sg (DKC: 140608.25). JN 1890/91. Langhøj. Den var ca. 19,0 m l. og 9,5 m br.
3903. Spenstrup By, Spenstrup sg (DKC: 140608.35). Jn 1890/91. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den er ca. 22,5 m l.,
11,0 m br. og 1,5 m h. Der er registreret 2 kamre i højen.
3904. ”Stenhøj”, Skalmstrup, Tvede sg (DKC: 140609.20). JN 1890/91 og JR 1942. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er
ca. 16,5 m l., 8 m br. og 1,5 m h. Der er registreret ca. 20 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NV-SØ eller parallelt med højens
længdeakse. Det er ca. 1,5 m l., 0,7 m br. og 1,2 m h. Det er bygget af >2 sidesten.
3905. Daast, Skalmstrup By, Tvede sg (DKC: 140609.21). JN 1890/91. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er ca. 31 m l.,
10 m br. og 2,0 m h. Der er registreret >10 randsten.
Centralt i højen er registreret spor af et gravkammer.
3906. Hugstrup Skov, Tvede sg (140609.44) 1975. Rundhøj. Den er ca. 12 m i diam. Der er registreret randsten.
Centralt i højen findes en megalitgrav. Der er registreret en dæksten.

3807. Vester-Tørslev, V. Tørslev sg (DKC: 140610.3). JN 1889. Højtomt. I højen fandtes tomten af en megalitgrav.
Jættestuekammeret(?) var orienteret Ø-V. Det var ca. 6,6 m l. og 4,7 m br.
Fund (Inds. 1889. - NM A 9664-65): 2 svære, tyknakkede retøkser (type A); den ene sleben og den anden usleben.
3808. Tørslev Hede, Tørslev sg (DKC: 140610.10). JN 1890/91. Rundhøj. Den er 13 m i diam. og 1,5 m h. I højen fandtes
ruinen af en jættestue.
Kammeret var ca. 5,0 m l. og 3,5 m br.
Gangen var orienteret NØ-SV. Der var bevaret >2 sidesten.
3909. Tørslev Hede. V. Tørslev sg (DKC: 140610.15). JN 1890/91. Rundhøj.
I højen fandtes en dysseruin. Kammeret var >1,4 m h. Det var bygget af >5 sidesten og 1 dæksten.
3910. Tørslev Hede, V. Tørslev sg (DKC: 140610.33). JN 1890/91. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den er ca. 17,0 m l., 6,0
m br. og 1,0 m h. Der er registreret >16 randsten.
3911. ”Tørslev Sten”, Tørslev , V. Tørslev sg (DKC: 140610.40). JN 1890/91. Fritstående dysse.
Kammeret har polygonal grundplan. Det er 2,2 m l., 1,4 m br. og 1,6 m h. Det er bygget af 5 sidesten og 1 dæksten hvorpå
ses skålgruber. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 684.
3912. Tørslev, V. Tørslev sg (DKC: 140610.47). JN 1890/91. Høj. I højen findes en dysseruin. Kammeret er orienteret
NV-SØ. Det er 1,1 br. og 1,7 m h. Der er registreret et par sidesten og 1 dæksten.
3913. Gettrup, V. Tørslev sg (DKC: 140610.50). Rundhøj. Den var 7,5 m i diam. Der er registreret 8 randsten.
I højen fandtes en dysseruin. Kammeret havde polygonal grundplan. Det var ca. 1,6 m l., 1,6 m br. og ca. 1,1 m h. Det var
bygget af >3 sidesten og 1 dæksten(?)
3914. Falslev, Falslev sg (DKC: 140701.10). En fritstående jættestue.
Kammeret var rektangulært og orienteret N-S. Det var 1,9 m h. Det var bygget af >8 sidesten. Det er bevaret >1
dæksten.
Gangen er orienteret Ø-V. Der er bevaret >7 sidesten; 4 sten mod S og 3 mod N. - Litt: S. Hansen 1993: nr. 188.
3915. Assens, Falslev sg (DKC: 140701.42). HK 1923. Rundhøj. Den var ca. 13 m i diam. Der registreredes 7 randsten.
I højen fandtes en dysseruin. Kammeret var polygonalt(?) Det var bygget af >2 sidesten. Kammeret var åbent mod SØ.
Fund (Udgr. 1923 af H. Kjær. - NM A 32.985): 1 flække (mgl.).
140701,a. Assens Hede, Falslev sg. (FSM CM 43). Fundet i en stendysse: 1 dolk (type IIIA). - 2 ravperler( 1 type c 1 og 1
type q ).
3916. Hvornum, Hvornum sg (DKC: 140704.1). KB 1882. Rundhøj. Den er ca. 19 m i diam. og ca. 2,0 m høj. Ved
højfoden er bevaret 9 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type IV) er orienteret N-S. Det har 6-sidet grundplan. Det er 2,2 m l. og
1,3 m br. Kammeret er bygget af 5 sidesten, som danner vinkel mod hinanden. Sidestenene vender en flad side indad.
Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. Det er åbent mod syd. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 387.
3917. ”Grydhøj”, Brøndum, Hvornum sg (DKC: 140704.42). KB 1882. Rundhøj. Der er registreret 2 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret > 3 sidesten og og 1 dæksten.
3918. Trinderupgård, Hvornum sg (DKC: 140704.59). KB 1881. Rundhøj. Den var 16,5 m i diam. og 2,5 m h.
I højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >1 sidesten og >1 dæksten.
3919. Mariager, Mariager ldsg (DKC: 140705/6.16). KB 1881. Rundhøj. Den er ca. 16 m i diam. og 2,0 m h. Der er
registreret 6 randsten.
Centralt i højen fandtes ruinen af en megalitgrav. Der er registreret >1 sidesten.
3920. Mariager, Mariager ldsg (DKC: 140705/6.21). KB 1881. Fritstående dysse. Kammer var orienteret NV-SØ. Det var
ca. 2,8 m l. og ca 1,9 m br. Der er registreret >5 sidesten; nemlig 1 mod NV, og 2 sten mod NØ og SV. Der er registreret
1 dæksten.
3921. ”Kongehøj”, Voldstedlund, Mariager ldsg (DKC: 140705/6.26). SM 1882 og DØ 1960-61. Langhøj, orienteret SVNØ. Den er ca. 40-45 m l., ca. 20 m br. og 3 m h. Den har opr. været omgivet af 72 randsten. Randstenene ved enderne
er stillet med den største i midten. De er indtil 3,0 m høje i Ø-enden og 3,3 m i V-enden. De øvrige er 1,6-2,0 m høje.
I højen findes 2 stordysser.
a. I højens NØ-lige ende findes en stordysse. Kammeret har polygonal til rund grundplan og er orienteret NNV-SSØ.
Det er 3,4 m l., 3,4 m br. og ca 1,9 m h. Det er bygget af 7 sidesten. De vender en flad side indad og hælder indad. Der er
bevaret tørmurskonstruktion mellem sidestenene og enkelte mellemliggersten ovenpå disse. Kammeret er dækket af 1
stor dæksten. Gulvet består af en brolægning, lagt i ler og dækket af et lag ildskørnet flint. For kammerets Ø-lige side
findes en gangåbning.
Gangen er orienteret NNV-SSØ. Den er 4,6 m l., 0,7 m br. og 1,2 m h. Gangen når til randstenskæden og er bygget af 4
par sidesten samt >2 dæksten. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. I gangen ligger 3 tærskelsten; én ved
hjørnestenene til kammeret, én yderst mellem randstenene samt den 3. mellem yderste og næstyderste par sidesten.
Gangen er tillige lukket af en stendynge. Kammeret var tidligere plyndret. Der fandtes enkelte gravgaver, samt et stort
offerlag ved randstenene.
Fund (Udgr. 1960-61 af D. Ørsnes. NM A 51.038): 1 flækkesegl. - 2 flækker. - 2 ravperler (1 type h og 1 type k) og fragm.
- Ubest. lerkar.

Offerlaget omfatter: 1 svær, sleben, tyknakket retøkse (Valby-type). - 1 flækkepil (type A 3). - 1 tyndbladet, tyknakket
flintøkse. - 1 fragm. ravperle. - >13 lerkar (3-4 fodskåle; 1 lerske. - 4 skulderkar. - 1 tragtbæger. - 1 tragtskål. - 2 Troldebjerg/
trgatskåle. - Ubest lerkar). MN I-III.
b. 12,5 m fra SV-enden findes en stordysse. Kammeret har polygonal (eller rund) grundplan og er orienteret NNV-SSØ.
Det er 3,4 m l., 3,1 m br. og 1,6 m h. Kammeret er bygget af 8 sidesten, som hælder indad og vender en flad side indad.
Der er bevaret tørmurskonstruktion. Kammeret er dækket af 1 store dæksten. Gulvet består af et lag flade fliser og et lag
brændt flint. Midt for kammerets S-lige side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret NNV-SSØ. Den er 4,4 m l., 0,7 m br. og 0,9-1,1 m h. Den er bygget af 7 sidesten; henh. 4 og 3 på hver
side, samt 3 dæksten. Der registreret tørmurskonstruktion i gangen. I gangen ligger 2 tærskelsten; henh. yderst mellem
de to randsten og midt i gangen. Udenfor gangen fandtes den opr. dørsten. I kammeret fandtes skelettet af en resent ko
samt enkelte gravgaver. Ved gangåbningen fremkom en stort offerlag.
Fund (Udgr. 1960-61 af D. Ørsnes. - NM A 51.038): 1 svær, sleben, tyknakket retøkse (type IA). - 3 flækkepile (1 type A 4
og 2 type B 2). - 3 flækker. - >20 ravperler (8 type a; 3 type b; 1 type c; 1 type t1; 7 type m) og fragm. - 1 hængekar - Ubest.
lerkar. MN III og IVA/B.
Offerlaget omfatter >22 lerkar: 5 fodskåle. - 2 lerskeer. - 6 skulderkar. - 3 tragtbæger. - 2 Troldebjergskåle. - 1 hængekar.
- 3 Ubest. lerkar. MN I-III. - Litt: D. Ørsnes 1962: 16 f. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 73; fig. 57, 61,1-2 og 4. fig. 68. - fig. 74,6:
fig. 81. - fig. 85,4. - 2005: fl.2,72. - K. Davidsen 1978: 114, fig. 57,e. - fundliste 1 nr. 3, pl. 110, d. - H. Dehn-Nielsen 1976:
75 (afb.).
3922. ”Dronningehøj”, Voldstedlund, Mariager ldsg (DKC: 140705/6.27). KB 1882. Rundhøj. Den er ca. 24-28 m i diam.
og ca. 4 m h. Midt i højen findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret Ø-V. Det er 2,1 m l., 1,7 m br. og 2,1 m h. Det er bygget af 8 sidesten. Der er
tørmurskonstruktion af flade fliser. Kammmeret er dækket af 2 dæksten. På den S-lige langside findes en gangåbning.
Gang er bygget af >6 sidesten og 2 dæksten.
Fund (Udgr. i 1880-erne af Chr. Mikkelsen. - FSM CM 42): 6 dolke(1 type IB; 5 type Ix). - 1 flækkepil (type D). - 1
flækkeildsten. - Svovlkis. - 1 fragm. flække. - 1 fragm. ravperle. - 2 lerkar (1 type B3 og 1 sfærisk skål). - Litt: S. Hansen
1993: nr. 189. - K. Ebbesen 2005: fl.2,73.
3923. ”Jordhøj”, Katbjerg, Mariager ldsg (DKC: 140705/6.36). KB 1882. og PK 1964-65. Rundhøj. Den er ca. 24 m i
diam. og 2,5 m h. Den er ombygget i bronzealderen. Der er registreret randsten. I højens SSØ-lige del findes en jættetue.
Jættestuen er omgivet af en stendynge.
Kammeret er har skæv polygonal grundplan og er orienteret VSV-ØNØ. Det er ca. 3,1 m l., 2,5 m br. og 1,8-2,0 m h. Det
er bygget af 7 sidesten, som vender en flad side indad. Mellem sidestenene er bevaret tørmurskonstruktion af flade fliser
og birkebark. Kammeret er dækket af 2 dæksten. I kammerets S-lige hjørne findes en lille nische. På kammerets S-lige
side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SSØ-NVV. Den er ca. 5,8 m l., 0,6 m br. og 1,2-0,4 m h. I gangen ligger 2 tærskelsten, henh. ved
kammmeret og længere ude. Der er registreret en lukkesten.
I højen er fundet sekundære bronzealdergrave.
Fund (Udgr. 1890 af V. Boye og 1964-65 af P. Kjærum - NM A 9683-9708, A 10.950, A 26.195-96 og FHM 1458): 6
dolke (1 type IA; 1 type IB; 1 type IIIE; 1 type IVD ; 1 type Ix; 1 type IC). - 1 flækkeildsten. - 1 skiffermejsel. - 5 lerkar (2
type B 3; 1 type M1; 1 uorn. åben skål og 1 ubest.). - Udrømningslaget omfatter: 4 slebne, svære, tyknakkede retøkser
(Lindø/Valby-type). - 1 ildsk. mejselfragm. - 8 tværpile. - 1 flækkepil (type B 2). - 14 ravperler (bl.a. 2 type a og 3 type
q). - > 5 lerkar (1 hængekar? med låg; 1 hængekar og 2 ubest.). - Offerlaget omfatter mindst 44 lerkar: >3 tragtbægre; >4
tragtskåle; 4 øskenskåle; 2 skulderskåle; 1 Hagebrogårdskål; 1 cylinderhalsskål; 1 skål med konkav hals; 4 fodskåle, 1
lerske og 3 hængekar. MN Ib-III. - Litt: K. Bahnson 1892: 199 ff. - P. Kjærum 1969: 9 ff. - H. Tauber 1969: 79 ff. - S. Müller
1889: 79 f. - A.P. Madsen 1900: 15. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 74. - 2005: fl.2,74. - S. Hansen 1993: nr. 191.
3924. ”Ormhøj”, Katbjerg, Mariager ldsg ( DKC: 140705/6.37 ). VB 1890 og KB 1881. Rundhøj. Den er ca. 15 m i diam.
og 1,6 m h. I højens Ø-lige del findes en jættestue med bikammer.
Kammeret er ovalt og orienteret N-S. Det er ca. 5,0 m l., 2,5 m br. og 1,8 m h. Det er bygget af 10 sidesten. Mellem
sidestenene er bevaret tørmurskonstruktion af flade fliser og rullesten. Kammeret var opr. dækket af 4 dæksten. Mellem
disse og sidestenene lå mellemliggersten. Gulvet bestod af et omhyggeligt lag flisegulv. I kammerets bagvæg findes en
åbning ind til bikammeret. Midt for den Ø-lige væg findes en gangåbning.
Bikammeret er ca. 1,9 m l., 1,3 br. og 1,4 m h. Det er bygget af 3 sidesten og 1 dæksten. Gulvet består af et flisegulv.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er >3,8 m l., 0,8-0,6 m. br. og 1,3-0,9 m h. Den er bygget af 6 sidesten; 3 på hver side, samt
>1 dæksten.
Fund (Udgr. 1890 af V. Boye. - NM A 9709-27): 1 skivekølle. - 6 flintdolke (1 type IA/B; 4 type Ix og 1 ubest.). - 1 sleben,
svær, tyndnakket flintøkse (type VII). - 3 pilespidser med konkav basis. - 1 tværpil. - 1 flækkekniv. - 1 flækkeildsten. - 2
flækker. - 8 ravperler (2 type m; 1 type c2; 1 type r; 1 type t3; 1 type d2: 1 type q6; 1 type q4) og fragm. - 2 lerkar (1 type
KE K 5 og 1 Br.A). - Litt: K. Bahnson 1892: 200 f. - A.P. Madsen 1900: 15. - S. Hansen 1993: nr. 190. - K. Ebbesen 2005:
fl.2,75.
3925. Katbjerg, Mariager ldsg (DKC: 140705/6.38). KV 1891. Rundhøj. Der er registreret 8 randsten; 1,0 m høje.

Centralt i højen findes en dysseruin. Kammeret havde 5-sidet grundplan. Det var bygget af 5 sidesten, som vender en
flad side indad.
3926. Mariager Kloster, Mariager sg (DKC: 140705/6.106). KB 1891. Rundhøj. Den er ca. 20-30 m i diam. og 3,5 m h.
I højens Ø-lige side findes ruinen af en megalitgrav. Der er registreret >2 sidesten og >1 dæksten.
3927. Kongenshøjvej, Fladbjerg, Mariager ldsg (DKC: 140706.219). 1984. Rundhøj, 8,0-8,5 m i diam. I højen fandtes en
dysse. Den var omgivet af en stenpakning.
Kammeret var orienteret NV-SØ. Det havde nærmest pæreformet grundplan. Det var ca. 3,0 m l og 1,3 m br. Det var
bygget af 9 sidesten, nemlig 4 sten mod NØ, 2 mod NV og 3 mod SV. Kammeret var åbent mod SØ. Gulvet bestod af en
brolægning af marksten og knuder.
Gangen var orienteret SØ-NV.
Ved indgangen fandtes et offerlag, dækket af en stendynge.
Fund (Udgr. 1985 af O.A. Schmidt - KHM i.s.): Skeletrester (ca. 9 personer, bl.a. et spædbarn, som lå intakt). - 1
kobberspiralrør. - 1 tværpil. - 2 ravperler. - >10 lerkar. MN Ib-III.
140705/6.a, Katbjerg, Mariager ldsg (Muligvis fra sb. 34 eller 35 - NM A 39.736-38): 1 sleben tyndbladet, tyndnakket
flintøkse. - 1 spidsnakket grønstensøkse. - Fragm. ravperle.
3928. Nr. Onsild, Nr. Onsild sg (DKC: 140707.34). KB 1890. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var ca. 30 m l., 13,5 m
br. og 3,0 m h.
14 m fra højens NNV-lige ende fandtes ruinen af en megalitgrav. Kammeret havde polygonal grundplan. Det var ca. 2,0
m br. Der er registreret >5 sidesten. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
3929. ”Kisthøj”, Edderup Mark, Sem sg (DKC: 140708.-). 1883. Rundhøj. I højens NV-lige ende fandtes et gravkammer.
Det var ca. 1,2 m h. Det var bygget af >3 sidesten; nemlig 1 sten mod N,Ø og V. Kammeret var åbent mod S. Kammeret
var dækket af 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1883 af Chr. Mikkelsen. - FSM CM 40): 1 lerkar (type O 2). - 2 stridsøkser (type L 3 og K 7). - 2 fragm.
ravperler. - Litt: K. Ebbesen 2005: fl. 2,76.
3930. ”Røverstuestenene”, Skellerup, Skellerup sg (DKC: 140709.25). KB 1890. Rundhøj. Den er ca. 10 m i diam. og 1
m h. Der er registreret >13 randsten.
Centralt i højen findes en dysseruin. Der er bevaret >4 sidesten. - Litt: H.V. Clausen og H. Ødum 1937: 34 (afb.).
3931. ”Spanskhøj”, Snæbum, Snææbum sg (DKC: 140710.24). Rundhøj, ca. 20 m i diam. og 3,5 m h. Der er registreret
randsten. I højen findes 2 jættestuer.
a. Den N-lige jættestues kammer er orienteret Ø-V. Det har mangesidet grundplan og er ca. 2,5 m l., 2,8 m br. og 1,6 m
h. Det er bygget af 7 sidesten og 2 dæksten. Der er tørmur mellem sidestenene. Gulvet dannes af en bundbrolægning.
Gangen er orienteret ØNØ-VSV. Den er 5,0 m l., 0,5 m br. og 1,1-1,3 m h. Den er sat af 10 sidesten og >2 dæksten. I
gangen findes 2 tærskelsten, den ene ved kammeret.
(Udgr. af G. Rosenberg i 1929 - NM A 34.341-77): Lerkarskår (ubest.). - 7 ravperler (1 type q1, 2 type c, 2 type s og
ubest.) og fragm. - Udenfor kammeret fandtes ét YN-lerkar (type I A 3) og mindst 5 MN-lerkar (1 tøndeformet lerkar, 1
tragtskål, 2 tragtbægre og 1 ubest.) samt lerkarskår. MN I og V. - I stendyngen fandtes en flækkepil (type D).
b. Den S-lige jættestues kammeret er orienteret N-S. Det er bygget af 8 sidesten og 3 dæksten. Der er tørmur mellem
sidestenene. Det er 2,6 m l. og 2,2 m br. Ved den ene side er adskilt et aflangt rum i gulvet.
Gangen er orienteret ØNØ-VSV. Den er 4,8 m l., 0,5-0,6 m br. og 1,1-1,3 m h. Den er bygget af 11 sidesten og dækket af
3 dæksten. I gangen ligger 2 tærskelsten, den ene ved kammeret.
Fund (Udgravet af G. Rosenberg i 1929 - NM A 34.341-77): 2 flintdolke (begge type Ix). - 1 tyndbladet, tyndnakket
flintøkse (måske kultisk hensættelse). - 1 lerkar (type L 2) . - 1 SN-pil med opskåren basis. - 1 flækkepil (type D). - 1
fragm. af lerske samt 18 ravperler (1 type a, 3 type c, 10 type m, 3 type q og ubest.) og fragm. - Udenfor indgangen
fandtes: 3 flækker/-fragm., fragm. ravperler og ubest. lerkar skår MN I-II. - I højfylden fandtes forarbejde til en flækkepil
(type D), flækkefragm. og fragm. ravperle. - Litt: C.J. Becker 1950: bil.2, 79. - O. Marseen 1958: 95 (afb.). - K. Davidsen
1978: fl.1 nr. 4, pl. 110, f. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 76, p. 118 ff. fig. 110-17. - 2005: fl. 2,77.
3932. Snæbum, Snæbum sg (DKC: 140710.25). Rundhøj, ca. 22 m i diameter og omsat med meterhøje randsten,
hvorimellem der har været tørmurskonstruktion. I den østlige del af højen findes en dobbeltjættestue, bestående af 2
usammenbyggede kamre med parallelle gange.
a. Den sydlige jættestue har haft polygonalt kammer. Det er ca. 3,4 m br. Det var bygget af >2 sidesten, som er 1,6-1,75
m h. Kammergulvet dannedes af en bundbrolægning af runde sten. I kammerets Ø-lige del er indrettet en stenkiste af
lodretstående stenplader. Gulvet i stenkisten er lagt af flade fliser. På kammergulvet lå et flintlag. På Ø-siden findes en
0,7 m br. gangåbning.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er ca. 4 m l. og 0,6-0,7 m br. Den har opr. været sat af 3 par sidesten. Den afgrænses mod
kammeret af en tærskel lagt af 2 sten. Der lå et flintlag på gulvet.
Fund (Udgr. 1954 af K. Thorvilsen - NM A 50.404-18): 2 flækkeknive. - >5 lerkar (3 hængekar, det ene med tilhørende
låg samt 2 ubest.) NM I-III.
b. Den nordlige jættestues kammer har sandsynligvis også haft polygonal grundplan. Det har været ca. 3,5 m l., lige så
br. og sandsynligvis 1,75 m h. Der har været bygget af >3 sidesten.

Gulvet bestod af et fliselag og et lag br. flint Mod Ø findes en gangåbning.
Gangen er orienteret Ø-V og ca. 3 m l. og ca. 0,75 m bred. Den har været bygget af >4 sidesten; 2 i hver side. På gulvet
lå et lag br. flint.
Fund (Udgr. 1954 af K. Thorvildsen - NM A 50.404-18a): 1 fragm. tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 2 flækker - ubest.
lerkarskår. - Ved randstensområdet fandtes en skål med konkav hals (MN II) og ubest. lerkarskår.- K. Davidsen 1978: fl.
a. nr. 4 pl. 110, f. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 77, 22 ff, fig. 13-18.
3933. ”Snibshøj”, Snæbum sg (DKC: 140710.26). Rundhøj, 40 m i diam. og 2,5 m h. I højens Ø-lige del findes 2 jættestuer;
14 m fra hinanden og med parallelle gange.
a. Den S-lige jættestues kammer er rundt og orienteret N-S. Det er 3,5 m l., 3,5 m br. og 1,9-2,0 m h. Det er bygget af 7
sidesten, hvorimellem der er iagttaget tørmurskonstruktion af flade fliser. Det er dækket af 2 dæksten. Gulvet består af
en bundbrolægning, hvorpå lå et lag br. flint.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er 7,5 m l., 0,9-0,5 m br. og 1,4-1,3 m h. Den er bygget af 14 sidesten; 7 på hver side, samt
dækket af 5 dæksten. Der er bundbrolægning i gangen. I gangen findes 2 tærskelsten, den ene ved kammeret.
Fund (Udgr. 1895 af G. Sarauw. - NM A 13.727-29): 1 flækkeskraber. - 1 fragm. flækkekniv. - 1 flække m. retouche.
b. Den N-lige jættestues kammer er lidt nedgravet i undergrunden og orienteret N-S. Det er 4,5 m l., 3,4 m br. og 1,7 m
h. Det er bygget af 8 sidesten, som vender en flad side indad. Der er tørmurskonstruktioner mellem sidestenene. Det er
dækket af 3 dæksten. Gulvet består af en bundbrolægning.
Gangen er orienteret Ø-V. Den skråner lidt nedad mod kammeret. Den 5,5 m l., 0,8 m br. og 1,3 m h. Den er bygget af 9
sidesten og 5 dæksten. Også i gangen er registreret tørmurskonstruktion og bundbrolægning.
Fund (Udgr. 1896 af A.P.Madsen - NM A 15.850-53): 1 fragm. flækkepil (type B1). - 1 flække. - 1 lille ravskål. - 1 YNlerkar (type I C 1). - 2 lerkar (1 tragtbæger og 1 skulderkop) MN I-II. - Litt: A.P. Madsen 1900: 16. - C.J. Becker 1950: bil.
2, nr. 78. - K. Ebbesen 1978: 22, note 14, fl.a. nr. 75, fig. 12. - 2005: fl. 2, 78. - S. Hansen 1993: nr. 195.
3934. Snæbum, Snæbum sg (DKC: 140710.39). 1966. Høj. I højen er registreret ruinen af en megalitgrav.
3935. Svenstrup, Svenstrup sg (DKC: 140711.51). SM 1882. Høj. I højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >1
sidesten og >1 dæksten.
3936. Kellerup, Svenstrup sg (DKC: 140711.96). SM 1882. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er 27 m l., 18 m br. og 1,8 m
h. Der er bevaret >10 randsten.
Centralt i højen er registreret spor af en megalitgrav.
3937. Kellerup, Svenstrup sg (DKC: 140711.97). SM 1882. Langhøj, orienteret Ø-V. Der er registreret ca. 12 randsten.
3938. Kellerup, Svenstrup sg (DKC: 140711.98). SM 1882. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er >15 m l., 8 m br. og 1 m
h. Der er registreret >14 randsten.
I højens SØ-lige ende er registreret spor af et gravkammer.
3939. Væggedal, Sdr. Onsild sg (DKC: 140712.49). 1960. Høj. I tomten er registreret tomten af en megalitgrav. Gulvet
bestod af en bundbrolægning af flade fliser.
Fund (Udgr. 1960 af J. Søndergård. - NM A 49.402-39): 1 ubest. dolk. - 9 flækker og afslag. - 1 nakkefragm. af sleben,
svær, tyndnakket retøkse. - 9 ravperler (1 type c1; 1 type c2; 1 type e; 1 type g; 1 type t3; 4 type m). - >6 tragtbægre. MN
Ib. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 78.
140712,a. Sdr. Onsild, Sdr. Onsild sg (Købt. - FS 2185-93). Samlet fund fra en megalitgrav: 1 stridsøkse (type L 4). - 2
flintdolke (type I). - 1 sleben, svær tyndnakket retøkse. - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,79.
3940. Udby, Udby sg (DKC: 140803.10). JN 1891. Langhøj. Den var ca. 19,0 m l. og 1,5 m h. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes en megalitgrav. Der er registreret 3 dæksten.
3941. ”Stenhøj”, Østrup, Albæk sg (DKC: 140901.1). APM 1901. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 19 m l. Der er
registreret >1 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten.
3942. Østrup, Albæk sg (DKC: 140901.5). APM 1901. Rundhøj. Den var 16 m i diam. Der er registreret 7 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten.
3943. Avning, Auning sg (DKC: 141001.2). JN 1891. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 30,0 m l., 7,5 m br. og 2,0 m h.
Der er registreret 2 randsten.
Centralt i højen er registreret spor af et gravkammer.
3944. Auning By, Auning sg (DKC: 141001.6). JN 1891. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 10,0 m br. og 2,0 m h. Der
er registreret 10 randsten; indtil 1,6 m høje. I højens midterakse fandtes 3 dysseruiner.
a. I højens Ø-lige ende fandtes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten.
b. Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret (type IV) var orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det
havde 5-sidet grundplan. Det var 1,3 m br. Det var bygget af 4 sidesten; nemlig 1 på hver side. For kammerets SV-lige
side fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret SV-NØ. Den var bygget af >2 gangsten.
c. I højens V-lige ende fandtes en dysse. Kammeret var orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det havde
5-sidet grundplan. Det var 1,9 m l. og 1,3 m br. Det var bygget af >4 sidesten. Kammeret var åbent mod SV.
Der iagttoges sekundære stenkister i højen.

3945. Tårup, Auning sg (DKC: 141001.12). JN 1891. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er 22,5 m l., 11,5 m br. og 2,5
m h.
3946. Tårup By, Auning sg (DKC: 141001.13). JN 1891. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 35,0 m l., 17,5 m br. og 2,5
m h.
3947. Tårup Skov, Auning sg (DKC: 141001.34). JN 1891. Rundhøj. Den er ca. 10 m i diam. og 1,5 m h. Der er registreret
6 randsten. Centralt i højen findes en dysseruin. Kammeret var bygget af >4 sidesten, nemlig 2 sten mod N og 1 mod Ø
og V. Kammeret er åbent mod S. Det er dækket af 1 dæksten.
3948. Fausing, Fausing sg (DKC: 141003.15). JN 1891. Langhøj, orienteret N-S. Der er registreret nogle få randsten.
3949. Løvenholm, Gjesing sg (DKC: 141004.14). JN 1891. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 14,0 m l., 7,0 m br. og 1,0
m h. Der er registreret 16 randsten. I højen er registreret 2 dysser.
a. I højens Ø-lige ende er registreret et gravkammer med dæksten.
b. I højens V-lige ende findes en dysseruin. Kammeret har polygonal grundplan. Det er ca. 1,6 m br. Det er bygget af >4
sidesten og 1 dæksten.
3950. Løvenholm, Gjesing sg (DKC: 141004.21). JN 1891 og 1894. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Den er ca. 25 m l., 7
m br. og 1,5 m h. Der er bevaret ca. 35 meget store randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type IV) er orienteret NNV-SSØ eller på tværs af højens længderetning. Det
har 5-sidet grundplan. Det er 2,5 m l., 2,5 m br. og 1,7 m h. Det er bygget af 4 sidesten; én på hver side. For kammerets
SSØ-lige side findes en gangåbning. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den når til randstenene og er bygget af 2 sidesten; 1 på hver side.
3951. Fuglsø Mose, Gjesing sg (DKC: 141004.22). JN 1891. Rundhøj. Den er ca. 7 m i diam. og 1 m h. Der er bevaret ca.
16 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type IV) er orienteret NNV-SSØ og har 5-sidet grundplan. Det er 1,9 m l. og
1,9 m br. For kammerets SSØ-lige side findes en gangåbning. Her ligger en tærskelsten.
Gangen var orienteret SSØ-NNV.
3952. Eldrup Skov, Gjesing sg (DKC: 141004.50). 1988. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 20 m l. og 10 m br. Der er
registreret enkelte randsten.
3953. Tustrup, Hørning sg (DKC: 141006.8). GH 1920. Rundhøj. Den var ca. 23 m i diam. og 1,5 m h. I højen fandtes en
jættestue. Kammeret var opgivet med en pakning af sten og fliser.
Kammeret var orienteret NØ-SV. Det var 10,8 m l. og 1,8-2,4 m br. Det var opr. bygget af >19 sidesten. Sidestenene
hælder indad. Mellem sidestenene er registreret tørmurskonstruktion af rullesten uden orden. Der er fundet enkelte
mellemliggersten. Gulvet består af en bundbrolægning og brændt flint.
Fund (Udgr. 1920 af G. Hatt. - NM A 31.100-37): 1 stridsøkse (type I 3). - 9 lerkar (3 skåle, de to af type G 1; 3 type I,henh.
I 2, I4 og Ix), 1 type KE K5; 1 type KE M 1). - Ravperler (herunder 3 ravskiver (2 type 3a og 1 type 2a med gennemboring
på tværs). - 3 pilespidser - 3 dolke (1 type IIIE; 1 type IVD og 1 type VB). - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,80 - 2009: kap. 39.
3954. Vedø, Koed sg (DKC: 141007.3a). PS 1891. Fritstående dysse.
Kammer er orienteret Ø-V. Der er 0,4 m br. Det er bygget af >2 sidesten.
3955. Koed By, Koed sg (DKC: 141007.38). JN 1891. Rundhøj. Højen var ca. 10,0 m i diam. Der er registret 1 randsten.
I højen fandtes en dysse.
Kammeret (typeI/II?) var orienteret N-S og havde rektangulær grundplan. Det var 1,9 m l. og 1,3 m br. Det var bygget
af 4 sidesten; én på hver side.
3956. Koed, Koed sg (DKC: 141007.45). JN 1891. Fritstående dyssekammer.
Kammeret (type I/II) havde rektangulær grundplan. Det var 0,6 m br. Det var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten. - Litt:
P.V. Glob 1969: nr. 690.
3957. Koed, Koed sg (DKC: 141007.65). JN 1891. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 16,0 m l. og 6,0 m br. Der er
registreret 25 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret var orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det havde 6-sidet
grundplan. Det var 2,2 m l,. 1,9 m br. og 1,6 m h. Det var bygget af 5 sidesten; én på hver side. For kammerets S-lige side
fandtes en gangåbning.
Gangen er orienteret S-N. Den er 0,4 m br. og 1,6 m h. Den er bygget af >2 sidesten; én på hver side.
Fund (Udgr. ca. 1870. - KHM): 1 flintdolk (mgl.).
3958. Koed, Koed sg (DKC: 141007.66). JN 1891. Rundhøj. Den var ca. 7 m i diam. Der er registreret >5 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret havde 5-sidet grundplan. Det var opr. 4 sidesten; 0,7 m h.
Gangen er bygget af >2 sidesten.
3959. Atterup, Koed sg (DKC: 141007.102). JN 1891. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 9,5 m l., 5,0 m br. og 1,0 m h.
Der er registreret 2 randsten.
I højen er registreret en dysse. Kammeret var bygget af >4 sidesten og 1 dæksten.
3960. Atterup, Koed sg (DKC: 141007.103). JN 1891. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 10,0 m l., 5,0 m br. og 1,0 m
h. Der er registreret 3 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret var orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning. Det var ca. 2,2

m l. og 1,5 m br. Det var opr. bygget af 5 sidesten og 1 dæksten.
3961. Lime, Lime sg (DKC: 141010.9). JN 1891. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var >17,5 m l., 9,0 m br. og 1,0 m h.
Der er registreret >8 randsten.
Centralt i højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret NNØ-SSV eller på tværs af højens
længderetning. Det var ca. 2,5 m l. og 0,7 m br. Det var bygget af >3 sidesten. Kammeret var åbent mod NNØ.
3962. Maria Magdalene By, Maria Magdalene sg (DKC: 141011.23). JN 1891. Langhøj, orienteret Ø-V. Der er registreret
randsten; 0,9 m høje.
Centralt i højen er registreret spor af et gravkammer.
3963. ”Randershøj”, Maria Magdalene By, Maria Magdalene sg (DKC: 141011.24). JN 1891. Rundhøj. Den er 14,5-15,0
m i diam. og 1,5 m h. Der er registreret 21 randsten; indtil 1,1 m høje.
Centralt i højen findes ruinen af en jættetue.
Kammeret var dækket af >2 dæksten.
Gangen var dækket af >1 dæksten.
3964. Klenstrup, Maria Magdalene sg (DKC: 141011.26). JN 1891. Rundhøj. Den er ca. 13,5 m i diam. Der er registreret
22 randsten; indtil 1,3 m høje.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type IV) har 6-sidet grundplan. Det er 2,3 m l., 2,0 m br. og 1,8 m h. Det er
bygget af 5 sidesten. Kammerets dæksten er fjernet.
Gangen er >0,3 m br. og 0,9 m h. Den når til randstenene og er bygget af 4 sidesten; 2 på hver side.
3965. Klenstrup, Maria Magdelene sg (DKC: 141011.27). JN 1891. Rundhøj. Den er ca. 11,5-16,5 m i diam. Der er
bevaret 27 af opr. ialt 32 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type IV) har 5-sidet grundplan. Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
Gangen er bygget af >3 sidesten; 2 på den ene og 1 på den anden side.
3966. Klenstrup, Maria-Magdalene sg (DKC: 141011.29). JN 1891. Rundhøj. Der er registreret 4 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Kammeret havde 6-sidet grundplan. Det var bygget af >5 sidesten.
3967. Nørager, Nørager sg (DKC: 141013.5). JN 1891. Fritstående dysseruin.
Kammeret var bygget af >3 sidesten.
3968. Tustrup, Nørager sg (DKC: 141013.11). JN 1891 og PK 1955-57. Rundhøj. Den er ca. 8 m i diam. Der er registreret
13 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret har 6-sidet grundplan. Det er ca. 2,3 m l. og 2,3 m br. Det er bygget af 5
sidesten, som hælder indad. For den ene side findes en 0,6 m br. gangåbning. Kammeret var dækket af 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1955-57 af P. Kjærum. FHM 359C.): Henvendelse til Poul Kjærum. - Litt: P. Kjærum 1957: fig. 1 og 7-8. - K.
Ebbesen 1978: nr. 81.
3969. Tustrup, Nørager sg (DKC: 141013.12). JN 1891 og PK 1955-57. Rundhøj. I højen findes en jættestue med
bikammer.
Kammeret er rektangulært og orienteret SV-NØ. Det er ca. 10,5 m l. og 1,6 m br. Det er bygget af 16 sidesten; nemlig
5 sten mod S, 4 mod N og 3 for hver ende. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret er
dækket af 5 dæksten. Kammerets gulv er brolagt.
Ved kammerets NV-lige ende findes et bikammer. Det er 2,3 m l. og 1,6 m br. Det er bygget af 5 sidesten og 2 dæksten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er ca. 4,5 m l. Den er bygget af 6 sidesten; 3 på hver side. Den er dækket af >1 dæksten.
I gangen findes 1 par karmsten.
Fund (Udgr. 1955-57 af P. Kjærum - FHM 359A): Henvendelse til Poul Kjærum. -- Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr 79 . - P.
Kjærum 1957: fig. 2-4 og 6. - S. Hansen 1993: nr. 205.
3970. Tustrup, Nørager sg (DKC: 141013.13a). JN 1891 og PK 1955-57. Høj. Centralt i højen findes en lille jættestue.
Kammeret har uregelmæssig, rektangulær grundplan. Den er bygget af 6 sidesten og 1 dæksten.
Gangen er 0,7 m br. Den er bygget af 2 sidesten. I gangen ligger 2 tærskelsten.
Fund (Udgr. 1955-57 af P. Kjærum. FHM 359B): Henvendelse til Poul Kjærum. - Litt: P. Kjærum 1957: ff. - K. Ebbesen
1978: fl.a. nr. 80.
3971. Gl. Hedegård, Nørager sg (DKC: 141013.16). JN 1891. Langhøj. Den er ca. 14,0 m l., 7,0 m br. og 1,5 m h. Der er
registreret 19 randsten.
I højen fandtes en dysse. Kammeret var 1,9 m h. Det var bygget af >1 sidesten. Der er tillige registreret en 0,9 m h.
tærskelsten.
3972. Rygårde, Nørager sg (DKC: 141013.32). JN 1891. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 27,0 m l., 7,5 m br. og 1,5 m h.
Der er bevaret >14 randsten. De højeste, som er 1,4 m høje, er placeret i enderne. I højens midterakse findes 2 dysser.
a. I højens V-lige ende findes en dysseruin. Kammeret er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det var
bygget af >2 sidesten.
b. I højens Ø-lige ende findes en dysse. Kammeret er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det er bygget
af 4 sidesten og 1 dæksten. For kammerets S-lige side findes en gangåbning. Her ligger en tærskelsten.
Gangen er orienteret S-N. Den er bygget af 2 sidesten.
3973. Rygårde, Nørager sg (DKC: 141013.34). JN 1891. Langhøj. Den var 12,5 m l., 6,0 m br. og 1,3 m h. Der er registreret

ca. 10 randsten; indtil 1,1 m høje.
Centralt i højen findes en dysseruin. Kammeret var >1,3 m h. Der er registreret >1 sidesten.
3974. Rygårde, Nørager sg (DKC: 141013.35). JN 1891. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 10,0 m l., 5,0 m br. og 0,5 m
h. Der er registreret 14 randsten; indtil 1,3 m høje.
Centralt i højen er registreret dækstenen(?) af et kammer.
3975. Rygårde, Nørager sg (DKC:; 141013.59). JN 1891. Rundhøj. Den er ca. 9 m i diam. og 1,5 m h. Der er registreret
4 randsten.
Centralt ses dækstenen(?) af et gravkammer.
3976. Rygårde, Nørager sg (DKC: 141013.60). JN 1891. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den er 11,0 m l., 10,0 m br. og
1,0 m h. Der er registreret 15 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type IV) er orienteret NV-SØ og har 6-sidet grundplan. Kammeret er 2,2 m
l., 1,8 m br. og 0,9 m h. Det er bygget af 5 sidesten. For kammerets SØ-lige side findes en gangåbning. Her ligger en 0,4
m h. tærskelsten. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
Gangen er orienteret SØ-NV.
3977. Rygårde, Nørager sg (DKC: 1410113.61). JN 1891. Rundhøj. Der er registreret 9 randsten.
Centralt i højen findes en dysseruin. Der er registreret >3 sidesten.
3978. Kodammen, Nørager sg (DKC: 141013.67). JN 1891 og 1967. Høj. I højen er registreret en dysseruin.
Kammeret er orienteret N-S. Det er 1,5 m l. og 1,5 m br. Der er registreret >3 sidesten, nemlig 1 sten mod N, V og Ø.
Gangen er orienteret S-N. Der er registreret >1 sidesten.
Ved indgangen undersøgtes et stort offerlag.
Fund (Udgr. 1967 af P. Kjærum. - FHM 1456): Henvendelse til Poul Kjærum.
3979. Tustrup, Nørager sg (DKC: 141013.69). JN 1891 og 1967. Tomt af megalitgrav. Der er undersøgt et offerlag.
Fund (Udgr. 1967 af B. Stürup. - KHM j. 41/67): >5 tragtbægre. - 1 øskenskål. - 1 Troldebjergskål. 1 skulderhængekar. - 1
cylinderhalssål. - 2 sfæriske skåle. MN I-II. - Litt: K. Ebbesen 1978: fla. nr. 82.
3980. ”Dybro-dyssen”, Tustrup, Nørager sg (DKC: 141013.80). 1958. Høj. Der er registret 8 randsten. I højen fandtes
en dysseruin.
Kammeret havde været omgivet med en stenpakning. Der er registreret >2 sidesten. Ved randstenene mod SSØ er
undersøgt et offerlag.
Fund (Udgr. 1958 - Privateje): i.s.
3981. V. Alling, Vester Alling sg (DKC: 141018.8). JN 1891. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 20,0 m l., 10,0 m br. og
1,0 m h. Der er registreret randsten.
I højen er registreret opr. 2 kamre.
3982. Ammelhede, Virring sg (DKC: 141019.28). JN 1891. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 20,0 m l., 10,0 m br. og
2,5-3,0 m h. Der er registreret 13 randsten.
3983. Vivild By, Vivild sg (DKC: 141020.16). JN 1891. Ruinen af en jættestue. Der er registreret >3 sidesten.
3984. Nielstrup, Vivild sg (DKC: 141020.52). 1970. Rundhøj. Den var ca. 8 m i diam. Centralt i højen fandtes tomten
af en dysse.
Kammeret var ca. 2 x 2 m stort.
Fund (Udgr. 1971 af E. Kristensen - KHM 5905): 2 slebne, svære, tyndnakkede retøkser. - Ægfragm. af flintøkse. - 18
ravperler (alle type m) og fragm. - 1 fodskål. - >3 tragtbægre. - 2 skulderkar. - Ubest. lerkar. -MN I-II.
141020,a. Lystrup, Vivild sg (Inds. 1868 - NM A 626). Høj. I højen fandtes et stensat kammer, hvis sten var kløvede.
Gulvet bestod af en bundbrolægning af flade sten. Herpå fandtes en flintøkse, en del potteskår samt: 1 køllehoved (type
A2). - Litt: S.Müller 1907: 10. -P.V.Glob 1952: nr. 83. - K. Ebbesen 1987: fig. 2,2.
3985. Korup By, Bregnet sg (DKC: 141101.1). JN 1894. Rundhøj. Den var ca. 9,5 m i diam. Der er registreret 2
randsten.
I højen er registreret spor af et kammer.
3986. Korup, Bregnet sg (DKC: 141101.2). JN 1894. Langhøj, orinteret NNØ-SSV. Den er ca. 15,0 m l., 10,0 m br. og 1,5
m h. Der er bevaret >10 randsten; 1,9-2,5 m høje.
I højen findes en dysseruin. Kammeret var bygget af >3 sidesten og >1 dæksten.
3987. Korup By, Bregnet sg (DKC: 141101.12). Fritstående dyssekammer. Kammeret (type I/II) er orienteret SSV-NNØ
og har rektangulær grundplan. Det er 1,9 m l., 1,0 m br. og 1,7 m h. Det er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten mod SSV,
NNØ, VNV og ØSØ. Kammeret er åbent mod Ø; hvor der findes en 0,4 m br. åbning.
3988. Bjødstrup By, Bregnet sg (DKC: 141101.13). JN 1894. Fritstående dysse. Kammeret er bygget af >4 sidesten.
3989. Bjødstrup By, Bregnet sg (DKC: 141101.14). JN 1894. Rundhøj. Der er registreret en dysseruin.
3990. Bjødstrup, Bregnet sg (DKC: 141101.16). JN 1894. Rundhøj. Den var omgivet af 2 randstenskæder, henh. 22 m og
17 m i ydre diam. Randstenene er indtil 2,2 m høje.
Centralt findes en dysse. Kammeret (type IV) er orienteret ØNØ-VNV og har 6-sidet grundplan. Det er 2,2 m h. Det er
bygget af 5 sidesten.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er ca. 1,9 m h. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side.

3991. Bjødstrup By, Bregnet sg (DKC: 141101.27). JN 1894 og JR 1937. Rundhøj. I højen findes en dysse.
Kammeret (type IV) er orienteret SØ-NV og har 5-sidet grundplan. Det er 1,6 m l., 1,8 m br. og 1,1 m h. Det er bygget
af 4 sidesten. For kammerets SØ-lige side findes en gangåbning. Her ligger en tærskelsten. Kammeret er dækket af 1
dæksten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er 1,1 m l. og 0,8 m br. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side. Yderst ligger én
tærskelsten.
3992. Pilemå, Kalvø Hovedgård, Bregnet sg (DKC: 1411.01.41). JN 1894 og JR 1936. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er
16,0 m l.
I højens Ø-lige ende findes en dysse.
Kammeret er orienteret SØ-NV eller skråt på dyssens længderetning. Det har 6-sidet grundplan. Det er 2,4 m l., 2,4 m
br. og 1,3 m h. Det er bygget af 5 sidesten og 1 dæksten. For kammerets SØ-lige side findes en 0,7 m br. gangåbning. Her
ligger en tærskelsten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er 0,5 m br. Der er bevaret >1 sidesten. - Litt: N.J. Israelsen 1960: 11 f (afb.).
3093. Kalvø Hovedgård, Bregnet sg (DKC: 141101.42a). JN 1894 og PS 1946. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 37,5 m
l., 6,5 m br. og 1,0 m h. Der er bevaret >33 randsten.
I højen er registreret spor af 2 gravkamre.
3994. Kalvø Hovedgård, Bregnet sg (DKC: 141101.42b - findes ca. 2 m S for foregående. Den er parallel med denne;
men den er kortere). JN 1894 og PS 1946. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var opr. ca. 33 m l. og 5 m br. Der er bevaret >21
randsten.
I højen er registreret ruinen af et gravkammer.
3995. Kalvø Hovedgård, Bregnet sg (DKC: 141101.42c). JN 1894 og PS 1946. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 35
m l. og 7 m br. Der er registreret 20 randsten.
Der er ikke registreret spor af kammeret.
3996. Kalvø Hovedgård, Bregnet sg (DKC: 141101.48). JN 1894. Rundhøj. Den er ca. 8-9 m i diam. og 1 m h. Der er
registreret 1 randsten.
I højen findes en dysseruin. Der er registreret >3 sidesten.
3997. ”Hestehaven”, Kalvø Hovedgård, Bregnet sg (DKC: 141101.52). JN 1894 og JR 1936. Langhøj, orienteret VNVØSØ. Den er 16,0 m l., 6,0 m br. og 1,5 m h. Der er bevaret >32 randsten; indtil 1,6 m høje. I højen findes 2 dysser.
a. I højens V-lige del findes en dysse. Kammeret (type IV) er orienteret SØ-NV eller skråt på højens længderetning. Det
har 5-sidet grundplan. Det er bygget af 4 sidesten; én på hver side. På kammerets SØ-lige side findes en gangåbning.
Kammeret er dækket af 1 dæksten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Der er registreret >1 sidesten.
b. I højens Ø-lige del findes en dysse. Kammeret (type IV) er orienteret SSØ-NNV. Det har 6-sidet grundplan. Det er
bygget af 5 sidesten.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 715.
3998. Kalvø Hovedgård, Bregnet sg (DKC: 141101.56). JN 1894. Rundhøj. Den var ca. 10 m i diam. og 0,5 m h.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret var opr. bygget af 4 sidesten.
3999. Kalvø Hovedgård, Bregnet sg (DKC: 141101.64). JN 1894 og JR 1937. Rundhøj. Den er ca. 12 m i diam. Der er
registreret >21 randsten. I højen findes en dysse.
Kammeret (type IV) er orienteret NØ-SV og har 5-sidet grundplan. Det er ca. 1,0 m l., 1,0 m br. og 0,6 m h. Det er bygget
af 4 sidesten og 1 dæksten. Kammeret er åbent mod NØ. - Litt: N.J. Israelsen 1960: 11 (afb.).
4000. Rønde By, Bregnet sg (DKC: 141101.77). JN 1894. Rundhøj. I højen findes en dysse. Kammeret (type IV) har
6-sidet grundplan. Det er 2,2 m l., 2,2 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 5 sidesten; én sten på hver side. For den ene side
findes en gangåbning. Her ligger 1 indgangssten.
4001. Følle By, Bregnet sg (DKC: 141101.107). Fritstående dysseruin.
Kammeret er orienteret NØ-SV. Det havde opr. 6-sidet grundplan. Det var opr. bygget af 5 sidesten og 1 dæksten. På
kammerets SV-lige side fandtes en gangåbning. Der er bevaret >2 sidesten.
Gangen er orienteret NØ-SV. Der er bevaret >3 sidesten.
4002. Følle, Bregnet sg (DKC: 141101.116a). JN 1894 og MM 1936. Langhøj, orienteret SSV-NNØ. Den er sammenbygget
med nedenstående rundhøj. Den var >16 m l. og 9 m br. Der er bevaret >9 randsten; indtil 1,3 m høje. I højens findes 3
dysser.
a. I højens N-lige ende findes en dysseruin. Kammer er orienteret Ø-V eller på tværs af højens længderetning. Det har
polygonalt grundplan. Det er bygget af 5 sidesten. For den Ø-lige ende findes en 0,6 m br. gangåbning. Her ligger 1
tærskelsten.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er 0,6 m br. Den er bygget af >2 sidesten; én på hver side.
b. Centralt i højen findes en dysseruin. Kammeret er orienteret Ø-V eller på tværs af højens længderetning. Der er
bevaret >3 sidesten.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er 2,3 m l. Den er bygget af >2 sidesten; én på hver side. I gangen ligger 1 tærskelsten.
c. I højens S-lige ende findes en dysse. Kammeret er orienteret Ø-V eller parallel med højens længderetning. Det har

polygonalt grundplan. Det er 1,7 m br. Det er bygget af >2 sidesten.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er 0,6 m br. Den er bygget af >2 sidesten; én på hver side.
4003. Følle, Bregnet sg (DKC: 141101.116b). JN 1894 og MM 1936. Rundhøj, sammenbygget med ovenstående langhøj.
Højen er bygget ind til langhøjens SSV-lige ende. Den er ca. 11 m i diam. Der er bevaret >19 randsten; indtil 1,3 m
høje.
I højens S-lige side findes en stordysse.
Kammeret har pæreformet grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 2,2 m l. og 2,0 m br. Det er bygget af >4 sidesten;
nemlig 2 mod N og S. For kammerets V-lige ende findes en gangåbning. Her ligger en tærskelsten.
Gangen når til randstenskæden og er orienteret V-Ø. Den er >2,2 m l. og 0,6 m br. Det er bygget af >4 sidesten; 2 på hver
side. I gangen findes 2 tærskelsten.
4004. Åkærslund, Bregnet sg (DKC: 141101.117). JN 1894 og CAN 1917. Rundhøj. Der er registreret randsten; indtil 1,6
m høje. I højen findes en jættestue. Den er omgivet af en pakning af sten og flint.
Kammeret har spidsovalt grundplan og orienteret N-S. Den var opr. bygget af 15 sidesten, som hælder indad. Der
er registreret tørmurskonstruktion af flade fliser mellem sidestenene og mellemliggersten overpå disse. Midt for
kammerets S-lige side findes en gangåbning. Her ligger en tærskelsten. Gulvet bestod af et lag brændt flint. Herpå
fandtes gravgaver.
Gangen er orienteret Ø-V. Der er bevaret >3 sidesten; to på den ene og én på den anden side.
I højen fandtes sekundære urnegrave fra yngre bronzealder.
Fund (Udgr. 1917 af C.A. Nordmann - NM A 29.661, R 1-194): 2 lerkar (type I C 1 og ubest.). - 5 flækkepile (1 type A 2,
2 type A 3 1 type B 1 og 1 type b 2).- 1 fragm. flintdolk. - 812 ravperler og -fragm. (82 type a. - 16 type b. - 51 type c. - 1
type h. - 40 type q. - 117 type m. - 3 ravskiver - andre former). - 4 tragtskåle. - 1 hængekar. - 3 åbne, retvæggede skåle. - 1
tulipanskåle. - 2 tøndeformede lerkar. - 1 skål med kegleformet hals. - Litt: C.J. Becker 1950: bil.2, 84. - 1954: 63, fig. 6. P.V.Glob 1952: nr. 181. - K. Davidsen 1974: 35, fig. 3,15-16. - 1973: fl.a1 nr. 112.- 1978: liste 1, nr. 5. - K. Ebbesen 1978:
77 ff, fig. 19-32. - 2005: fl.2,81.
4005. Kalø, Bregnet sg (DKC: 141101.127). PS 1946. Rundhøj. Den er ca. 14 m i diam. og 1,5 m h. I højen findes en
dysse.
Kammeret er orienteret NØ-SV og har 5-sidet grundplan. Det er 1,6 m l. og 1,3 m h. Det er bygget af 4 sidesten. For
kammerets NØ-lige side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret NØ-SV. Der er bevaret >1 sidesten.
4006. Kalø, Bregnet sg (DKC: 141101.128). PS 1946. Rundhøj. Den er ca. 9 m i diam. og 0,4 m h. Der er bevaret >18
randsten. I højen findes en dysse.
Kammeret er orienteret NV-SØ. Det var bygget af >4 sidesten og 1 dæksten.
Gangen er orienteret NV-SØ. Der er registreret >1 sidesten.
4007. Kalø, Bregnet sg (DKC: 141101.129). PS 1946 og JR 1936. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 16 m l., 8 m br. og
1,0 m h. Der er bevaret >24 randsten.
I højen findes en dysse. Kammeret er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det har 5-sidet grundplan.
Det er ca. 1,2 m l., 1,2 m br. og 0,6 m h. Det er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 på hver side. På kammerets N-lige side findes
en gangåbning. Det er dækket af 1 dæksten.
Gangen er orienteret N-S. Den er bygget af >2 sidesten.
4008. Kalø, Bregnet sg (DKC: 141101.131). PS 1946. Rundhøj. Den er ca. 8 m i diam. og 0,5 m h. Der er registreret 15
randsten.
I højen findes en dysse. Kammeret er >0,7 m l. og >0,6 m br. Den er bygget af 4 sidesten. Kammeret er åbent mod Ø.
4009. Kalø, Bregnet sg (DKC: 141101.132). PS 1946. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 24 m l., 13 m br. og 2,0 m h.
Der er registreret >22 randsten.
Centralt i højen findes en dysseruin. Det er bygget af >2 sidesten.
4010. Kalø, Bregnet sg (DKC: 141101.133). PS 1946. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 14 m l., 7 m br. og 1,0 m h. Der
er registreret >33 randsten.
I højen findes en dysse. Kammeret er orienteret Ø-V eller på tværs af højens længderetning. Det har 5-sidet grundplan.
Det er bygget af >4 sidesten. Kammeret er åbent mod Ø.
Gangen er orienteret Ø-V. Der er bevaret >1 sidesten.
4011. Kalø, Bregnet sg (DKC: 141101.135). PS 1946. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 9 m l. og 8 m br. Der er
bevaret 6 randsten.
Der er ikke iagttaget spor efter noget kammer.
4012. Ringelmose Skov, Kalø, Bregnet sg (DKC: 141101.194). 1988. Rundhøj. Der er bevaret flere randsten.
Centralt i højen findes en dysseruin. Der er registreret 4 sidesten, som vender en kløvet side indad.
4013. Hestehaven, Kalø, Bregnet sg (DKC: 141101.213). 1988. Rundhøj. Der er bevaret flere randsten.
Centralt i højen findes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten og 1 nedskreden dæksten.
141102,a. Egå, Egå sg (Inds. 1851 - NM 11.633-35). Gravhøj. Der er registreret randsten. I højen fandtes et gravkammer.
Heri fandtes: 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Valby-type). - 1 sleben, buttet retmejsel. - Mgl: 1 usleben flintmejsel og

2 fragm. flintmejsler.
141102,b. Egå, Egå sg (Købt. - NM A 32.493-96; A 32.425 og 32.427). Samlet fund fra en gravhøj: 2 slebne, tyndbladede,
tyknakkede retøkser. - 4 flintdolke (type I).
141102,c. Lystrup Mark, Egå sg (Købt - FHM 184): 1 sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 1 sleben, spidsnakket
huløkse. - - 4 flintdolke (type I). - Mgl: 1 flintøkse og 1 flintdolk.
4014. Havhuse, Hornslet sg (DKC: 141104.11). JN 1894. Dysseruin.
4015. Uglsbølle By, Mørke sg (DKC: 141106.19). JN 1894. Rundhøj. Den var ca. 10,0 m i diam. Der er registreret 4
randsten.
4016. Uglsbølle By, Mørke sg (DKC: 141106.24). JN 1894. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den var >12,5 m l. og 6,0 m br.
4017. Balle By, Mørke sg (DKC: 141102.26). JN 1894. Langhøj. Den var ca. 20,0 m l., 10,0 m br. og 0,5 m h. Der er
registreret >1 randsten. I højens midterakse fandtes 2 (evt. 3) dysser.
a. I højens V-lige ende fandtes en dysseruin. Der er registreret >1 sidesten.
b. I højens Ø-lige ende fandtes en dysseruin. Der er registreret >3 sidesten.
4018. Fårup, Thorsager sg (DKC: 141109.17). JN 1894. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den er ca. 21,5 m l., 7,0 m br. og
1,0 m h. Der er registreret ca. 25 randsten. I højens midterakse fandtes 2 dysseruiner.
a. Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >1 sidesten.
b. I højens N-lige del fandtes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten.
4019. Skrejrup By, Thorsager sg (DKC: 141109.19). JN 1894. Langhøj, orienteret NØ-SV.
4020. Skrejrup By, Thorsager sg (DKC: 141109.23). JN 1894. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den var >10,0 m l. og 5,0 m
br. Centralt i højen fandtes ruinen af en megalitgrav(?).
4021. Thorsager, Thorsager sg (DKC: 141109.49). JN 1894. Rundhøj. Den var ca. 16 m i diam. og 0,5 m h. Der er
registreret 8 randsten.
Centralt i højen er registreret spor af et gravkammer.
4022. Smauen By, Thorsager sg (DKC: 141109.75). JN 1894. Høj.
Centralt i højen fandtes en dysse.
Kammeret (type III) har rudeformet grundplan. Det er orienteret N-S. Det er 1,7 m l. og 0,9 m br. Det er bygget af 5
sidesten; nemlig 1 sten mod N, og 2 sten mod Ø og V. For kammerets S-lige ende ligger en tærskelsten.
4023. Hog Gård, Thorsager sg (DKC: 141109.83). JN 1894. Rundhøj. Den var ca. 10,0 m i diam. Der er registreret nogle
få randsten. I højen fandtes en dysse.
Kammeret (ubest.) er orienteret Ø-V. Det er 2,2 m l. og 1,6 m br. Det er bygget af >2 sidesten. For den ene ende fandtes
en gangåbning. Her lå 1 tærskelsten. Kammeret var dækket af 1 dæksten.
4024. ”Stenhøj”, Hog Gård, Thorsager sg (DKC: 141109.94). JN 1894. Rundhøj. Den er ca. 7,0 m i diam. og 1,0 m h. Der
er registreret 7 randsten.
Centralt i højen registreredes spor af et kammer.
4025. Rostved, Thorsager sg (DKC: 141109.99). JN 1894 og CAN 1917. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 31,0 m l. og
7,5 m br. Der er registreret 28 randsten; indtil 0,9 m høje. I højens midterakse findes 2 dysser.
a. I højens V-lige ende er registreret spor af et kammer.
b. Næsten centralt i højen findes en dysseruin. Kammeret (type IV) er orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Den har 5-sidet grundplan. Det er 2,2 m l., 1,9 m br. og 1,7-1,8 m h. Det er bygget af 4 sidesten. For
kammerets S-lige ende findes en gangåbning. Her ligger 1 tærskelsten. Gulvet består af en bundbrolægning, hvorpå lå
lidt ubr. flint. Herpå fandtes enkelte skår.
Fund (Udgr. 1917 af C.A. Nordman - NM A 29.658-60 og C 17.043): Ubest. lerkar. - MN og jernalder. - Litt: K. Ebbesen
1978: fl.a. nr. 84.
4026. Rostved, Thorsager sg (DKC: 141109.100). JN 1894. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 45,0 m l. og 7,5 m br. Der
er registreret randsten. Hjørnestenene i SØ og SV er indtil 1,6 m høje; de andre 0,9-1,2 m høje.
I højens Ø-lige ende er registreret spor af et gravkammer.
4027. Rostved, Thorsager sg (DKC: 141109.101). JN 1894. Langhøj. Den er ca. 37,5 m l., 7,5 m br. og 1,0 m h. Der er
registreret >2 randsten.
I højens ene ende er registreret spor af et gravkammer.
4028. Rostved, Thorsager sg (DKC: 141109.102). JN 1894. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er >15 m l. og 7,5 m br. Der er
registreret 9 randsten; indtil 1,6 m høje.
I højen findes en dysseruin. Der er bevaret >3 sidesten.
4029. Rostved By, Thorsager sg (DKC: 141109.109). JN 1894. Rundhøj. Den er ca. 18 m i diam. og 1,0 m h.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type IV) er orienteret Ø-V og har 6-sidet grundplan. Det er bygget af 5
sidesten og 1 dæksten. For kammerets Ø-lige side findes en 0,6 m br. gangåbning.
4030. Rostved By, Thorsager sg (DKC: 141109.110). JN 1894. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 20 m l., 7,5 m br. og
1,0 m h. Der er bevaret >33 randsten.
Ved højens midte findes en dysse. Kammeret er orienteret SØ-NV eller på tværs af højens længderetning. Det har 6-sidet
grundplan. Det er bygget af 5 sidesten og 1 dæksten. For kammerets SØ-lige side findes en gangåbning.

4031. Rostved, Thorsager sg (DKC: 141109.111). JN 1894. Høj. Den er ca. 16 m i diam. I højen findes en jættestue.
Kammeret er orienteret N-S. Det er 5,0 m l., 2,2 m br. og 0,8 m h. Det er bygget af >7 sidesten og >1 dæksten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er ca. 0,6 m br.
4032. ”Oldhøj”, Thorsager sg (DKC: 141109.113). JN 1894. Langhøj, orienteret N-S. Den var >26 m (opr. ca. 100 m l.),
22 m br. og 2,5 m h. Der er bevaret >20 randsten.
Centralt i højen findes en megalitgrav. Kammeret er orienteret SV-NØ eller skråt på højens længderetning. Det er ca. 3,3
m l., 2,1 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af >8 sidesten og >1 dæksten. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem
sidestenene. I kammerets V-hjørne findes en gangåbning.
4033. Skrejrup By, Thorsager sg (DKC: 141109.118). JN 1894. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er >16,5 m l. og 8,0 m br.
Der er registreret nogle få randsten; indtil 1,6 m høje.
I højens midterakse og nær den ene ende fandtes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten.

ÅRHUS AMT.
4034. Borum, Borum sg (DKC: 150101.27). SS 1918. Rundhøj. Den er ca. 14,5 m i diam. og 1,3 m h. I højens vestlige del
findes en dysse.
Kammeret har rektangulær grundplan. Det er orienteret Ø-V. Det er 2,0 m l. og 0,7-0,5 m br. Det er bygget af 6 sidesten,
nemlig 1 sten mod N, Ø og V samt 3 sten mod S. Der er fastkilede småsten mellem sidestenene. - Litt: K. Ebbesen 2006:
nr. 388.
4035. Vestlige ”Blakhøj”, Borum sg (DKC: 150101.42). 1890 og SS 1918. Sandsynligvis rundhøj, sekundært i jernalderen
overbygget med en rundhøj. Rundhøjen var opr. Ca. 20 m i diam.
I den primære høj fandtes en dysse. Den var ompakket af sten og br. flint.
Kammeret (type III) havde trapezformet grundplan. Det var orienteret Ø-V. Det var 1,4 m l., 1,1 m br. og 1,3 m h. Det var
bygget af 6 sidesten, nemlig 2 sten på hver side mod N, S og V. Sidestenene hældede indad og dannede en skæv vinkel
mod hinanden. De var kløvede. Kammeret var dækket af 1 stor dæksten. Gulvet bestod af en brolægning af flade sten.
For den Ø-lige side fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var ca. 1,2 m l. og 0,9 m br. Den var bygget af >1 sidesten på den ene side.
Fund (Udgr. 1890 af Reeh og Smith - ÅM 2392 og 2394-98): Ingen.
I højen fandtes sekundære grave fra yngre bronzealder og ældre jernalder. - Litt: K. Ebbesen 1993: 105 ff.
4036. Hørslevgård, Framlev sg (DKC: 150102.1). SS 1918. Høj. I højen fandtes en megalitgrav. Der er registreret >4
sidesten.
4037. Hørslevgård, Framlev sg (DKC: 150102.31). SS 1918. Høj. Den var ca. 15 m i diam. og 1,5 m h. Der er registreret
nogle få randsten.
I højen fandtes en dysse. Kammeret var ca. 2,5 m l. Det var bygget af 4 sidesten, som vendte en kløvet side indad.
4038. Lillering, Framlev sg (DKC: 150102.32). SS 1918. Rundhøj. Den var ca. 10 m i diam. og ca. 0,5 m h.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret VNV-ØSØ. Det var 1,9 m l. Det var
bygget af 5 sidesten; 1 sten i Ø og 2 i N og S. De vender en kløvet side indad. Kammeret er åbent mod V. - Litt: K. Ebbesen
2006: nr. 389.
4039. Snåstrupgård, Framlev sg (DKC: 150102.46). SS 1918. Høj. I højen fandtes en dysse. Der er registreret >3
sidesten.
Fund (mgl.): Lerkarskår, nogle med ornamenter.
150103,a. Tåstrup, Harlev sg (FHM 7256-60). Tomten af en megalitgrav(?): 2 flækker. - 1 kraveflaske. - 1 øskenflaske. Mgl: 1 bæger. - Litt: K. Thorvildsen 1941: nr. 76 - N. Åberg 1937: 28, fig. 3-5.
4040. Terp, Skivholme sg (DKC: 150105.6). 1808 og SS 1918. Dysse.
Kammeret var bygget af 3 sidesten og 1 dæksten.
Fund (Mgl.): Ingen.
4041. Alrø, Alrø sg (DKC: 150201.1). HK 1904. Langhøj. Den var ca. 25 m l. og 7,5 m br. - Litt: O. Worm 1643: 6 (afb.).
4042. ”Stenhøj”, Boulstrup, Bjerager sg (DKC: 150202.7). 1808 og HK 1904. Høj.
I højen er registreret en jættestue. Kammeret var bygget af 13 sidesten.
Gangen var bygget af >5 sidesten; henh. 3 på den ene og 2 på den anden side.
Fund (Udgr. ca. 1870 ): Mgl.
4043. ”Sven Feldings Grav”, Åkjær, Falling sg (DKC: 150203.7). HK 1904. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den var ca. 23
m l. og 7 m br. Der er registreret 22 randsten.
6 m fra højens VSV-lige ende ende fandtes en dysse. Kammeret (type II) var orienteret NNV-SSØ eller på tværs af højens
længderetning. Det havde rektangulær grundplan. Det var ca. 1,5 m l. og 0,5 m br. Det var bygget af 3 lige høje sidesten,
som hælder indad. For den SSØ-lige ende lå en tærskelsten. Kammeret var opr. dækket af 1 dæksten.
4044. ”Kæmpehøjen”, Gersdorflund, Gosmer sg (DKC: 150204.7). HK 1904. Rundhøj. Den var ca. 16 m i diam. og 1,0 m
h. Der er registreret 19 randsten. I højens Ø-lige del findes en jættestue. Kammeret er orienteret NNØ-SSV. Det er ca. 6,4

m l. og 2,0 m br. Det er bygget af 10 sidesten og >2 dæksten. Gangåbningen er forskudt mod SSV-enden.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV.
4045. Gersdorflund, Gosmer sg (DKC: 150204.8). HK 1904. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den er ca. 34 m l., 10 m br.
og 1 m h. Der er registreret 18 randsten.
Centralt i højen fandtes spor af et gravkammer.
Fund (Mgl.): 7 små lerkar er fundet i højen.
4046. Gersdorflund, Gosmer sg (DKC: 150204.12). HK 1904. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 12 m l. og 8 m br. Der
er registreret > 12 randsten.
4047. Søby, Gylling sg (DKC: 150205.1). HK 1904. Tomt af en megalitgrav.
Der er registreret >4 sten af et gravkammer.
Fund (mgl.): Flintredskaber, bl.a. 1 tyknakket flintøkse.
4048. Gylling, Gylling sg (DKC: 150205.7). 1839 og HK 1904. Høj. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var ca. 3,8 m l., ca. 2,5 m br. og 1,9 m h. Det var bygget af 8 sidesten. Der er registreret
tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Gangen var orienteret S-N. Den var ca. 0,6 m h. Den var bygget af >2 sidesten. Den var udadtil lukket med en flad sten.
Fund (Mgl.): 6 flintøkser/mejsler, 1 dolk, 4 flækker og 1 stridsøkse.
4049. ”Koldhøj”, Gylling, Gylling sg (DKC: 150205.11). HK 1904 og ca. 1900. Langhøj. Højen var ca. 17 m l., 10 m br.
og 1,5 m h.
I højen fandtes en megalitgrav.
Kammeret var ca. 3 m l. og 0,9-1,3 m br. Det var bygget af store sten.
Fund: Underkæbe af menneske.
4050. Gylling, Gylling sg (DKC: 150205.21). HK 1904. Langhøj. Den er ca. 17 m l., 10 m br. og 1,5 m h. Der er registreret
3-4 randsten.
I højen er registreret spor af et gravkammer.
4051. Svinballe, Hundslund sg (DKC: 150205.15). HK 1904. Stordysse.
Kammeret var orienteret N-S. Det havde aflang, trapezformet grundplan. Det var ca. 2,4 m l. og 1,9 m br. Det var opr. bygget
af 8 sidesten, som vendte en flade side indad og hældende indad. Der er registreret tørmur af røde sandstensfliser.
Gangen var orienteret S-N. Den var bygget af >5 sidesten.
Fund (mgl.): Flintredskaber.
4052. Svinsballe, Hundslund sg (DKC: 150207.17). 1808 og HK 1904. Langhøj. Den var ca. 39,0 m l. og 8,0 m br. I højen
er registreret 2-3 dysser.
Det ene kammer var orienteret Ø-V. Det var bygget af >3 sidesten. Kammeret var åbent mod Ø.
4053. Svinballe, Hundslund sg (DKC: 150207.19). 1808 og HK 1904. Langhøj. I højen er registreret 2 dysser.
a. Det ene dyssekammer var ca. 1,6 m l. og 1,6 m br. Det var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
b. Det andet dyssekammer var bygget af 2-7 sidesten og 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1868 - mgl.): Flintøkser.
4054. Skablund By, Hundslund sg (DKC: 150207.21). 1808 og HK 1904. Langhøj. Den er orienteret NØ-SV. Den var >25
m l. I højen er registreret 2 dysser.
a. Det ene dyssekammer var bygget af 6 lige høje sidesten og 1 dæksten.
b. I højens NØ-lige ende fandtes en dysseruin. Der er registreret en dæksten.
Fund (Udgr. 1847.): Ingen(?)
4055. ”Jynovn”, Nølev, Nølev sg (DKC: 150209.6). 1808 og HK 1904. Dysse.
Kammeret var ca. 1,3 m l. og 1,0 m br. Den var bygget af 4 sidesten.
Fund (Mgl.): 2 flintøkser.
4056. Nølev, Nølev sg (DKC: 150209.9). HK 1904. Megalitgrav. Der er registreret >1 dæksten.
Fund (Mgl.): 3-4 flintøkser eller -mejsler og et lille lerkar.
4057. ”Jynovnen”, Odder, Odder sg (DKC: 150210.22). HK 1903. Høj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes en jættestue. Der er registreret >4 sidesten og >1 dæksten.
150210,a. Odder, Odder sg (Inds. 1871. - NM A 1233): Fundet sammen med andre flintredskaber i en jættestue: 2 slebne,
buttede retmejsler.
4058. Rude, Saksild sg (DKC: 150210.7). HK 1903. Høj. I højen fandtes en dysse.
Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
Fund (Mgl.): Tyndbladet, tyknakket flintøkse.
4059. Rude, Saksild sg (DKC: 150210.10). HK 1903. Dysse.
Kammeret var bygget af 3 sidesten og 1 dæksten.
Fund (Mgl.): 1 mejsel og et retvægget bæger.
4060. ”Tingstedet”, Rude, Saksild sg (DKC: 150210.15). HK 1903. Langhøj. I højen fandtes 2 dysser.
a. Den ene dysse var bygget af 5 sidesten og 1 dæksten.
b. Den anden dysse var bygget af 5 sidesten og 1 dæksten.

4061. Rude, Saxild sg (DKC: 150212.16). HK 1903 og 1977. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var >58 m l. og 8-9 m br. Der er
ikke registreret nogen sikker megalitgrav i højen; derimod 2 små, sekundære stenkister. - Litt: T. Madsen 1979: 79 ff.
4062. Brabrand, Brabrand sg (DKC: 150301.10). 1822 og JB 1919. Rundhøj. Den var ca. 28 m i diam. og 1,0 m h. I højen
fandtes en stordysse.
Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 1,6.m l, 1,0 m br. og 1,6 m h. Den var bygget af > 5 sidesten og 1 dæksten.
Gulvet bestod af en bundbrolægning.
Gangen var 3,1 m l. og 1,0 m br. Den var bygget af 12 sidesten. Der lå en tærskelsten i gangen.
Fund: (Udgr. 1822 af Høegh-Guldberg - Mgl.): 1 stridsøkse, 4 flintdolke, tynd- og tyknakkede flintøkser. - Litt: K. Ebbesen
og R. Tanderup 1979: 38 f. fig. 12. - E. Haugsted 1939: 53.
4063. True, Brabrand sg (DKC: 150301.36). 1890 og JB 1919. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 37,5 m l. og 16,0 m br.
Der er registreret randsten. Der er registreret 3 kamre.
I højens S-lige ende fandtes en sekundær jernaldergrav (NM C 6652-53 og FHM 2591): Et lerkar med en bronzefibel og
dele af et bronzekar.
4064. True Mark, Brabrand sg (DKC: 150301.-). 1822 og JB 1919. Høj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes en megalitgrav. Der er registreret 1 dæksten.
Fund: 2 flintdolke, 6 økser og 1 ravperle. - Litt: E. Haugsted 1939: 53
4065. Gjellerup Skov, Brabrand sg (DKC: 150301.-). 1822 og JB 1919. Langhøj. Der er registreret randsten. I højen er
registreret 2 gravkamre.
a. Der er registreret 1 dæksten.
b. Der er registreret 1 dæksten.
150303,a. Kasted, Kasted sg (FHM 1626). Fundet i en gravhøj: 1 svær, sleben, tyknakket retøkse (Valby-type).
4066. Årslev, Sdr. Årslev sg (DKC: 150307.12). JB 1919. Rundhøj. Den var ca. 5-6 m i diam. og 0,5 m h. I højen fandtes
en dysse.
Kammeret er orienteret NNV-SSØ. Det havde 6-sidet grundplan. Det var ca. 2,0 m l. og 1,3 m br. Det var opr. bygget af
5 sidesten og 1 dæksten.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Der er registreret >2 sidesten. - Litt: E. Haugsted 1939: 50 (afb.).
4067. Årslev, Årslev sg (DKC: 150307.13). 1822 og JB 1919. Rundhøj. Der er registreret randsten. Centralt i højen fandtes
en stordysse.
Kammeret var orienteret NØ-SV.
Fund (Udgr. 1822 af Høegh-Guldberg - NM DCLXXIII-VIII.): 2 ravskiver (type 1a). - Mgl. Ravperler, 4 flækkepile, m.v. Litt: R. Tanderup og K. Ebbesen 1978: 39 ff., fig. 13. - K. Ebbesen 1986: fig. 5. - 2005: fl.2,82.
4068. Beder, Beder sg (DKC: 150402.1). HK 1906. Dysseruin.
Kammeret var orienteret VNV-ØSØ. Det var bygget af >2 sidesten.
4069. Edslev, Kolt sg (DKC: 150404.10). Smith og Ree 1893-94. Langhøj. Den var 29 m l. I højens V-lige ende findes en
dysse.
Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret N-S. Det er ca. 2,0 m l., 0,7 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af 3
sidesten; nemlig 1 sten mod Ø, V og N. Kammeret er åbent i S. Det var opr. dækket af 2 dæksten.
4070. Edslev, Kolt sg (DKC: 150404.24). Smith og Ree 1893-94. Høj.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammmeret var bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod N, S og V. Kammeret var
åbent mod V. I højen fandtes sekundære grave fra jernalderen.
Fund (Udgr. 1888 - ÅM.): Ingen
4071. Moesgård Skovmølle, Mårslet sg (DKC: 150406.6). HK 1906. Langhøj, orienteret SSV-NNØ. Den var >7 m l., 5,0
m br. og 1 m h. Der er bevaret ca. 5 randsten.
I højens S-lige ende findes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten.
Fund (Udgr. 1958 - FHM 761): Afslag og uorn. lerkarskår.
4072. Hørret, Mårslet sg (DKC: 150406.7). HK 1906. Høj. I højen fandtes en dysse.
Kammer var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
I højen er registreret sekundære gravkister.
4073. Langballe, Mårslet sg (DKC: 150406.14). HK 1906. Høj. I højen fandtes en dysse. Kammeret var bygget af 4 sidesten
og 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1975 af Janni L. Nielsen - FHM 1847): Mgl.
4074. ”Krogshøj”, Langballe, Mårslet sg (DKC: 150406.19). HK 1906. Høj. I højen fandtes tomten af en megalitgrav.
Kammer var orienteret NØ-SV. Der er registreret >2 sidesten.
Fund (Indsendt og udgr. af T. Madsen - FHM 1616 og 1892): 1 flækkekniv. - 2 flækkeildsten.- 2 tværpile. - Flere
skiveskrabere. - Flækker og flækkefragmenter samt afslag. - 16 ravperler (5 type a1-2, 4 type b1-2, 2 type m, 3 type q, 1
type h og 1 ubest.) og fragm. - 2 tragtskål. - 5 tulipanskål. - 1 tøndeformet lerkar. - 2 åbne skåle med konvekse sider. - 1
fodskål. - 2 tragtbægre. - 1 skulderkar.- Ubest. lerkar. MN I og V. - Litt: K. Davidsen 1978: fl. 1 nr. 6., pl. 110,g. - K. Ebbesen
1978: fl.a. nr. 87. - 2005: fl. 2,83.
4075. Langballe, Mårslet sg (DKC: 150406.22). HK 1906. Høj. Den var ca. 13 m i diam. og 0,5 m h. Der er registreret 3

randsten.
I højen er fundet en megalitgrav. Kammeret var orienteret NNV-SSØ. Der registreret >2 sidesten.
Fund (Udgr. af T. Madsen - FHM 2001): Mgl.
4076. Mårslet, Mårslet sg (DKC: 150406.23). HK 1906. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den er ca. 21 m l., 14 m br. og 1
m h. Der er registreret nogle få randsten.
I højen findes en dysseruin. Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret ØNØ-VSV eller på tværs af højens
længderetning. Det er ca. 2,2 m l. og 0,7 m br. Der er bygget af 5 sidesten; nemlig 2 sten mod NV og SØ samt 1 sten
mod V.
4077. Mårslet, Mårslet sg (DKC: 150406.32). HK 1906. Dysseruin.
Kammer var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
4078. Langballe, Mårslet sg (DKC: 150406.39). HK 1906. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den er ca. 16 m l., 12 m br. og
1,0 m h. Der er registreret 11 randsten.
I højen er registreret 1 dæksten af et dyssekammer.
4079. Hørret I, Mårslet sg (DKC: 150406.40). Høj. Den var ca. 9-10 m i diam. Der er registreret randsten; ca. 0,6 m h. I
højen fandtes tomten af en stordysse. Den var ompakket med en røse. Kammeret var ovalt og orienteret SØ-NV. Det var
ca. 2,7-8 m l. og br. Det var bygget af 6 sidesten. Gulvet er dækket af et lag br. flint.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var ca. 3 m l. Der lå 1 tærskelsten i gangen.
Anlægget var forstyrret i førromersk jernalder.
Fund (Udgr. af T. Madsen - FHM 1824): 1 tyndbladet økse, 2 flækker og 2 ravperler (type b og c). - Ved gangmundingen
fandtes rester af et offerlag: 12 tragtbægre, 2 fodbægre, 1 tragtskål, 2 lerskeer, 2 fodskåle, 1 åben skål med konvekse
sider, 1 skulderkar, 1 bæger med konkav hals, 1 øskenbæger, 1 Troldebjergskål og ubest. lerkar. TN 3, MN I-II og V. - Litt:
H. Knöll 1978: nr. 19, fig. 4. - T. Madsen 1976: 65 ff.
4080. Hørret II, Mårslet sg (DKC: 150406.45). Tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. af T. Madsen - FHM 2000): I.s.
4081. Hørret Skov IV, Mårslet sg (DKC: 150406.46). Tomt af megalitgrav.
Fund (Udgr. af T. Madsen - FHM 1944 ): I.s.
4082. Ormslev II, Ormslev sg (DKC: 150407.19b). Smith og Ree 1893-94. Stordysse.
Kammeret havde trapezformet grundplan. Det var bygget af 6 sidesten, nemlig 1 endesten og henh. 2 og 3 sidesten på
langsiderne. Det var dækket af 2 dæksten. For den ene ende fandtes en gangåbning. Her lå 1 tærskelsten.
Gangen var bygget af >2 sidesten; én på hver side.
Fund (Udgr. Ca. 1850 og 1975 - FHM 2643-45 og 1863): 2 dolke (type 1x og ubest.). - 1 sfærisk miniatureskål (SN). - Mgl.
1 flintøkse, 1-2 små lerkar og 1 ravperle. - SØ for gangen fremkom et stort offerlag: 1 flækkekniv, 3 tværpile, 2 pile med
opskåren basis, diverse afslag, >12 tragtbægre, 3 lerskive, 1 åben skål med konvekse sider, 3 tragtskåle, 1 tulipanskål, 1
uorn. og 1 ornam. øskenbæger, 1 spandformet lerkar, 1 skulderkop, 4 skulderskåle og 4 fodskåle. MN I-II og IVB-V. Litt: K. Davidsen 1978: fl.1 nr. 7.
4083. Tranbjerg, Tranbjerg sg (DKC: 150410.1). Smith og Ree 1893-94. Megalitgrav.
Fund (Mgl.): 13 flintredskaber.
4084. Tranbjerg, Tranbjerg sg (DKC: 150410.5). Smith og Ree 1893-94. Rundhøj. Den var ca. 19 m i diam. og 2,5 m h.
Centralt i højen fandtes ruinen af en stordysse/jættestue.
4085. “Ashøj”, Viby, Viby sg (DKC: 150413.22a). 1865 og Smith og Ree 1893-94. Høj. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 5,3 m l. og 3,3 m br. Det var dækket af 3 dæksten.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var ca. 3,1 m l. og 0,6 m br. Der er registreret 3 dæksten.
Fund (Udgr. 1865 - FHM 997): Skeletrester. - 2 flintdolke (type VA og VB). - 1 flækkekniv. - Mgl.: 1 flintdolk, lerkarskår
og ravperler.
4086. Fredensgård, Viby sg (DKC: 150413.24). Smith og Ree 1893-94. Rundhøj. Den var ca. 17 m i diam. og 3 m h. I
højen fandtes en jættestue.
Kammeret var bygget af 6 sidesten. De var kløvede og vendte en flad side indad. Det var dækket af 3 dæksten.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var 1,3 m h. Den var bygget af >2 sidesten og 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1846 og 1876 - FHM 3015 og H 1230): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Valby-type). - 1 skivekølle - 1
sleben, buttet retmejsel. - 1 sten med hul. - Mgl: 11 tyknakkede retøkser af flint, 2 tyndbladede flintøkser, 4 flintmejsler,
1 halvmåneformet flintsegl, 5 flækker og flere andre stenredskaber.
4087. Viby Idrætsplads, Viby sg (DKC: 150413.36). Ruin af en megalitgrav.
150413,a. Kongsvang, Viby sg (Udgr. 1926). Tomten af en megalitgrav. Heri fundet: Skeletrester, flintredskaber, rav og
lerkarskår.
4088. ”Tvillinghøj”, Lisbjerg Skov, Lisbjerg sg (DKC: 150604.44). JB 1918. Rundhøj. Den var ca. 20-27 m i diam. og 1 m
h. Der er bevaret >9 randsten.
Centralt i højen er registreret en megalitgrav.
150604,a. Lisbjerg Terp, Lisbjerg sg (Udgr. af Smith og Ree i 1894 - FHM 3591). Fundet i ruinen af en megalitgrav:
Skeletrester. - 1 benmejsel (okse). - Mgl.: Ravperler og svinetand.

4089. Søften, Søften sg (DKC: 150606.12). 1808. Dysse.
Kammeret var bygget af 6 sidesten og 1 dæksten. - Litt: E. Pontoppidan 1767: 14 f.

SKANDERBORG AMT.
4090. Sorring, Dallerup sg (DKC: 160102.24). Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ. Den er 19 m l., 14 m br. og
4 m h.
Centralt i højen findes en dysse (type II). Kammeret er orienteret N-S. Det har rektangulær grundplan. Det er 2,5 m l.,
1,2 m br. og 1,4 m h. Kammeret er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod N og 2 sten på hver langside mod Ø og V.
Sidestenene hælder indad. For kammerets S-lige ende findes en indgangsten. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten.
I højen er registreret en sekundær gravkiste med brændte ben og en bronzenål. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 390.
4091. Tørring, Tulstrup sg (DKC: 160113.35). HK 1894. Fritstående dysse.
Kammeret er orienteret NØ-SV. Det er 2,5 m l. og 0,9 m br. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten mod NØ, samt 2
sten mod SV og og NV. For kammerets SØ-lige ende findes en indgangsten. Det er dækket af 1 dæksten.
4092. Tørring, Tulstrup sg (DKC: 160113.39). HK 1894. Rundhøj. Den var ca. 20 m i diam. og 2,5 m h.
Central i højen fandtes en megalitgrav. Kammeret var orienteret VSV-ØNØ. Det var bygget af opr. >4 sidesten; 2 i hver
side. For kammerets V-lige ende lå en indgangssten. Kammeret var dækket af opr. 2 dæksten.
4093. Tvilumgård, Tvilum sg (DKC: 160114.189). Rundhøj. Den var ca. 12 m i diam. Der er registreret ca. 60 randsten;
ca. 1 m høje. Højen var bygget af sand. I højen fandtes tomten af en jættestue. Den var omgivet af en stenpakning.
Kammeret var orienteret NØ-SV. Det havde polygonal grundplan. Det var ca. 2,0 m l. og 1,8 m br.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var 3,2 m l. og 0,7 m br. Den var bygget af >7 sidesten; 3 sten på NØ-siden og 4 på
SV-siden.
Ved gangmundingen fremkom et stort offerlag. Der fandtes sekundære urnegrave i højen.
Fund (Udgr. 1980-81 af T. Madsen - SIM 220/79 i.s.): Få ravperler, fladehuggede pilespidser og mange fragm. lerkar.
4094. ”Storhøj”, Alken, Dover sg (DKC: 160203.8). HK 1896-7 og GH 1920. Rundhøj. Den var ca. 1 m h.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret havde trapezformet grundplan og var orienteret N-S. Det var 2,4 m l. og
1,6-0,6 m br. Det var bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten mod N samt 2 sten mod Ø og V. De to sten i Ø-væggen er
flækket af samme sten og vender kløvefladen indad. De danner en vinkel på 20-30 grader. For kammerets S-lige ende lå
en indgangssten. Gulvet består af en bundbrolægning.
Fylden bestod af løs muldjord og en pakning af sten. På gulvet fandtes gravgaver.
Fund (Udgr. 1920 af G. Hatt. - NM A 31.053-58): 2 dolke (begge type Ix). - 4 pilespidser med konkav basis.
4095. Alken, Dover sg (DKC: 160203.10). HK 1896-97. Høj.
I højen fandtes en dysseruin. Kammer var bygget af sidesten og åbent mod SV. Det var dækket af 1 dæksten. Gulvet
bestod af en bundbrolægning af rullesten.
4096. Bjestrup, Dover sg (DKC: 160203.39). 1832 og HK 1896-97. Dysse.
Kammeret var bygget af 5 sidesten og 1 dæksten. For den ene ende lå 1 tærskelsten.
Fund (Udgr. 1832 af Høegh-Guldberg): 5-6 flintdolke samt ”kul og aske”.
4097. ”Fløjhøj”, Sim, Dover sg (DKC: 160203.159). HK 1896-97 og 1924. Høj. Den er ca. 25 m i diam. og 1,5 m h.
I højen fandtes en megalitgrav. Kammeret havde 6-sidet grundplan og var orienteret N-S. Det var 1,5 m l. og 1,5 m br.
Det var bygget af 5 sidesten. For den S-lige side lå en tærskelsten. Gulvet bestod af en bundbrolægning.
Fylden bestod af et tykt lerlag. Ovenpå dette fandtes bronzesagerne. På gulvet fandtes gravgaver.
Gangen var orienteret S-N. Den var bygget af 4 sidesten.
Fund (Udgr. 1925 af fritidsarkæolog - NM A 32.921-22 og B 11.755-56): 1 svejet bøger. - 7 ravperler (1 type c1; 2 type c2;
4 type m) og fragm.
4098. Mesing, Mesing sg (DKC: 160206.4). CF 1896-97. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 35 m l. og 1 m h. Der er
registreret 31 randsten. I højen findes 2 dysseruiner.
a. 8 m fra højens SØ-lige ende findes en dysseruin. Der er registreret >3 sidesten.
b. 10 m fra højens NV-lige ende findes en dysseruin. Der er registret >3 sidesten.
4099. Vrold, Skanderup sg (DKC: 160208.32). HK 1896-97. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Den er ca. 47 m l. og 12,5 m
br. Der er registreret randsten. I midten var langhøjen overbygget med en lille rundhøj, omsat med randsten. I højens
ender findes 2 dysseruiner.
a. 11,5 m fra højens Ø-lige ende fandtes en dysse. Kammeret var orienteret NNV-SSØ eller på tværs af højens
længderetning. Det havde 6-sidet grundplan. Det var 2,3 m l., 1,6 m br. og 1,4 m h. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig
1 sten mod NNV samt 2 sten mod ØNØ og VSV. For kammerets SSØ-lige ende fandtes en tærskelsten. Det har været
dækket af dæksten.
Fund (Udgr. 1832 af Høegh-Guldberg - Mgl.): 2 skeletter og 2 flintdolke.
b. I højens V-lige ende fandtes en dysseruin. Der er registreret >1 sidesten.
I den sekundære rundhøj fandtes kul og aske.

4100. Veng, Veng sg (DKC: 160210.11). HK 1896-97 og 1921. Langhøj, rektangulær og orienteret SØ-NV. Den er 20 m
l., 9 m br. og ca. 1 m h. Den er bygget af sand og har oprindeligt haft randsten.
I højen findes to dysser.
a. 9 m fra højens SØ-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret N-S. Det er 2,3 m l. og 0,6
m br. Kammeret er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod N og oprindelig 2 sten på hver langside. Sidestenene
hælder indad. Der er tørmur mellem sidestenene og mindre sten mellem disse og dækstenen. De er fæstnet med ler.
Kammeret er dækket af én stor dæksten. For kammerets S-lige ende ligger en halvhøj indgangssten. Dørstenen, som var
0,7x0,6x0,1 m stor, lå indvæltet.
0,3 m over bunden fandtes dele af en stenlægning. Herpå fremkom skeletrester, lerkarskår af to flækker. Kammerets
bund var rødbrændt og herpå lå et tragtbæger.
Fund (NM A 31.334-36): 1 tragtbæger - 1 skår. - 1 flække.
b. 6 m længere mod vest findes en dysse. Kammeret er orienteret N-S. Det har rektangulær grundplan. Det er 1,8 m l.,
0,5-0,8 m br. og 1,0 m h. Det var bygget af 5 sidesten, som skrånede indad, nemlig 1 endesten mod N og 2 sten på hver
langside mod Ø og V. Kammerets dæksten, tærskelstenen mod syd og én sten på den Ø-lige side var fjernet.
Fund (NM A 31.337): 1 tyndnakket flintøkse.
I langhøjen er fundet en brandgrav (NM C 18.712). - Litt: K. Thorvildsen 1941: nr. 77-78, fig. 23. - K. Ebbesen 2006a:
153 ff.
4101. Endelave, Endelave sg (DKC: 160301.6). HK 1896-7. Rundhøj. Den er ca. 12,5 m i diam.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret var orienteret N-S. Det var bygget af 7 sidesten; nemlig 1 sten mod N og 3
sten mod Ø og V. For kammerets S-lige ende findes en indgangssten.
4102. ”Holger Danskes Høj”, Bygholm Nørremark, Lovby sg (DKC: 160303.26). M. Kristensen 1897-98 og CLV 1959.
Rundhøj, opført på toppen af sandhøj. I højen og delvis nedgravet i undergrunden findes en jættestue. På høj og
sandbanke lå et stenlag, ca. 12 m i diam.
Kammeret er orienteret Ø-V. Det er ca. 3,6 m l., 3,6 m br. og 1,1-1,3 m h. Det er bygget af 11 sidesten, nemlig 2 sten mod
N og S, 4 m V og 3 mod Ø. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene og mellemliggersten ovenpå
disse. Midt for den S-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret S-N. Den er ca. 2,6 m l., 0,7 m br. og 0,9-0,7 m h. Den er bygget af 5 sidesten. Der er registreret
tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Fund (Udgr. 1957 af C.L.Vebæk - NM A 48.050): 2 flækker. - Litt: K. Ebbesen 2009: kap. 40.
4103. Hvirring, Hvirring sg (DKC: 160304.6). M. Kristensen 1897-98. Høj. Centralt i højen fandtes en megalitgrav. Der
er registreret sidesten af kammer og gang.
Fund (Mgl.): 2 flintøkser og et par små lerkar.
4104. ”Langbjerg”, Hvirring, Hvirring sg (DKC: 160204.32). M. Kristensen 1897-8. Langhøj. Den er ca. 58,5 m l. og 16,0
m br.
Der er ikke registreret nogle kamre.
4105. Rask Mølles Skov, Hvirring sg (DKC: 160304.121). CLV 1953. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 5 m br. Der er
registreret 7 randsten.
4106. Lund Skolehave, Tamdrup sg (DKC: 160306.1). M. Kristensen 1897-8 og GR 1927. Høj. Den er ca. 14 m i diam. I
højen findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret Ø-V. Det er ca. 3,5 m l., 2,9 m br. og 1,8 m h. Det er bygget af 9 sidesten, nemlig 2
mod Ø, V og S samt 3 mod N. Der er registreret tørmurskonstruktion af fliser. Midt for den S-lige langside findes en
gangåbning. På gulvet har ligget et lag af skærver og br. flint.
Gangen er orienteret S-N. Den er ca. 0,6 m br. Den er bygget af >6 sidesten; 3 på hver side. Der er registreret >1 dæksten.
Gulvet består af en bundbrolægning. På gulvet og udenfor gangen fandtes grav-og offergaver.
Fund (Inds. og udgr. 1927 af G. Rosenberg - NM 15.700-03 og A 33.631-40): 3 stridsøkser (type K 4, K 6 og L 3).- 1
nakkefragm. af en svær, tyknakket flintøkse (Valby-type). - 1 tragtbæger. - 1 tragtskål. - 1 fodskål. - Ubest. lerkar. MN
I. - Mgl.: Ravperler - Litt: K. Ebbesen 1975: 167. - 1978; fl.a. nr. 88. fig. 60,5. - 2005: fl. 2,84. - 2009: kap. 41.
4107. ”Thinghøj”, Rye sg (DKC: 160405.2). HK 1902. Rundhøj. Den var ca. 12 m i diam. Der er registreret 4 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret (type III) var orienteret VNV-ØSØ. Det var 2,1 m l., 0,5 m br. og 0,9 m h.
Det var bygget af >4 sidesten; nemlig 1 sten mod VNV og SSV samt 2 sten mod NNØ. Sidestenene vendte en glat side
indad og skrånede indad. Der er registreret tørmurskonstruktion af flade fliser og ler. For kammerets ØSØ-lige ende lå
en indgangssten.
Fund (Udgr. af ejeren - NM A 20.709-10 - dep. i HBM i.s.): 2 tyndnakkede flintøkser og (udenfor) en svær, tyknakket
flintøkse. - Litt: S. Müller 1911: 285 f, fig. 7. - N. Åberg 1937: nr. 26. - K. Thorvildsen 1941: nr. 79.
4108. Rye, Rye sg (DKC: 160405.61). HK 1902. Høj. Den var ca. 18 m i diam. og 1,5 m h.
Centralt i højen fandtes en megalitgrav. Der er registreret 13 sidesten.
4109. ”Jynovnen”, Rye, Rye sg (DKC: 160405.72). 1808 og HK 1902. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den var ca. 8 m br.
Der er registreret 5 randsten.
I højen er registreret dækstenen af et gravkammer.

4110. Rye, Rye sg (DKC: 160405.80). HK 1902. Dysse.
Kammeret (type II) var orienteret N-S. Den var 2,0 m l. og 0,4 m br. Det var bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten mod N
samt 2 sten mod Ø og V. Kammeret er åbent mod S.
4111. ”Hans Høj”, Sdr. Vissing, Sdr. Vissing sg (DKC: 160406.92). GS 1901 og HK 1902. Rundhøj. Den er ca. 15 m i
diam. og 1 m h. Der er registreret en stenpakning omkring dyssen. Den er opadtil dækket af en vandnæse af flade sten.
Centralt i højen findes en dysse (type II). Kammeret er orienteret NNØ-SSV. Det har rektangulær grundplan. Det er 2,4
m l., 0,9 m br. og 1,1 m h. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod NNØ og 1 større sten på hver langside.
Sidestenene hælder indad. Der er tørmur mellem sidestenene. På gulvet findes en bundbrolægning. For kammerets SSVlige ende ligger en tærskelsten. En 0,7x0,9x0,1 m stor dørsten var fjernet. Kammeret er dækket af én stor dæksten.
Fund (Udgr. - NM A 19.488-92): 1 dolk (type Ix).- 1 ildsten. - 1 skiveskraber. - Ubest. lerkarskår.
4112. Vindingholm, Vinding sg (DKC: 160410.81 - flyttet til SIMs have). 1952. Høj. I højen fandtes en dysse.
Kammeret var bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten for enden og 2 på siderne. For den modsatte ende ligger en
tærskelsten.
Fund (Udgr. 1952 - SIM, i.s.): 1 flække.
4113. Dørup, Voerladegård, sg (DKC: 160411.41). Dysseruin.
Kammeret (type I/II) havde rektangulær grundplan og var orienteret N-S. Det var 0,8 m br. og 0,7 m h. Det var bygget af
3 sidesten; nemlig 1 sten mod N, Ø og V. Sidestenene vendte en flad side indad og hældede indad. Kammeret var åbent
mod S.
4114. Dørup, Voerladegård sg (DKC: 160411.42). HK 1902. Høj. I højen er registreret 2 dysser.
a. En dysseruin. Kammer var bygget af >2 sidesten; nemlig 1 sten mod N og V. Sidestenene hælder indad.
b. I højens V-lige del er registreret spor af af et kammer.
4115. ”Skanhøj”/”Gammelmand”, Lundum, Lundum sg (DKC: 160505.4). M. Kristensen 1895. Høj. Den er 15 m i
diam.
I højen findes en dysse. Kammeret (type II) har rektangulær grundplan og er orienteret N-S. Det er 2,8 m l., 1,1 m br. og
1,4 m h. Det er bygget af 3 sidesten; nemlig 1 sten mod N, Ø og V. Sidestenene skråner indad. For kammerets S-lige ende
ligger en indgangssten i S. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
4116. Ris, Ovsted sg (DKC: 160507.16). M. Kristensen 1895 og JR 1936. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den er
ca. 16 m l., 7 m br. og 1,0 m h. Der er bevaret 26 randsten.
Centralt i højen findes en dysse (type I/II). Kammeret er orienteret N-S og har rektangulær grundplan. Det er 1,7 m l. og
0,7-0,8 m br. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod N og 1 større sten på langsiderne mod Ø og V.
De vender en flad side indad. Kammeret er åbent i S. Det er dækket af 1 stor dæksten.
4117. Mosegården, Brigsted, Søvind sg (DKC: 160508.20). M. Kristensen 1894 og 1978. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er
ca. 60 m l. og 16 m br. I højen er registreret tomten af 2 megalitgrave.
a. Det ene dyssekammer havde 6-kantet grundplan. Det var 2,6 m l. og 1,6 m br. Det var bygget af 5 sidesten. Gulvet var
lavet af flade fliser og et lag br. flint.
Fund (Udgr. 1978-9 af T. Madsen - FHM 2052 og 2142). 1 fragm. flintdolk, 13 ravperler (2 type a; 3 type m; ubest.).
b. Det anden kammer havde uregelmæsig, polygonal grundplan. Det var bygget af 4 sidesten.
Fund (Udgr. 1978-9 af T. Madsen. - FHM 2052 og 2142): 1 flintdolk. - 4 ravperler (1 type a, 1 type m og ubest.). - Litt: T.
Madsen og J.E.Petersen 1982/83: 61 ff.
4118. ”Stenhøj”, Tyrrestrup, Søvind sg (DKC: 160508.24). M. Kristensen 1894. Langhøj. Den er ca. 20-22 m l., 8-9 m br.
og 1,5 m h. Der er registreret >3 randsten.
Centralt i højen findes en dysseruin. Der er registreret >1 sidesten og muligvis også 1 gangsten.
4119. Ørbæk, Søvind sg (DKC: 160508.29). M. Kristensen 1894. Dysse.
Kammeret (type I/II) havde rektangulær grundplan og var orienteret N-S. Det var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
Kammeret var åbent mod S.
4120. Gjedved, Tolstrup sg (DKC: 160509.5). M. Kristensen 1895. Høj.
I højen fandtes en dysse. Kammeret (type I/II) var orienteret N-S. Det var 0,9-1,3 m l. og br. Det var bygget af 3 sidesten,
som vendte en flad side indad. Kammeret var åbent mod S.
4121. Eldrup, Tolstrup sg (DKC: 160509.13). M. Kristensen 1895. Megalitgrav.
Der er registreret 1 dæksten.
Fund (mgl.): Ravperler og 2 små lerkar.
4122. ”Kirken”, Lembjerg, Tåning sg (DKC: 160510.8). M. Kristensen 1895. Megalitgrav.
Fund (Udgr. 1932 af Holtet - Mgl.): Ravperler, fragm. af flintøkser og - dolke.
4123. Blirup, Vær sg (DKC: 160512.23). M. Kristensen 1895. Rundhøj. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1864 og ca. 1890 - Mgl.): Flere flintsager, bl.a. stor flintdolk og nakkefragment af tyknakket flintøkse.
4124. Haldrup, Vær sg (DKC: 160512.28). M. Kristensen 1895. Høj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes en megalitgrav. Kammeret var bygget af store sten med tørmurskonstruktion imellem. Bunden bestod
af en bundbrolægning.

Fund (mgl.): Skeletrester, flintredskaber og ubest. lerkarskår.
4125. Vær, Vær sg (DKC: 160512.36). M. Kristensen 1894 og HK 1920. Høj.
I højen fandtes en dysseruin. Kammeret var bygget af >3 sidesten. Gulvet bestod af en bundbrolægning og brændt flint.
Fund (Udgr. 1920 af H. Kjær - NM A 31.175-76): 1 stridsøkse (sek. tildannet af et ægfragm.) - Ubest. lerkarskår. - Litt: K.
Ebbesen 2005: fl.2,85.
4126. Haldrup, Vær sg (DKC: 160512.40). M. Kristensen 1895. Højtomt.
I højen findes en dysse. Kammeret er omgivet af en stenpakning.
Dyssekammeret (type I/II) er orienteret N-S og har rektangulær grundplan. Det er 2,5 m l. og 0,5 m br. Kammeret
er bygget af 6 sidesten, nemlig 1 endesten mod N og henholdsvis 2 og 3 sidesten på den Ø-lige og V-lige langside.
Kammeret er åbent mod S. - Litt: K: Ebbesen 2006: nr. 391.
4127. Yding, Yding sg (DKC: 160513.38). M. Kristensen 1895 og APM 1898. Høj. Højen er ombygget og udvidet i
senneolitisk tid. Den var ca. 20,5 m i diam. og 0,5 m h.
I højen fandtes en dysse. Kammeret (type Ib) var rektangulært og orienteret Ø-V. Det var 1,3 m l., 0,4 m br. og 0,5 m h.
Det var bygget af 6 sidesten; nemlig 1 sten mod Ø og V, 2 mod N og S.
I højen fremkom sekundære stendyngegrave fra SN. I den ene fandtes en flintdolk.
Fund (Udgr. 1898 af A.P.Madsen - NM A 17.160-62): 2 flintdolke. - Litt: S. Müller 1900: 19 f, fig. 11.
4128. Julianelyst Skov, Østbirk sg (DKC: 160515.144). CLV 1953. Fritstående dysse.
Kammeret (type I/II) havde rektangulær grundplan. Det var bygget af 4 sidesten.
4129. Nr. Snede, Nr. Snede sg (DKC: 160605.54). HP 1877. Megalitgrav.
Kammeret var rektangulært. Det var 3,0 m l. og ca. 1,3 m br.
Fund (mgl.): Stenredskaber og lerkar.
4130. Them, Them sg (DKC: 160606.9). HP. 1877. Dysseruin.
Der er registreret >2 sidesten og 1 dæksten.
4131. Salten, Them sg (DKC: 160606.48). HP 1877. Dysseruin.
Kammer skal have haft ovalt grundplan. Det var ca. 1,6 m l., 1,0 m br. og 1,3 m h. Det var bygget af 5 sidesten. Sidestenene
hælder indad. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
4132. Salten, Them, sg (DKC: 160606.67). HP 1877. Fritstående dysse.
Kammeret (type II) var orienteret NV-SØ. Det var 1,0 m l. og 0,5 m br. Det er bygget af 3 sidesten; nemlig 1 sten mod SØ,
NØ og SV. For kammerets NV-lige ende findes en tærskelsten.
4133. ”Krushøj”, Salten, Them sg (DKC: 160606.69). HP Dysseruin.
Kammeret var bygget af >2 sidesten og 1 dæksten.

VEJLE AMT.
4134. Kirkholm, As sg (DKC: 170101.5). KB 1880. Rundhøj. Den er ca. 14-15 m i diam. og 1,5 m h. Der er registreret 5
randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret NNV-SSØ. Det er bygget af 5 sidesten
og 1 dæksten. Kammeret er åbent mod SSØ. Gangåbningen er 0,5 m br.
4135. Over Barrit, Barrit sg (DKC: 170102.2). KB 1880. Høj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes en dysse. Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
Fund (mgl.): Flintøkser og -dolke, nogle ravstykker og enkelte lerkarskår.
4136. Barrit Sønderskov, Barrit sg (DKC: 170102.6). KB 1880. Rundhøj. Den var ca. 8,0 m i diam. og 1,0 m h. Der er
registreret 2 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten.
4137. Barrit Sønderskov, Barrit sg (DKC: 170102.7). KB 1880. Rundhøj. Den var ca. 9,5 m i diam. og 1,0 m h. Der er
registreret 8 randsten.
Centralt i højen fandtes ruinen af en megalitgrav. Kammeret er orienteret N-S. Der er registreret >4 sidesten samt
dæksten.
Gangen var orienteret S-N. Der er registreret >2 sidesten(?).
4138. Barrithule, Barrit sg (DKC: 170102.8). KB 1880. Høj. Den var ca. 1,5-2,0 m h. I højen fandtes en jættestueruin.
Kammeret var ovalt og orienteret Ø-V. Det var ca. 4,4 m l. og 2,2 m br. Det var bygget af >6 sidesten og 2 dæksten. Der
er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
4139. Barrit Skov, Barrit sg (DKC: 170102.17). KB 1880. Høj. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
4140. ”Konghøj”, Barrit Skov, Barrit sg (DKC: 170102.21). KB 1880. Høj. Der er registreret randsten. I højen fandtes en
stordysse/jættestue.
Kammeret havde 6-sidet grundplan. Det var ca. 3,0 m l., 1,8 m br. og 1,9 m h. Det var bygget af 5 sidesten, som vendte en
flade side indad. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. For kammerets S-lige side fandtes en 1,0

m br. gangåbning. Kammeret var dækket af 1 dæksten.
Fund (mgl.): Skeletrester, stridsøkse, flintmejsel og 2 lerkar (et med 4 ører; det anden er ”en kaffekande af ler”).
4141. Barrit Skov, Barrit sg (DKC: 170102.28). KB 1880. Langhøj. Den var ca. 14 m l., 6 m br. og 1,0 m h. Der er registeret
10-11 randsten.
I højen findes en dysseruin. Kammeret var bygget af >4 sidesten.
4142. Barrit Skov, Barrit sg (DKC: 170102.29). KB 1880 og DØ 1958. Langhøj. Der er registreret >8 randsten. I højen
findes en stordysse. Muligvis har der været endnu en megalitgrav i højen.
Stordyssens kammer har rundoval grundplan. Det er orienteret N-S. Det er 2,6 m l. og 2,0 m br. Kammeret er bygget af
opr. 6 sidesten. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret var opr. dækket af 2 dæksten.
Gangen var orienteret N-S. Den var ca. 4 m l. Den var bygget af >9 sidesten, nemlig 4 mod V og 5 mod Ø. Den var dækket
af 5 dæksten. Mellem hjørnestenene til kammeret og mellem yderste par sidesten ligger en tærskelsten.
Ved indgangen fandtes et stort offerlag. Over en større stenlægning fandtes flintredskaber og enkelte skår. Under
stenlægningen fandtes mange lerkarskår.
Fund (Udgr. 1958 af D. Ørsnes. - NM A 50.827): 4 slebne, buttede retmejsler. - 2 flækker. - 3 afslag af flintøkser og
-mejsler. - >11 fodskåle. - >5 Troldebjergskåle. - 2 skulderskåle. - 1 skulderkrus(?). - Ca. 15 tragtbægre. - >2 åbne skåle
med konvekse sider. - Ubest. lerkar. MN Ia-b. - Litt: K. Ebbesen 1979: 39, fig. 46-47.
4143. Barrit Skov, Barrit sg (DKC: 170102.30). KB 1880. Høj. Den var ca. 8 m i diam. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret har polygonalt grundplan. Det er orienteret Ø-V. Det er 3,0 m l., 2,4 m br. og 1,3 m h. Det er opr. bygget af 9
sidesten, som vender en flad side indad. Det var dækket af 2 dæksten.
Gangen er orienteret SSV-NNØ. Den er >1,8 m l., 0,6 m br. og 0,5 m h. Den er bygget af >3 sidesten; nemlig 1 sten mod
V og 2 mod Ø.
4144. Ravnsborg, Barrit sg (DKC: 170102.31). KB 1880. Høj. I højen findes en stordysse.
Kammeret har polygonal grundplan. Det er orienteret NNV-SSØ. Det er ca. 2,0 m l., 1,0 m br. og 0,8 m h. Det er bygget
af 6 sidesten. Der er registreret 1 dæksten.
Gangen er orienteret SSV-NNØ. Den er >1,3 m l. og 0,5 m br. Der er registreret >3 sidesten; nemlig 1 sten mod Ø og 2
mod V.
4145. Staxrode, Barrit sg (DKC: 170102.33). KB 1880 og 1949. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 35 m l., 11 m br. og
1,5 m h.
I højens V-lige ende fandtes en dysseruin. Kammeret var orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning. Der er
registreret >2 sidesten.
Fund (mgl.): 2 stridsøkser.
4146. Stagsrode Skov, Barrit sg (DKC: 170102.38). CLV 1947. Rundhøj. Den var ca. 11-12 m i diam. og 1,0 m h.
Centralt i højen findes en dysseruin. Der er registreret >2-3 sidesten.
4147. Barrit Tykke, Barrit sg (DKC: 170102.43). 1949. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 35 m l., 11 m br. og 1,5 m h.
I højens V-lige ende findes en dysse. Kammeret er orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning. Der er
registreret >2 sidesten.
170102,a. Barrit, Barrit sg (FHM 5458-59b.). Gravfund: 1 sleben og 1 usleben spidsnakket huløkser.- 1 flækkeildsten. - 1
fragm. flintdolk.
4148. Glud, Glud sg (DKC: 170104.1). KB 1880. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 20,5 m l., 14,5 m br. og 2,0 m
h. I højen fandtes 2 dysser.
a. I højens NV-lige ende fandtes en dysse (ubest.). Kammeret var form. orienteret N-S. Det var bygget af >3 sidesten. For
den ene ende lå 1 indgangssten.
Gangen var orienteret S-N. Den var ca. 1,0 m l. og 0,5 m br.
b. I højens SØ-lige ende fandtes en dysse. Kammeret (type IV) var orienteret SV-NØ eller på tværs af højens længderetning.
Det havde 6-sidet grundplan. Det var 1,6 m l. og 0,5 m br. Det var bygget af >3 sidesten.
Gangen var orienteret SV-NØ. Den var 1,6 m l. og 0,5 m br. Der er registreret 4 sidesten.
4149. Klakring, Klakring sg (DKC: 170107.1). KB 1880. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Fund (mgl.): En del lerkarskår.
4150. Klakring, Klakring sg (DKC: 170107.6). KB 1880. Høj. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret var omgivet af en pakning af flint. Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1
dæksten.
Fund (mgl.): 2 slebne flintmejsler og lerkarskår.
4151. Nørreskov, Klakring, Klakring sg (DKC: 170107.19). CLV 1947. Høj. Den var ca. 6 m i diam.
I højen findes en dysseruin. Der er registreret sidesten og 1 dæksten.
4152. Rårup, Rårup sg (DKC: 170109.4). KB 1880. Rundhøj. Den var ca. 13,5 m i diam. og 4,0 m h. Der er registreret 4
randsten; 0,5-0,6 m høje.
I højen findes en megalitgrav.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er bygget af >3 sidesten.
4152. ”Dilhøj”, Åstrup sg (DKC: 170109.7). KB 1880 og KT 1957. Høj. Den var ca. 16-18 m i diam. og 3,5 m h. I højen

findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret N-S. Det er 3,1 m l., 2,7 m br. og 1,7 m h. Det er bygget af 8 sidesten, som hælder indad.
Der er placeret 2 på hver side. Med undtagelse af hjørnestenene til gangen står de med den smalleste ende nedad. Der er
registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Et sted i denne står en lodretstående sten. Der er registreret enkelte
mellemliggersten. Kammeret var dækket af 1 dæksten. På gulvet lå et lag ildskørnet flint. Herpå fandtes gravgaver.
Fylden bestod af grus og jord. Der er registreret spor af ild. Midt for kammerets Ø-lige side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er ca. 4 m l., 0,6-0,5 m br. og 1,3 m h. Den var bygget af 6 sidesten, nemlig 3 på
hver side. Den er dækket af >1 dæksten. Mellem hjørnestenene til kammeret og 0,4 m længere ude ligger en tærskelsten.
Gangen var lukket af stendynge.
I højen er fundet en sekundær urnegrav med br. ben, bronzekniv m.v.
Fund (Udgr. 1937 af K. Thorvildsen - NM A 38.013-36). 1 lerkar (type H 4). - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Valbytype). - 1 tværpil. - 1 åben, retvægget skål. - Ubest. lerkarskår. - Ravperler. - Mgl: Skeletrester og flintøkser. - Litt: B.
Stürup 1963: 69 ff. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 89. - 2005: fl. 2,86. - 2009: kap. 42.
4154. Åstrup, Rårup sg (DKC: 170109.10). KB 1880. Høj. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes en megalitgrav. Der er registreret 2 dæksten.
Fund (mgl.): 1 lille, omdannet stridsøkser; 1 sleben og 1 usleben flintøkse; 1 hel og 1 fragm. flintmejsel; 1 huløkse; 1
flintdolk/spydspids; 2 flækker; fragm. flaskeformet lerkar samt skår af 2 ornam. lerkar med ører.
4155. Møgelkær, Rårup sg (DKC: 170109.22). KB 1880. Høj. Den var ca. 6,0 m i diam. og 1,0 m h. Der er bevaret enkelte
randsten. Centralt i højen findes en dysse. Kammeret er bygget af 4 sidesten.
Gangen var orienteret SØ-NV.
4156. ”Salbækhøj”, Nalstrup, Rårup sg (DKC: 170109.26). 1835 og KB 1880. Høj. Der er registreret randsten. I højens
Ø-lige side fandtes en megalitgrav.
Kammeret var bygget af sidesten og 2 dæksten.
Fund (Inds. 1835. - NM A 3426-37): 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse
(Valby-type). - 3 slebne, buttede retmejsler. - 4 flækkeknive. - 6 flækker. - Mgl.: 1 flintøkse, 2 huløkser af flint, 4 flintmejsler,
8 flækker og lerkar. - Litt: Antikvariske Efterretninger 1834: 330 f.
4157. Klus, Rårup sg (DKC: 170109.30). KB 1880. Høj. Den var ca. 12,5 m i diam.
Centralt i højen fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type II) var orienteret NØ-SV. Det var ca. 1,7 m l., 1,2 m br.
og 1,3 m h. Det var bygget af 4 sidesten, som vendte en flad side indad. Kammeret var åbent mod NØ.
Gangen var ca. 0,9 m br.
Fund (mgl.): Lerkar og ”andet gammelt krammeri”.
4158. Åstrup, Rårup sg (DKC: 170109.50). Rundhøj. Den var ca. 12 m i diam. og 0,3-4 m h. Der er registreret randsten.
I højen fandtes ruinen af en megalitgrav. Der er registreret et par sidesten og tørmursfliser.
Fund (mgl.): 59 orn. og uorn. lerkarskår, bl.a. af 2 lerskeer.
4159. Skjold, Skjold sg (DKC: 170110.2). KB 1880. Høj.
I højen fandtes en dysse. Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. Det var åbent mod S.
Fund (mgl.): Kraniefragm. og en stenøkse.
4160. Skjold, Skjold sg (DKC: 170110.4). KB 1880. Høj. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) var bygget af 5 sidesten og 1 dæksten.
4161. Skjold, Skjold sg (DKC: 170110.7). KB 1880. Høj. Den var ca. 14 m i diam.
Centralt i højen fandtes en megalitgrav. Kammeret var bygget af >4 sidesten, nemlig 3 mod SV og 1 mod NØ. Sidestenene
vendte en flad side indad.
Gangen var orienteret ØSØ-VNV. Den var 2,0 m l., 0,6 m br. og 0,9 m h. Den var bygget af >5 sidesten.
I højen er fundet et bronzekar med cirkelslag i bunden.
4162. Stourup, Skjold sg (DKC: 170110.10). KB 1880. Høj. Der er registreret randsten. I højen findes en megalitgrav.
Gangen var orienteret SØ-NV.
Fund (mgl.): Skeletrester, et par slebne flintøkser og lerkarskår.
4163. ”Spindekonens Høj”, V. Risholt, Skjold sg (DKC: 170110.14). KB 1880. Rundhøj. Den er ca. 10 m i diam. og 1,0 m
h. Der er bevaret >15 randsten; 0,3 m høje.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
Fund (mgl.): Skeletrester, 2 kranier, fragm. af økse og 2 små, slebne flintredskaber.
4164. ”Egehøj”, Stouby, Stouby sg (DKC: 170111.4). HP 1878-9. Dysse. Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1
dæksten.
Fund (mgl.): Flintredskaber og lerkarskår.
4165. Stouby, Stouby sg (DKC: 170111.7). HP 1878-9. Langhøj. I højen er registreret et mindre, aflangt gravkammer.
4166. Stouby, Stouby sg (DKC: 170111.9). HP 1878-9. Rundhøj.
I højen fandtes et “rundt” gravkammer. Der er registreret 1 dæksten.
4167. Stouby, Stouby sg (DKC: 170111.10). HP 1878-9. Langhøj, orienteret N-S. I højen fandtes 4 dyssekamre.
a-d: Alle kamre var orienteret Ø-V eller på tværs af højens længderetning. Der blev registreret 1 dæksten på hvert

kammer.
4168. Stouby, Stouby sg (DKC: 170111.15). HP 1878-79. Dysse.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var bygget af 4-5 sidesten. Der er registreret 1 indgangssten mod Ø.
4169. Hyrup, Stouby sg (DKC: 170111.23). HP 1878-79. Ruin af jættestue.
Kammeret var orienteret SV-NØ.
4170. Hostrup, Stouby sg (DKC: 17011.29). HP 1878-79. Jættestue.
Kammeret var ovalt. Det var ca. 3,1 m l. og 1,3 m br.
Fund (mgl.): Skeletrester og 2 lerkar.
4171. Rodengårdene, Stouby sg (DKC: 170111.32). HP 1878-79. Langhøj, orienteret NØ-SV. I højen findes 2 jættestuer;
placeret i hver sin ende og 6,0 m fra hinanden.
a. Den SV-lige jættestues kammeret var ovalt. Det var orienteret NØ-SV eller parallelt med højens længderetning. Det
var ca. 2,4 m l. og 2,4 m br. Det var bygget af opr. 7 sidesten, nemlig 1 for hver ende, 3 sten mod NV og 2 sten mod SØ.
Midt for kammerets SØ-lige side fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var >2,5 m l. Den var bygget af >2 sidesten; begge på den NØ-lige side.
b. Den NØ-lige jættestues kammer var ovalt. Det var orienteret NØ-SV eller parallelt med højens længderetning. Det var
ca. 2,5 m l. og 2,1 m br. Det var bygget af 8 sidesten, nemlig 3 på hver langside og 1 for hver ende. Midt for kammerets
SØ-lige langside fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var >2,5 m l. Den var bygget af >4 sidesten; 2 på hver side
4172. Rodengårdene, Stouby sg (DKC: 170111.33). HP 1878-79. Rundhøj.
I højen fandtes en dysseruin. Kammeret har haft polygonal grundplan. Der er registreret >3 sidesten, som danner stump
vinkel mod hinanden.
4173. Grund, Stouby sg (DKC: 170111.38). HP 1878-79. Langhøj. I højen er registreret 2 megalitgrave.
a. Det ene gravkammer er bygget af ca. 6 sidesten.
b. Ruin af en megalitgrav.
Fund (mgl.): Skeletrester og lerkarskår.
4174. Stouby, Stouby sg (DKC: 170111.45). CLV 1947. Rundhøj. Den er ca. 11-12 m i diam. og 1,0-1,5 m h. Der er
registreret 1 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Kammeret var bygget af >2 sidesten og 1 dæksten.
4175. Boller Nederskov, Uth sg (DKC: 170112.23). HP 1878-79 og GR 1927. Højtomt, hvori findes en stordysse.
Stordyssens kammer er orienteret NNØ-SSV. Det har rundet grundplan. Det er 2,0 m l., 1,6 m br. og 1,5 m h. Kammeret
er bygget af 7 sidesten, nemlig 1 endesten mod NNØ og 3 sten på hver langside. Sidestenene hælder indad. Der er
registreret tørmur mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. For kammerets SSV-lige ende findes en
gangåbning.
Gangen er orienteret SSV-NNØ. Den er 1,4 m l. og 0,6 m br. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side. - Litt: K. Ebbesen
2006: nr. 468.
4176. ”Spurvehøj”, Rold Skov, Uth sg (DKC: 170112.34). 1982. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 40 m l., 7 m br.
og 1 m h. Der er registreret randsten.
Der er registret spor af et dyssekammer.
4177. Vrigsted, Vrigsted sg (DKC: 170113.16). HP 1878-79. Rundhøj. I højen fandtes 2 gravkamre.
a. Det ene kammer var rektangulært.
b. Det andet kammer var rektangulært. Der er registreret 1 dæksten.
4178. Ørum, Ørum sg (DKC: 170114.4). HP 1878/79. Dysse.
Kammeret var dækket af 1 dæksten.
4179. Ørum, Ørum sg (DKC: 170114.5). HP 1878-79. Langhøj, orienteret NV-SØ. Langhøjen er i bronzealderen
overbygget med en rundhøj. Der er registreret >15 randsten.
I højen findes ruinen af en megalitgrav. Kammeret er orienteret NØ-SV eller på tværs af højens længderetning.
4180. Ørum, Ørum sg (DKC: 170114.17). 1940-erne. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var opr. ca. 20-22 m l., 9-10 m br. og
1,5 m h.
I højen fandtes en megalitgrav. Der er registreret 1 sten.
Fund (privateje): Lerkarskår. MN. - Litt: K. Davidsen 1978: 115, fig. 57 g. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 93.
4181. Almind, Almind sg (DKC: 170201.17). GS 1909. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 42 m l., 22 m br. og 2 m h.
Centralt i højen er registreret spor af et gravkammer.
4182. Eltang, Eltang sg (DKC: 170202.19). 1831 og GS 1909. Rundhøj. Der er registreret randsten. I højen fandtes en
jættestue.
Kammeret var bygget af ca. 13 sidesten. Midt for den ene langside fandtes en gangåbning.
Gangen var bygget af 7 sidesten; 4 på den ene og 3 på den anden.
Fund (Inds. 1831 - NM CCCCLXVIII-XXI): 1 stridsøkse (type I 4). - 1 dobbeltægget stridsøkse. - Mgl.: 1 huløkse af flint
og 1 tyknakket flintøkse. - Litt: J.J. A. Worsaae 1845: 201 f.
4183. Strarup Gårds Have, Ø. Starup sg (DKC: 170211.-). 1837. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.

Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 1,3 m l. og 0,9 m br. Det var bygget af 3 sidesten og 1 dæksten. Kammeret var
åbent mod S.
Fund (Inds. 1837 - NM 4402-4): 1 stridsøkse (type K 4). - Mgl.: 1 fragm. stridsøkse og 1 lerkar. - Litt: C. Engelhardt 1870:
182, note 2. - K. Ebbesen 2005: fl.2,88.
4184. Fredericia, Fredericia By (DKC: 170303.10). 1767 og JB 1919. Høj. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var bygget af side- og dæksten. Sidestenene vendte en flad side indad. Der er registreret
tørmurskonstruktion.
Fund (Udgr. 1765 - mgl.): Skeletrester, 1 dobbeltægget stridsøkse (type C2), 19 flintøkser, flækker og lerkar. - Litt: J.J.
Wilse 1767: 87 ff, t. I.
4185. Tårup, Taulov sg (DKC: 170304.22). APM 1894 og JB 1919. Rundhøj. Den er ca. 24-28 m i diam. og 3,0 m h. I
højen fandtes en stordysse.
Kammeret havde polygonal grundplan. Det var orienteret SØ-NV. Det var 2,4 m l., 1,7 m br. og 1,2 m h. Det var bygget
af 7 sidesten, nemlig 2 sten mod NV, NØ og SV, samt 1 sten mod SØ. Sidestenene vendte en flad side indad og skråner
indefter. Ved siden af sidesten for kammerets SØ-lige ende fandtes en gangåbning. Her lå en tærskelsten. Kammeret var
dækket af 1 dæksten.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var ca. 5 m br. Den var bygget af 5-6 sidesten.
Fund (Købt 1897. - NM A 15.886-7. mgl.): 1 flintdolk, 1 hvæssesten og 1 uorn. lerkar. - Litt: M. Lebech 1970: 37 ff
(afb.).
4186. Børup, Taulov sg (DKC: 170304.26). JB 1919. Rundhøj. Den var ca. 14-16 m i diam. og 1,0 m h.
I højen fandtes en dysse. Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
4187. Børup Skov, Taulov sg (DKC: 170304.33a). 1970. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 60 m l., 8-10 m br. og 1,5
m h. Der er registreret 1 randsten.
I højen er registreret spor af 2 gravkamre.
4188. Tårup, Tavlov sg (DKC: 170304.-) 1992. Rundhøj. Den er overbygget i bronzealderen. Højen var ca. 10 m i diam.
Den var omsat med randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse.
Ved randstenskæden fandtes et offerlag fra TN, fase 3(?).
I højen fandtes sekundære gravanlæg fra stridsøksetid, senneolitisk tid og ældre bronzealder.
Fund (Udgr. 1992 af L. Hvass - VKH 1584, i.s.): 1 stridsøkse, 1 flintøkse, 2 retvæggede bægre, ubest. lerkarskår. - Litt:
AUD 1992:321. - L. Hvass 1994: 34. - 1994a: 4 ff.
4189. Egum, Ullerup sg (DKC: 170305.-). Dysse.
Kammeret var orienteret N-S. Det var 2,0 m l., 0,9 m br. og 0,6 m h. Der er registreret >2 sidesten; 1 mod N og S.
Fund (Inds. - NM A 22.841): 1 fragm. tragtbæger.
4190. Daugård, Daugård sg (DKC: 170401.16). GS 1904. Høj. Den er ca. 24 m i diam. og 0,5 m h. I højen fandtes en
megalitgrav. Kammeret har haft dæksten.
Gangen var orienteret S-N.
4191. Daugård, Daugård sg (DKC: 170401.18). GS 1904. Rundhøj. Den var ca. 18 m i diam. og 1 m h.
Centralt i højen fandtes en megalitgrav.
Fund (mgl.): Flere stenredskaber, bl.a. fragm. tyknakket flintøkse.
4192. Daugård, Daugård sg (DKC: 170401.21). GS 1904. Høj. I højen fandtes en stordysse.
Kammeret var orienteret N-S. Der er registreret 3 dæksten.
Gangen var orienteret S-N.
Fund (mgl.): Nogle flintøkser, lerkar m.v.
4193. Daugård, Daugård sg (DKC: 170401.24). GS 1904. Høj. I højen er registreret en jættestue.
Kammeret havde flere dæksten.
Fund (mgl.): Flintredskaber og urner med aske.
4194. Daugård, Daugård sg (DKC: 170401.28). HK 1904. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 27,5 m l., 11 m br. og 1,0
m h. Der er bevaret ca. 17 randsten.
Centralt i højen og 11 m fra højens Ø-lige ende, findes en dysse (type II). Det rektangulære kammer er orienteret Ø-V
eller parallelt med højens længderetning. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod N, S og V. Der er registreret
tørmurskonstruktion af sten og jord. Kammeret er dækket af 1 dæksten. For kammerets Ø-lige ende ligger en
indgangssten. Kammerets gulv består af en bundbrolægning.
Gangen er orienteret Ø-V. Der er registreret >1 sidesten.
Fund (Udgr. 1904 af H. Kjær. - NM A 22.231-32). 2 flækkeknive. Herfra sandsynligvis også (Udgr. 1937 af K. Thorvildsen
- NM A 37.689-91, fundet ved restaurering): 1 sleben, spidsnakket huløkse. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Valbytype). - 1 sleben, buttet retmejsel. - Litt: C.J. Becker 1959: fig. 45. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 92.
4195. ”Stenhøj”, Daugård, Daugård sg (DKC: 170401.33). HK 1904. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 32 m l., 12 m
br. og 1 m h. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes en jættestue. Den var nedgravet i undergrunden og ompakket med sten og flint. Kammeret

var ovalt og orienteret NØ-SV. Det var ca. 3 m l. og 1,9 m br. Det var bygget af opr. 9 sidesten. De vendte en flad side
indad og skrånede let indad. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret var opr. dækket af
2 dæksten. På kammerets SØ-lige side og forskudt mod kammerets SV-lige ende fandtes en gangåbning.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var ca. 0,9 m br. og 1,0 m h. Den var bygget af >4 sidesten; 2 på hver side. I den Ø-lige
side stod 1 karmsten. Her lå tillige 1 tærskelsten. Gangen var yderst lukket af en stendynge.
Ved randstenene fandtes del af offerlag.
Fund (Udgr. 1904 af H. Kjær - NM A 22.228-30): 1 lerkar (forrådskar med kortbølgevulst). - 1 flækkepil (type A 4). - 1
flække. - 2 fodskåle. MN I. - Litt: S. Müller 1923: 218, fig. 28. - C.J. Becker 1950: bil. 2,85. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 91.
- 2005: fl.2,89.
4196. Daugård, Daugård sg (DKC: 170401.40). GS 1904. Høj. Der er registreret 2 randsten.
I højen fandtes et rektangulært dyssekammer.
Fund (mgl.): 2 stridsøkser, mange flintøkser og flintdolke.
4197. Daugård Mark, Daugård sg (DKC: 170401.41). GS 1904 og MM 1937. Høj, bygget af grus. Den var ca. 16 m i diam.
og 1,5 m h. Der er registreret 7 randsten. I højens Ø-lige halvdel findes en jættestue.
Kammeret er 6-sidet eller svagt ovalt og orienteret N-S. Der er ca. 3 m l., 3,0 m br. og 1,6 m h. Det er bygget af 7 sidesten.
På gulvet lå et lag br.flint.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er ca. 2,6 m l. og 0,8-0,4 m br.; bredest ved kammeret. Den er bygget af >5 sidesten, nemlig
2 på den N-lige og 3 på den S-lige side. Bag hjørnesten på den S-lige langside står 1 karmsten. Gangen var lukket med
en stenpakning.
Fund (Udgr. 1937 af M. Mackeprang - NM A 37.662-76): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type B). - 1 svær, usleben,
tyknakket retøkse (type IC).- 2 dolke (type IB og type IA/B). - 1 tragtbæger. - 1 tragtskål. - Ubest. lerkar. MN I og V. - Mgl.:
Et par flintøkser. - Litt: K. Davidsen 1978: fl. 1, nr. 8, pl. 109, f og g. - K. Ebbesen 1976: fig. 176,3. - 1978; fl.a. nr. 90. - 2005:
fl.2,90. - 2009: kap. 43. - S. Hansen 1993: nr. 199.
4198. Assendrup, Engom sg (DKC: 170402.13). GJ 1904. Rundhøj. Den er ca. 16-17 m i diam. og 1,5 m h. Der er registreret
randsten. I højens S-lige del findes en stordysse. Den er omgivet af en stor stenpakning.
Kammeret har aflang trapezformet grundplan. Det er orienteret SV-NØ. Det er bygget af opr. 7 sidesten; nemlig 1
endesten mod NØ og 3 sten på hver side. Det var dækket af 1 dæksten. Der er fundet et lag br. flint på gulvet. For
kammerets SV-lige ende fandtes en gangåbning.
Gangen er orienteret SV-NØ. Den er bygget af >4 sidesten; 2 på hver side.
I højen fandtes sekundære bronzealdergrave.
Fund (Inds. og udgr. 1874 og 1877. - NM A 1790-1810 og A 2868-78): Skeletrester. - 10 slebne, svære, tyknakkede retøker
(type A). - 3 slebne og 1 usleben, spidsnakket huløkse. - 6 slebne og 1 usleben, buttet retmejsel - 1 usleben og 7 slebne,
tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 flintdolk (type III). - 1 skiveskraber. - 4 flækkeildsten. - 4 flækkeknive. - 9 flækker.
- 2 ravperler (type b1). - Ubest. lerkarskår. - Mgl: 1 fragm. flintdolk. - 2 tyndbladede flintøkser og 3 flintmejsler.
4199. Overgård, Assendrup, Engom sg (DKC: 1704002.37). 1964. Tomten af en megalitgrav. Der er registreret >1
dæksten.
Fund (Udgr. 1964 af L. Novrup): Ubest. lerkarskår.
4200. Overgård, Assendrup, Engom sg (DKC: 170402.39). 1963. Tomten af en megalitgrav.
Der fandtes bundbrolægningen af et kammer.
Fund (Udgr. 1963 af L. Novrup og S. Hvass): Ingen.
4201. Bygholm Nørremark, Hatting sg (DKC: 170403.10). GS 1904 og CLV 1957. Rundhøj. Den var ca. 30 m i diam. og
1,5 m h. I højen fandtes tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1957. - NM A 48.048): 1 skulderkar. MN II. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 94.
4202. Bygholm, Hatting sg (DKC: 170403.18). GS 1904. Rundhøj. Den er ca. 30 m i diam. og 1,5 m h. I højens S-lige del
fandtes en jættestue.
Kammeret var rundovalt. Det var ca. 3,3 m l. Det var bygget af >4 sidesten.
Gangen var orienteret S-N. Den var ca. 2 m l. Den var bygget af >2 sidesten.
I højen fandtes 3 sekundære urnegrave med bronzer.
Ø for gangmundingen fremkom to offerlag.
Fund (Udgr. 1905, 1957. og 1985 af T. Madsen - NM A 411-15. B 151-3 og A 22.440): 1 spånkniv. - 6 dolke (2 type ID, 1
type IB; 1 type VA, 3 type Ix). - 2 skulderskåle. - 1 skulderhængekar. MN II. - Litt: C. Engelhardt 1868: 100f. - K. Ebbesen
1978: fla. nr. 95, fig. 69,3 og 6. - AUD 1985:289,
4203. Bygholm, Hatting sg (DKC: 170403.24). GS 1904. Langhøj, orienteret N-S. Den var 21 m l. og 4,5 m br. Der er
registreret 16 sten.
4204. Bygholm, Hatting sg (DKC: 170403.26). GS 1904. Rundhøj. Den var ca. 10-12 m i diam. Der er registreret 5
randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret var bygget af >4 sten.
4205. Bygholm, Hatting sg (DKC: 170403.68). GS 1904. Rundhøj. Den var ca. 24 m i diam. og 0,5 m h.
I højen fandtes en megalitgrav. Der er registreret 1 dæksten.

Fund (mgl.): Flintdolk og et urtepotteformet, orn. lerkar.
4206. ”Stenhøj”, Bygholm, Hatting sg (DKC: 170403.94). GS 1904. Langhøj, orienteret Ø-V. Der var 22 m l. og 9 m br.
Der er registreret 10 randsten.
Centralt i højen fandtes en megalitgrav. Der er registreret >3 sidesten.
4207. Bygholm, Hatting sg (DKC: 170403.95). GS 1904. Rundhøj. Den er ca. 23 m i diam. og 3,5 m h. Der er registreret
17 randsten.
I højens Ø-lige del findes en megalitgrav. Kammeret var orienteret N-S. Det var bygget af >5 sidesten og 1 dæksten.
4208. ”Grønhøj”, Bygholm, Hatting sg (DKC: 170403.102). GS 1904 og KT 1940. Rundhøj, bygget af sand og grus. Den
er ca. 25 m i diam. og 3,0 m h. Hele vejen rundt er der bevaret randsten med tørmur imellem. I højens S-lige del findes
en stordysse.
Kammeret har rundoval (eller 8-sidet) grundplan. Det er orienteret NV-SØ. Det er 3,5 m l., 2,8 m br. og 1,7 m h. Der
er bygget af 8 sidesten, som hælder indad. Der er tørmurskonstrruktion mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 2
dæksten. På kammerets gulv lå et lag br. flint. For kammerets SØ-lige side findes en gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den når randstenskæden og er 4 m l., 0,8-1,0 m br. og 1,0-1,3 m h. Den er bygget af 7
sidesten, nemlig 4 sten på den V-lige og 3 på den Ø-lige side. Bag hjørnestenene til kammeret står 2 karmsten. Mellem
sidestenene findes tørmurskonstruktion. Gangen er dækket af 3 dæksten.
Udenfor indgangen fremkom et stort offerlag. 1 m udenfor indgangen fandtes en dørsten.
Fund (Udgr. 1940 af K. Thorvildsen. - HBM u. nr ): 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 3 pilespidser med konkav
basis. - 1 flækkekniv. - 5 flækker. - 1 dolkfragm.(mgl.). - 2 ravperler (1 type b1 og 1 ravskive). - 1 fragm. lerkar (SN). - 6
MN-lerkar (1 tragtbæger, 2 hængekar, 2 tragtskulderskåle, 1 skulderskål) MN I-II. - Udenfor indgangen undersøgtes et
stort offerlag: 2 slebne, svære, tyknakkede retøkser (Lindø/Valby-type). - >14 tragtbægre. - >9 tragtskåle. - 2 øskenskåle.
- 2 Troldebjergskåle. - >11 skulderskåle. - 1 bæger med konkav hals. - 1 skulderhængekar. - 2 hængekar. - >6 fodskåle. - 2
cylindershalsbægre. - Litt: K. Thorvildsen 1946: 74 ff. - P.V. Glob 1952: 30. - H. Schwabedissen 1953: t. V. - K. Ebbesen
1978: fl.a. nr. 96.
4209. Silkeborgvej 55, Bygholm Nørremark, Hatting sg (DKC: 170403.128). 1976. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca.
80 m l., 13 m br. og 3 m h. Den var omgivet med en randstenskæde samt monolitrækker på langsiderne. Langhøjen er
ombygget flere gange og indeholder flere træbyggede anlæg. I højens V-lige ende fandtes tomten af en megalitgrav.
Ved randstenskæden fandtes store offerlag samt et depotfund af slebne, tyknakkede retøkser, mejsler og flækker.
Fund (Udgr. 1978-9 af P. Rønne): Ravfragm. - Offerlag. - Litt: P. Rønne 1979: 3 ff. - T. Madsen 1979: 307: nr. 21, fig. 5b.
4210. Sdr. Aldum, Stenderup sg (DKC: 170407.22). GS 1904. Rundhøj. Den var ca. 26 m i diam. og 1,5 m h. I højen
fandtes en stordysse.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var bygget af 8 sidesten; nemlig 3 sten mod Ø og V samt 2 sten mod V. Det var åbent
mod Ø.
Gangen var orienteret Ø-V.
Fund (mgl.): 2 stridsøkse, 2 flintmejsler, 1 huløkse, 1 tyknakket flintøkse.
4211. ”Stenhøj”, Bråe By, Stenderup sg (DKC: 170407.43). GS 1904. Rundhøj. Den var ca. 28 m i diam. og 1 m h. I højen
fandtes tomten af en megalitgrav.
Fund (mgl.): Ægfragm. af en flintmejsel, rav m.v.
4212. Annexgården, St. Dalby sg (DKC: 170408.13). 1992. Høj. I højen fandtes en dyssetomt.
Fund (Udgr. 1992 af F. Christiansen - VKH 1585). Ubest. lerkarskår.
4213. ”Præsthøj”, Thyrsted sg (DKC: 170410.22). 1972. Langhøj, orienteret Ø-V. Den har været ca. 22 m l. og 8 m br.
samt omsat med randsten.
I højens SØ-lige del fandtes tomten af en dysse. Kammeret var orienteret N-S, ca. 2,5 m l. og ca. 1 m br. Der iagttoges >3
standspor og tørmurskonstruktioner. Det har været omgivet af en stenpakning.
Gangen var ligeledes orienteret N-S. Den var ca. 2,5 m l. Ved kammeret lå en tærskelsten. Gulvet består af flade fliser.
Fund (Udgr. 1972. - HBM P 72): 2 ildsten, sek. tildannet af dolke. - 1 tværpil. - 1 flintøkse. - 1 skiveskraber. - 1 knusesten
- 1 ubest. lerkarskår. - Ved højens sydside undersøgtes et stort offerlag: 1 fragm. flintmejsel, 1 fladehugget pil og >33
lerkar (>13 tragtbægre/skåle, 7 Troldebjergskåle, 5 fodskåle, 4 skulderskåle, 1 bæger med konkav hals, 1 øskenbæger, 1
lerkar og 1 ubest.) samt mange ubest. skår. MN I-III. - I højen er fundet ”potter”. - Litt: K. Ebbesen 2009: kap. 44.
4214. Ankjærgård, Gaverslund sg (DKC: 170501.1). 1971. Jættestuetomt.
Kammeret var bygget af >1 sidesten. Der er registreret tørmurskonstruktion.
Gangen var orienteret Ø-V.
Der undersøgtes dele af et offerlag.
Fund (Udgr. 1971 af L. Novrup - VKM 13/71): >4 fodskåle. - >3 tragtbægre. - >1 skulderkar. - Ubest. larkar. MN I.
4215. Gauerslund, Gauerslund sg (DKC: 170501.9). SM 1878. Rundhøj. Den var ca. 2,0 m h. I højen fandtes en
megalitgrav.
Kammeret var orienteret N-S. Det var ca. 2,3 m l., 0,9 m br. og 0,8 m h. Det var bygget af sidesten, hvorimellem der
iagttoges tørmurskonstruktion. Kammeret var dækket af 2 dæksten. Gulvet dannedes af en bundbrolægning af flade
sten.

Fund (mgl.): Skeletrester og lille bronzering.
170501,a. Brøndsted, Gauerlund sg (Inds. 1843. - NM 7271-74). Høj. I højen fandtes 2 gravkamre. De var begge bygget
af sten.
Fund: 1 sleben, svær, tyknakket huløkse. - Mgl.: 2 stridsøkser, 1 tyndbladet økser og lerkar. - Litt: Anonym 1845: 17.
4216. Gårslev, Gårslev sg (DKC: 170502.12(?)). SM 1878 og APM 1890. Rundhøj. Den var 14 m i diam. og 3,0 m h. Der
er registreret >18 randsten. I højens SØ-lige del fandtes en stordysse.
Kammeret havde aflang, rektangulær grundplan. Det var orienteret NV-SØ. Det var ca. 4,2 m l., 2,0 m br. og 1,7 m h. Det
var bygget af 7 sidesten; nemlig 1 sten mod NV samt 3 sten mod NØ og SV. Kammeret var dækket af 3 dæksten. Gulvet
bestod af et flisegulv hvorpå lå br. flint.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var bygget af >2 sidesten og 1 dæksten. Den var udadtil lukket af sten.
I højen fandtes sekundære grave fra bronze- og jernalder.
Fund (Udgr. 1890 af A.P.Madsen - NM A 9886-91): Skeletrester. - 1 dobbeltægget stridsøkse (type A2). - 1 sleben,
tyndbladet, tyknakket retøkse. - 5 flækkeknive. - 1 flækkeskraber. - 5 flækker. - 1 skiveformet afslag. - 1 ravskive og
ravfragm. - Mgl.: Lerkarskår. - Litt: P.V. Glob 1944: fig. 108. - K. Ebbesen 2005: fl. 2,93.
4217. Bystedvej, Gårslev, Gårslev sg (DKC: 170502.41). 1987. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er >28 m l. og 11 m
br.
I højens Ø-lige ende fandtes tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1987-88 af S. Hvass og A.B. Jørgensen. - VKH M 1330): Ubest. lerkar. TN/MN.
4218. Gårslev, Gårslev sg (DKC: 170502.-). 1855. Høj. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var ovalt. Det var ca. 1, 8 m br. Det var bygget af >5 sidesten.
Fund (Inds. 1855 fl. - NM A 5404-28, A 6123, A 6249-60 og A 8000-02): 2 lerkar (type H4 og N 4).- 16 slebne, svære,
tyknakkede retøkser (Lindø/Valby-type). - 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 2 spidsnakkede hulmejsler. - 12
slebne, buttede retmejsler. - 1 flækkesegl. - 3 flækkeildsten. - 7 flækkeknive. - 10 flækker. - 1 skål med konkav hals. - 1
ubest. lerkar (MN III). - 4 ravperler (1 type b1; 1 type a; 1 type l; 1 skiveformet hængesmykke, type 7). - Mgl: 1 flintøkse
og 1 flintmejsel. - Litt: K. Davidsen 1978: fl. 1 nr. 9, pl. 110, a-c. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 97. - 2005: fl.2,91.
170502,a. Gårslev, Gårslev sg (Inds. 1850. - NM 11.094-97). Høj. I højen fandtes 2 gravkamre. De var bygget af ca. 1,9
m høje sidesten. Fundet består af: 1 sleben, svær, tyknakket retøkse(type IA). - 1 svejet, uorn. bæger (SN). - 1 flække. - 2
slebne, buttede retmejsler. - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,92.
4219. Pjedsted. Pjedsted sg (DKC: 170504.1). SM 1878. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1882. - Mgl.): 2 flintdolke, 2 flintøkser, 2 slebne og 2 uslebne flintmejsler, 1 ravperler, ubest. lerkarskår.
4220. Bredstrup Spang, Pjedstrup sg (DKC: 170504.-). JJAW 1845. Megalitgrav.
Kammeret var 1, 9 m h. Det var bygget af >7 sidesten og 1 dæksten.
Fund (mgl.): Skeletrester, adskillige flintdolke og andre stenredskaber. - Litt: J.J. A. Worsaae 1845: 201.
4221. ”Stenhøj”, Højen, Højen sg (DKC: 170602.2). GS 904. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Kammeret var bygget af store sten.
Gangen var orienteret S-N.
I højen er fundet 5 sekundære urnegrave med brændte ben; fragm. af et bronzesværd og en guldfingerring.
4222. Strårupgård, Dalby sg (DKC: 170701.2). 1839 og SM 1880. Rundhøj. Højen var ca. 19 m i diam. I højen fandtes
2 megalitgrave.
a. Det ene kammer var orienteret N-S. Det var 1,4 m l., 1,3 m br. og 0,9 m h. Det var bygget af 3 sidesten og 1 dæksten.
Gangen var orienteret S-N.
b. I højens NV-lige del fandtes en stordysse. Kammeret var orienteret NØ-SV. Det var ca. 3,5 m l., 2,5 m br. og 1,0 m h.
Det var bygget af 7 sidesten; nemlig 2 sten mod SV og NØ samt 3 sten mod NV. Det var dækket af 1 dæksten. Kammeret
var åbent mod SØ. Gulvet bestod af en bundbrolægning og et lag br. flint.
Gangen har været orienteret SØ-NV.
Fund (Inds. 1839. - NM 5381-84): 1 flækkeildsten. - 1 sleben, buttet retmejsel. - ravfragm. - 1 skulderkop (MN II). - Mgl.:
4 flintøkser, 11 flækker/-knive og ubest. lerkarskår. - Litt: S. Müller 1888: nr. 219. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 98.
4223. Strårup, Dalby sg (DKC: 170701.5). SM 1880. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er >35-37 m l., 9-10 m br. og 1,5-2,0
m h. Der er bevaret ca. 36 randsten; ca. 1,0-1,4 m høje. I højen fandtes 2 dysser.
a. 12 m fra højens Ø-lige ende findes en stordysse. Kammeret er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning.
Det er ca. 2,5 m l. og 1,3 m br. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 2 sten mod Ø og V samt 1 mod N. Det er dækket af 1
dæksten.
Gangen er orienteret S-N. Der er registreret 1 sidesten på V-siden.
Fund (Udgr. 1842 - Sandsynligvis NM 5859-63 og 6542 - mgl.): 5 flintdolke, 1 fragm. flintøkse, 4 flækker, >3 lerkar og
1 ravperle.
b. Ca. 10 m fra højens V-lige ende er registeret spor af et kammer.
4224. Dalby, Dalby sg (DKC: 170701.20). HCB 1932. Fritstående dysse.
Kammeret (type II?) er orienteret Ø-V. Det er 1,3 m l., 0,6 m br. og 0,4 m h. Det er bygget af 3 sidesten; nemlig 1 sten mod
V, N og S. Kammeret er åbent mod Ø. Det er dækket af 1 dæksten.

Gangen er orienteret Ø-V. Der er registreret 1 sidesten på den S-lige side.
4225. Østergård, Hejls sg (DKC: 170702.30). 1974. Langhøj, bygget af sand. Den var orienteret N-S. Den var >13,5 m
l. og 8,0 m br. Der er registreret randsten, hvorimellem der fandtes tørmurskonstruktion. I højen fandtes tomten af 2
dysser, placeret 4 fra fra hinanden.
a. Kammeret var nedgravet i undergrunden og omgivet af en stenpakning. Det var orienteret Ø-V eller på tværs af højens
længderetning. Det var ca. 2,0 m l. og 1,2 m br. Der er iagttaget standspor af 4 sidesten samt tørmur mellem disse. På
gulvet lå et lag br. flint.
Fund (Udgr. 1974 af Henning Nielsen - NM A 50.814): 1 lerkar (ubest.). - 2 slebne, buttede retmejsler. - 1 flækkeskraber.
- 5 flækkeknive. - 1 flækkeildsten. - 1 tværpil. - 4 flækker. - Mgl: 11 ravperler
b. Det anden kammer var nedgravet i undergrunden og omgivet af en stenpakning. Det var ca. 1,0 m br. Det var bygget
af >4 sidesten, hvis standspor iagttoges.
Fund (Udgr. 1974 af Henning Nielsen - NM A 50.814): 1 ægfragm. af sleben, tyknakket huløkse. - 1 usleben nakkefragm.
af flintøkse. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl. a. nr. 98a. - 2005: fl. 2,94. - K. Davidsen 1978: fl. 1 nr. 10.
4226. Vargårde, Hejls sg (DKC: 170702.42). HCB 1932. Høj. I højen fandtes en jættestue. I højen fremkom en sekundær
Br.A-grav. I denne lå et grebtungesværd.
Fund (Privateje, i.s.): 1 dobbeltægget stridsøkse (type C2). - 2 slebne, buttede retmejsler. - 1 spidsnakket huløkse. - 1
sleben, svær, tyknakket retøkse. - 2 uornam. lerkar (MN V). - Mgl: 2 flækker, 1 flintøkse og 3 mejsler. - Litt: H.C. Broholm
1943: nr. 909. - K. Davidsen 1978; fl.1, nr. 11, pl. 111.
4227. Mindegården, Hejls sg (DKC: 170702.45). 1964. Høj. I højen fandtes tomten af en megalitgrav.
4228. ” Karens Høj”, Hejlsgård Mark, Hejls sg (DKC: 170702.59). 1951. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var ca. 20 m
l. I højen fandtes 2 megalitgrave; ca. 12 m fra hinanden.
a. Nordligt i højen fandtes ruinen af stordysse/jættestue? Der er registreret 4 sten.
b. I højens S-lige del fandtes en dysseruin. Kammeret var rektangulært. Der er registreret >3 sidesten.
Fund (Udgr. 1951 af C. Damgaard - NM A 44.798-800 og MKK 3439): 5 flækker. - 1 flækkeildsten. - 2 flækkeknive. - 1
sleben, buttet retmejsel. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Lindø-type).
4229. Skartved, Sdr. Bjert sg (DKC: 170703.37). HCB 1932. Rundhøj. Den var ca. 9-10 m i diam. og 0,5 m h.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret er orienteret Ø-V. Det er 1,9 m l. og 0,6 m br. Det er bygget af 3 sidesten,
nemlig 1 sten mod V, N og S. Sidestenene hælder indad og vender en flad side indad. Kammeret er åbent mod Ø.
4230. ”Roeshøj”, Stenderup, Stenderup sg (DKC: 170704.24). HCB 1932. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 18-20 m
l., 10-11 m br. og 3,0 m h.
Ved S-lige side findes en jættestueruin. Der er registreret >6 sidesten og >2 dæksten. I højen fandtes en sekundær Br.Agrav.
4231. Stenderup, Stenderup sg (DKC: 170704.62). HCB 1932. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 17,5 m l., 8,0 m br. og
1,0 m h.
6 m fra højens V-lige ende findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret Ø-V eller parallelt med
højens længderetning. Det var ca. 1,8 m l., 0,8 m br. og 0,8 m h. Det var bygget af >4 sidesten; nemlig 1 sten mod N og S
samt 2 smallere indgangssten mod V. Kammeret var åbent mod Ø.
4232. Stenderup Midtskov, Stenderup sg (DKC: 170704.89). HCB 1932. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 29 m l.,
12 m br. og 1,0 m h. Der er bevaret >13 randsten.
Der er ikke registreret spor af kammer.
4233. Stenderup Midtskov, Stenderup sg (DKC: 170704.90). HCB 1932. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 20-21 m
l., 8-9 m br. og 0,5-1,0 m h. I højen er registreret spor af 2 kamre.
4234. Stenderup Midtskov, Stenderup sg (DKC: 170704.91). HCB 1932. Rundhøj. Den er ca. 15-17 m i diam. og 1,0 m
h.
Centralt i højen findes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten og 1 dæksten.
4235. S. Stenderup, Sdr. Stenderup sg (DKC: 170704.94). HCB 1932 og JR 1942. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca.
21 m l., 10 m br. og 1 m h. Der er bevaret ca. 40 randsten. I højen findes 2 dysser.
a. 9 m fra højens NØ-lige ende findes en stordysse. Kammeret er orienteret NV-SØ eller på tværs af højens længderetning.
Det er ca. 1,3 m br. og 1,2 m h. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten mod NV, 2 sten mod NØ og SV. Der er
registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Det er dækket af 1 dæksten. For kammerets SØ-lige ende findes
en gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er bygget af >3 sidesten, nemlig 2 på den ene og 1 på den anden langside.
b. 5 m fra højens SV-lige ende findes en stordysse. Kammer er orienteret NV-SØ eller på tværs af højens længderetning.
Det er ca. 0,9 m br. og ca. 0,9 m h. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten mod NV samt 2 sten mod NØ og SV. Der
er registret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Det er dækket af 1 dæksten. For kammerets SØ-lige ende findes
en gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er ca. 5,0 m br. Den er bygget af >2 sidesten; én på hver side.
Fund (Udgr. 1942 af J. Raklev. - MKK u. nr.): 1 svær, tyknakket flintøkse (Valby-type). - ubest. lerkar. - 1 flække. nakkefragm. af spidsnakket stenøkse.- 1 flækkekniv. - 3 flækker.

Ved randstenene fandtes: 1 flintmejsel. - 1 ubest. stenøkse. - 1 lommeskålsten. - Litt: N. Jacobsen 1942: 124 ff. - K.
Ebbesen 1973: 143 ff. - 1975: 167.
170704,a. Stenderup, Stenderup sg (KS 1819-27). Fundet i et gravkammer i en høj: 4 flintdolke (alle type I) - 1 sleben,
spidsnakket huløkse. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket huløkse (sekundært
tildannet af et ægfragm.). - 1 ægfragm. af sleben, tyndnakket flintøkse. - 1 ægfragm. af sleben tyknakket retøkse (Lindø/
Valby-type).
4236. Vejstrup, Vejstrup sg (DKC: 170706.22). HCB 1932. Høj.
I højen fandtes et dyssekammer. Der er registreret 1 dæksten.
Fund (mgl.): Økser.
4237-8. Grønnehoved Skov, Vejstrup sg (DKC 170706.30). HCB 1932 og JR 1943. En tvillingelangdysse, bestående af to
langdysser, adskildt ved en 0,5 m bred grøft.
Langhøjene er rektangulære og orienteret N-S. De er ca. 52-55 m l., 20-22 m br. og 1,0-1,5 m h. De er hver især ca. 11
m brede. Der er bevaret enkelte randsten på tvillingelangdyssens ydersider. For den nordlige og sydlige ende findes
henholdsvis 4 og 3 sten. Den ene randsten i S-enden er 1,6 m høj.
I begge langhøje findes en dysseruin.
4237. I den østlige langhøj findes en dysseruin ca. 10-15 m fra højens sydlige ende og midt i denne. Der er bevaret én
sidesten af kammeret. Den vender en flad side mod nord.
Fund (mgl.): 1 fragm. tyknakket flintøkse og lerkarskår.
4238. I den vestlige langdysse findes en dysseruin ca. 10-15 m fra den sydlige ende og midt i højningen. Der er bevaret 2
sprængte sidesten af kammeret.
Fund (mgl.): Mange oldsager, bl.a. lerkar og to meget lange ”flintsabler”.
4239. Grønnehoved Skov, Vejstrup sg (DKC: 170706.31). HCB 1932 og JR 1943. Højen er rund, ca. 8-9 m i diam. og 0,5
m h. Der er bevaret 12 randsten.
Centralt i højen findes en dysseruin. Der er bevaret 2 sidesten af kammeret.
Fund (mgl.): Fragm. af flintdolk. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 471.
4240. Grønnehoved Skov, Vejstrup sg (DKC: 170706.32). HCB 1932 og JR 1943. Rundhøj. Den er ca. 9-10 m i diam. og
0,5 m h. Der er bevaret 17-18 randsten.
Centralt i højen findes en dysse (type I/II). Kammeret er orienteret Ø-V. Det har rektangulær grundplan. Der er bevaret
3 sidesten, nemlig 1 endesten mod Ø og 1 sten på hver langside mod N og S.
Fund (mgl.): 1 sleben flintøkse og 1 pilespids. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 472.
4241. Vejstrup, Vejstrup sg (DKC: 170706.42). Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 35 m l., 6,0 m br. og 0,5 m h. Der er
registreret randsten.
4242. Nørreskoven, Vejle By, (DKC: 170815.10). 1966. Rundhøj. Den var ca. 15 m i diam. og 1,0 m h.
Centralt i højen fandtes tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1962 af skoleelev, senere rigsantikvar og direktør for Kulturarvstyrelsen S. Hvass - VKM 1/66a): 1 sleben,
svær, tyknakket retøkse (type A). - 1 flækkekniv. - 3 flækker .- 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - Ubest. lerkarskår.
- Litt: K. Davidsen 1978: fl. 1. nr. 12, pl. 112, a-b. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 99.
4243. Nørremarken, Vejle By (DKC: 170815.14). 1975. Tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1975 af Leo Novrup - VKM u. Nr.): Ubest. lerkar.
170904,a. Fårup Sø, Jelling sg (Inds. 1868 - NM A 636-7). Fundet i en højtomt med sten: 1 sleben, svær, tyknakket
flintøkse. - Mgl: 1 sleben, tyndnakket flintøkse og ubest. lerkarskår.
4244. Lihmskov, Nørup sg (DKC: 170907.74). APM 1895. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 23,5 m l. og 8.0 m br.
Der er registreret randsten.
I højens NV-lige ende er registreret spor af et gravkammer.
4245. Vandel, Randbøl sg (DKC: 170908.65a). APM 1895. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var opr. ca. 19,5 m l. Der er
registreret 9 randsten. I højen er registreret 2-3 gravkamre.
a. I højens V-lige ende fandtes et kammer.
Fund (mgl.): Flintøkser.
b. 12,5 m fra højens V-lige ende fandtes en dysse. Kammeret var bygget af 3 sidesten; nemlig 1 sten mod N, Ø og V. For
den S-lige ende stod 2 smalle og lavere indgangssten. Sidestenene hælder indad. Gulvet bestod af en bundbrolægning
af fliser og et lag brændt flint.
4246. Haraldskær, Skibet sg (DKC: 170909.3). 1962. Rundhøj. Den var ca. 11 m i diam. Der er registreret randsten. I
højen fandtes tomten af en jættestue.
Kammeret var orienteret NØ-SV. Det var 4,0 m l. og 2,5 m br. Der iagttoges standspor efter sidestenene og
tørmurskonstruktion mellem disse. Gulvet bestod af en bundbrolægning og et lag br.flint.
Gangen var orienteret SSØ-NNV.
Fund (Udgr. 1962 af L. Novrup. - VKM 1358): 1 sleben, tyndbladet flintøkse. - 1 uornam. lerske. - 1 skulderskål uden
skulder. - 2 skulderskåle. - Ubest. lerkar. MN I. - Litt: J. Aa. Jensen 1965: 47 ff. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 100.

RINGKØBING AMT.
4247. Dejbjerglund Hede, Dejbjerg sg (DKC: 180102.-). 1769. Et ”hedensk alter”. Der er registreret store sten. - Litt: E.
Pontoppidan 1769: 745, note c. - K. Ebbesen 1980: nr. 1.
4248. Faster, Faster sg (DKC: 180103.40). SM 1883. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den var ca. 35 skridt l. og ca. 1,5 m
h. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 2.
4249. Faster, Faster sg (DKC: 180103.70). SM 1883. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 37,5 m l., 9,5 m br. og 2,0 m
h. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 3
4250. Faster, Faster sg (DKC: 180103.93). SM 1883. Langhøj. Den var ca. 70,0 m l., 12,5 m br. og 2,5 m h. Der er
registreret nogle få randsten. Der er registreret kamre af store sten. -Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 4.
4251. Skårup, Hanning sg (DKC: 180105.109). SM 1883. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er 34,5 m l., 8,0 m br. og
1,5 m h. Der er registreret 17 randsten.
a. I højens V-lige ende er registreret 1 sidesten af et gravkammer. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 5.
4252. Skårup, Hanning sg (DKC: 180105.114). SM 1883. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den er ca. 59,5 m l., 8.0 m br.
og 1,5 m. h. Der er registreret 29 randsten. Der er registreret ruinerne af 4 dysser.
a. Ruin af et gravkammer. Der er registreret >1 sidesten.
b. Ruin af et gravkammer. Der er registreret >1 sidesten.
c. Ruin af et gravkammer. Der er registreret >2 sidesten.
d. Ruin af et gravkammer. Der er registreret >3 sidesten. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 6.
4253. Skårup, Hanning sg (DKC: 180105.142). SM 1883. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den var 37,5 m l., 8,0 m br. og
1,3 m h. I højen er registreret ruinerne af 3 -5 dyssekamre.
Fund (mgl.): 1 sleben, buttet retmejsel. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 7, fig. 24-25.
4254. Hannning, Hanning sg (DKC: 180105.168). SM 1883. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 24 m l. og 12 m br.
Der er registreret 10 randsten. Der er registreret spor af 2 kamre. Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 8.
4255.”Hejrehøj”, Fiskbæk, Nr. Vium sg (DKC: 180107.13). SM 1883. Rundhøj, ca. 20 m i diam. og 2,6 m h. Der er
registreret 8 randsten. Centralt i højen findes ruinen af en jættestue.
Kammeret er orienteret NØ-SV. Der er registreret >4 sidesten. De var ca. 1 m h. Midt for den SØ-lige langside fandtes
en gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Der er registreret > 5 sidesten. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 9, fig. 26.
4256. Nr. Vium, Nr. Vium sg (DKC: 180107.17). SM 1883. Højrest. Den er ca. 1 m h. Heri er registreret en stordysse/
jættestue. Gangen var orienteret SSØ-NNV. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 10.
4257. Nr. Vium, Nr. Vium sg (DKC: 180107.58). SM 1883. Langhøj. Den var ca. 1,0-1,5 m h. Der er registreret randsten.
- Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 12.
4258. Søndergård, Nr. Vium sg (DKC: 180107.78). SM 1883. Rundhøj. Den var ca. 16 m i diam. og 1 m h. Der er
registreret randsten. I højen fandtes en megalitgrav.
Gangen var orienteret SSØ-NNV. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 13.
4259. Egeris, Nr. Vium sg (DKC: 180107.96). SM 1883. Høj. Den var ca. 15 m i diam. og 1,0 m h. I højen fandtes en
megalitgrav.
Gangen var orienteret SØ-NV. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 14.
4260. ”Klehøje”, Vium Østre, Nr. Vium sg (DKC: 180107.125). SM 1883. Rundhøj (én af to sammenbyggede tvillingehøje).
Den er ca. 14 m i diam. og 2,5 m h. Centralt i højen er registreret en megalitgrav.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 15.
4261. ”Rumrøderhøj”, Vium Østre, Nr. Vium sg (DKC: 180107.151). SM 1883. Rundhøj. Den er ca. 18 m i diam. og 3,0
m h. I højen er registreret en megalitgrav.
Gangen er orienteret S-N. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 16.
4262. Vium Østre, Nr. Vium sg (DKC: 180107.152). SM 1883. Høj. I højen er registreret en megalitgrav. - Litt: K. Ebbesen
1980: nr. 17.
4263. Bjærslev Plantage, Nr. Vium sg (DKC: 180107.175). 1977. Rundhøj. Den var ca. 10 m i diam. og 0,5 m h. Der er
registreret 7 randsten; ca. 1,2 m h. I højen er registreret en megalitgrav. Der er set >1 dæksten.
Fund (HEM 1803): 5 ravperler (bl.a. 3 rørformede og 1 hængesmykke). - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 18.
4264. Sædding, Sædding sg (DKC: 180110.15). SM 1883. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 50 m l., 1,0 m br. og 1,5 m
h. Der er registreret nogle få randsten; indtil 1,5 m h. I højen fandtes en stordysse og muligvis 1-2 kamre yderligere.
Stordyssens kammer var nedgravet lidt i undergrunden. Kammeret er orienteret N-S. Det er ca. 2,8 m l. og 1,3 m br.
Det var bygget af 8 sidesten med en kløvet, glat side indad; nemlig 1 endesten mod N; 2 sten på hver langside mod Ø
og V, og på S-siden 1 sten på hver side af gangen. Herimellem findes en 0,4 m br. gangåbning. Her ligger en 0,7 m h.
indgangssten. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. En 0,5x0,5 m stor dørsten lå indvæltet.
Gangen er orienteret S-N. Den er ca. 2,0 m l. og 0,7 m br. Der er bevaret >8 sidesten.

Fylden i kammer og gang bestod af muld og sand. 0,35 m over gulvet fremkom en tæt pakning af hånd- til hovedstore
sten. Under denne fandtes gravgaverne.
Fund (Udgr. 1920 af H.C.Broholm - NM A 31.138-53): 1 fragm. stridsøkse (type PV H). - ca. 14 ravperler (1 type b; 3 type
c; 1 type e; 7 type m; 1 type t; og 1 type g). - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 19, fig. 8-10. - 2005: fl.2,95.
4265. Slumstrup Hovedgård, Sædding sg (DKC: 180110.44). SM 1883. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 70 m l.,
16,0 m br. og 1,5 m h.
Centralt i højen fandtes et dyssekammer. Der er bevaret >2 sidesten. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 20.
4266. Nørreland, Sdr. Borris sg (DKC: 180111.46). SM 1883. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den var ca. 37,5 m l., 7-10
m br. og 1,5 m h. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 21.
180111,a. Sdr. Lem, Sdr. Lem sg (Inds. - NM 16.048-51). Fundet i en megalitgrav i en gravhøj: 1 dobbeltægget stridsøkse
(type B). - 1 køllehoved (type PV A). - 1 sleben, tyndnakket flintøkse. - 1 flintdolk (mgl.). - Litt: K. Ebbesen 1980: 99 f, fig.
45.
180111,b. Hjoptarp, Sdr. Borris sg (Inds. - Skjern Mus. 891). Fundet i et gravkammer i en høj: 1 sleben, svær, tyknakket
retøkse (Valby-type). - Litt: K. Ebbesen 1980: 100, fig. 46.
4267. ”Foksmosehøj”, Fjelstervang, Vorgod sg (DKC: 180113.8). SM 1883. Rundhøj, ca. 19 m i diam. og 2 m h. Der er
registreret ruinen af en jættestue.
4268. ”Jyndhøj”, Barde, Vorgod sg (DKC: 180113.70). SM 1883. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 42 m l., 10 m br. og
0,5 m h. Der er registreret 3 randsten. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 23.
4269. Ejsing Kirke, Ejsing sg (DKC: 180113.21). 1906. Tomt af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1906 af ejeren. - NM A 22.728-33): 1 fragm. kraveflaske (type c, TN 3). - 2 fladehuggede pilespidser med
skafttunge. - 3 forarbejder til SN-pile. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 24, fig. 27. - H. Knöll 1976: nr. 52, t. 2,4. - K. Thorvildsen
1941: nr. 85.
4270. Stendis, Ryde sg (DKC: 180206.46). TS 1973. Tomten af en rundhøj. Den var ca. 18 m i diam. og omsat med
randsten. Centralt i højen fandtes tomten af en stordysse.
Kammeret havde polygonal grundplan og var orienteret N-S. Det var 2,4 m l. og 1,6 m br. Gulvet var brolagt af håndstore
sten og ildskørnet flint.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var ca. 6 m l.
Fund (Udgr. 1973 af T. Skov. - HOL 15.094): 1 dobbeltægget stridsøkse (type A). - 1 uorn. miniatureskål. - 2 øskenbægre
(MN Ib).
Ved gangmundingen fandtes et offerfund af ildskørnede flintredskaber (1 spidsnakket huløkse, tyknakkede økser og
mejsler). - Litt: T. Skov 1972/73: 41 ff. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 102a. - 1980: nr. 25.
4271. Ryde, Ryde sg (DKC: 180206.47). 1942. Tomten af en megalitgrav.
Fund (Ops. 1942. - NM A 41.594): 1 flækkeredskab. - 3 lerkarskår (MN). - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 26.
4272. Hagebrogård, Haderup sg (DKC: 180204.42). HK 1910 og EJ 1969. Rundhøj. Den er ca. 20 m i diam. og 2 m h.
Den var opr. omsat med randsten. I højens Ø-lige del findes en jættestue. Kammeret er orienteret NØ-SV. Det er ca. 3,7
m l., 2,1 m br. og >1,3 m h. Det er bygget af opr. 11 sidesten, som skråner indad. Der er registreret tørmurskonstruktion
mellem sidestenene. Dækstenene er fjernet i bronzealderen. Gulvet består af en bundbrolægning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er 3,6 m l. og 0,6-0,8 m br. Den er bygget af 6 sidesten; 3 på hver side. De vender en
glat side indad og skråner indad. Mellem hjørnestenene til kammeret ligger en tærskelsten. Sekundært i højen fandtes
en bronzealdergrav. Deri lå en bronzealdersværd.
Fylden i kammeret bestod af sand. Øverst fremkom en kulplet hvori lå en flintdolk og et bor. De øvrige gravgaver lå på
gulvet.
Fund (Udgr. 1910 af H. Kjær og 1969 af E. Jørgensen. - NM A 25.350a; A 26.000-39; B 9353 og A 50.876): 2 stridsøkser
(type K 5 og L). - 3 tyndbladede, tyknakkede flintøkser. - 1 skifferstykke. - 3 flækker. - 16 lerkar (2 type L1, 1 type M 1, 1
type m 2, 1 type N 2, 1 type N 4, 1 type O 1, 3 type O 2, 1 type O 3, 2 type O 5 og 3 ubest.). - 2 pilespidser med konkav
basis. - 33 ravperler (2 type a2; 1 type a1; 2 type c1; 2 type c2; 20 type m; 2 type t3; 2 type q4, 2 ravskiver af type 2a) og
fragm. - 1 tragtbæger. - 1 Hagebrogårdskål.
Foran indgangen er fundet et stort offerlag. Det bestod af nogle ravperler, et par flækker, en brændt flintmejsel, > 50
lerkar (12 fodskåle, 8 tragtbægre, 7 tragtskåle, 6 skulderkrus, 5 lerskeer, 4 Troldebjergskåle, 1 tragtkrus, 1 skulderskål, 1
bæger med konkav hals). MN Ia-II. - Litt: C.A. Nordman 1917a: 102 f. N. Åberg 1937: nr. 82. - H.C. Broholm 1943: 104,
nr. 933. - E. Jørgensen 1969-70: 11 ff. - 1971: 77 ff. - 1977: 12 ff. - P.V.Glob 1952: nr. 29 og 59. - K. Ebbesen 1978: nr. 102.
-1980: nr. 27. - 2005: fl.2,96.
4273. Sdr. Mølle, Sevel sg (DKC: 180209.52). 1939. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den var ca. 28 m l., 5,5 m br. og 1,5
m h. Centralt i højen fandtes en megalitgrav. Kammeret var polygonalt >2 sidesten.
Fund (Udgr. 1939. - HOL 285-87): 3 ravperler (1 type b1; 1 type h og 1 type m1). - Mgl.: 1 skivekølle. - Flækker og afslag
samt uorn. lerkarskår. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 28, fig. 28.
4274. Mundbjerg, Sevel sg (DKC: 180209.153). 1972. Rundhøj. Den er ca. 19 m i diam. og 1,5 m h. I højen fandtes
tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1972 af T. Skov - HOL 15.051): 5 ildskørnede, fragm. af flintredskaber. - 1 ravfragm. - Fragm. af ca. 20

lerkar, bl.a. 8 tragtbægre, 2 tragtskåle og 4 lerskiver. MN I-III. - Litt: T. Skov 1972/73: 28 ff. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr.
103, fig 60,1. - 1980: nr. 29.
4275. Raegårde, Sevel sg (DKC: 180209.-). 1972. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 70 m l. og 10 m br. I højen
fremkom 1, muligvis 2 simple, tidligneoliske grave samt tomten af en dysse.
Kammeret (grav C),(type II) var orienteret NV-SØ eller på tværs af højens længderetning. Det var ca. 1,2 m l. og 1,1 m br.
Det var sat af 4 sidesten, hvoraf 2 var bevaret. Gulvet var dannet af flade fliser og et lag ildskørnet flint. For kammerets
Ø-lige ende har ligget en tærskelsten. Her så sporene af en kort gang. På kammergulvet fremkom gravgaver.
Fund (Udgr. 1972 af T. Skov. - HOL 15.003): 1 flækkekniv. - >28 ravperler (25 type a; 2 type b; 1 type h) og fragm. - 2-3
lerkar, bl.a. tøndeformet lerkar fra MN V. - Litt: T. Skov 1972/73: 17 ff. - K. Davidsen 1978: fl.1. nr. 13. - K. Ebbesen 1978:
fl.a. nr. 104. - 1980: nr. 30. - 1992: fl.2, nr. 8.
4276. Helle Sø, Sevel sg (DKC: 180209.648). 1972. Rundhøj. Den var ca. 17 m i diam. og opr. omsat med randsten. I
højens SØ-lige del fandtes tomten af en stordysse.
Kammeret havde rektangulær grundplan og var orienteret SØ-NV. Det var ca. 3,1 m l. og ca. 2 m br. Det var bygget af 9
sidesten hvoraf standspor iagttoges. Gulvet bestod af flade fliser.
På kammergulvet fandtes enkelte rørformede ravperler.
Gangen var orienteret SØ-NV.
Fund (Udgr. 1972 af T. Skov. - HOL 15.003): Enkelte ravperler (type m). - Ved gangmundingen fremkom et rigt offerlag.
Det bestod af ravperler (bl.a. type a, type b og type m). - 1 YN- lerkar (type I 3). - Ca. 30 MN-lerkar, bl. a. >3 Troldebjergskåle,
7 tragtbægre, 6 skulderskåle, 1 øskenskål og 2 fodskåle. MN I-III. - Litt: T. Skov 1972/73: 19 ff. - K. Ebbesen 1978: fl.a.
nr. 104a. - 1980: nr. 31. - 2005: fl.2,97.
4277. ”Sorthøj”, Assing sg (DKC: 180302.81). 1977. Rundhøj, ca. 7 m i diam. Den var omsat med randsten. I højen
fandtes tomten af en megalitgrav.
Kammeret var ca. 3,8 m l. og 2,8 m br. Det var opr. bygget af >6 sidesten. Gulvet var belagt med granitskærver. Herpå
fandtes gravgaver.
Fund (Udgr. 1977 af H. Rostholm - HEM): Fragm. af en flintøkse. - Ca. 60 ravperler. - Lerkarskår. - Litt: K. Ebbesen 1980:
nr. 32.
4278. Bukkær, Assing sg (DKC: 180302.121). 1976-77. Tomten af en langhøj. Den er ca. 16 m l. og ca. 5 m br. Den var
opr. omsat med randsten.
Næsten midt i højen fandtes tomten af en dysse. På gulvet fandtes enkelte ravperler. Ved gangmundingen fremkom et
offerlag.
Fund (Udgr. 1976-77 af H. Rostholm. - HEM 1927): Ravperler. - Fragm. lerkar, bl.a. lerkar med kortbølgevulst. Pilespidser. - Flækker. - Ildsk. fragm. af flintøkser og -mejsler. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 33.
4279. Sønderkær, Assing sg (DKC: 180302.230). GVB 1895 og 1974. Rundhøj. Den var ca. 14 m i diam. og 0,5 m h.
Centralt i højen er registreret ruinen af et dyssekammer.
Fund (Udgr. 1974 af H. Rostholm. - HEM 1620): Fragm. ravperle. - 1 lerkar (type I A 2). - Ved gangmundingen fandtes
skårene af et spandformet lerkar (MN V). - Litt: K. Ebbesen 1979: 32. - 1980: nr. 34, fig. 29. - 2005: fl.2,98.
4280. Bukkær, Assing sg (DKC: 180302.231). GVB 1895. Høj. Den var ca. 0,8 m h.
I højen fandtes ruinen af en megalitgrav. Der er registreret 2 sten. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 35.
180303,a. Jersild Mark, Aulum sg (Inds. 1884. - NM A 5882-84). Megalitgrav: 2 stridsøkser (type PV A og H). - 1 flintdolk
(mgl.). - Litt: H. Rostholm 1988: nr. 85, fig. 3. - K. Ebbesen 2005: fl.2,99.
4281. ”Dyshøj”, Lind, Rind sg (DKC: 180310.21). GVB 1895. Rundhøj. Den var ca. 24 m i diam. og 2,5 m h.
Centralt i højen fandtes et dyssekammer (ubest.). Det var bygget af >3 sidesten. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 36, fig. 30.
4282. Nørreland, Sdr. Felding sg (DKC: 180317.20). GVB 1895. Rundhøj. Den var ca. 20 m i diam. og 1,0 m h.
Centralt i højen er registreret et dyssekammer. Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 37.
4283. Tarp, Sdr. Felding sg (DKC: 180317.-). 1934. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 44 m l., 22 m br. og 1 m h. I højen
fandtes 2 dysser.
a. 6 m fra højens V-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type II). Det var orienteret N-S eller på tværs af
dyssen længderetning. Det var 2,0 m l., 1,3 m br. og 0,6 m h. Det var bygget af 3 sidesten; nemlig 1 sten mod N, Ø og V.
Sidestenene på langsiden hældede mod hinanden. For kammerets S-lige ende lå en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1934 af M. Mackeprang): Ingen.
b. 24 m fra højens V-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type I). Det var orienteret N-S eller på tværs af
højens længderetning. Det var ca. 1,7 m l., 0,6 m br. og 0,9 m h. Det var bygget af 4 sidesten; én på hver side.
Fund (Udgr. 1934 af M. Mackeprang): Ejeren tidl. fundet en flintdolk. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 38, fig 2-3.
4284. Brejningggård, Brejning sg (DKC: 180401.63). 1953. Rundhøj. Den er ca. 8-9 m i diam. og 1,2-1,4 m h. Der er
bevaret 44 randsten; ca. 1,0 m høje. I højens Ø-lige del findes en stordysse. Der er en pakning af sten rundt om kammer
og gang.
Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret VNV-ØSØ. Det er 2,2-2,3 m l., 1,6-1,8 m br. og 1,2 m h. Det er
bygget af 8 sidesten, som hælder indad. Der er registreret tørmur mellem sidestenene.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er 2,2 m l. og 0,6-0,7 m br. Den er bygget af 6 sidesten; 3 på hver side. Mellem

hjørnestenene til kammeret ligger en tærskelsten. Øverst i fylden fremkom 2 sekundære brandbensgrave.
Fund (Udgr. 1953 af C.L. Vebæk - NM A 44.966, B 8: 1-87): 1 pilespids med konkav basis. - 1 svær, tyknakket retøkse
(Valby-type). - 1 flækkesegl. - 1 flækkeskraber. - 2 flækker. - 39 hele eller fragm. ravperler (5 type b; 5 type a; og 25 type
m). - 6 lerkar (type G 5, I A 1, type I A 1-3 og 3 ubest.). - På arealer foran indgangen fandtes: 1 flække. - 11 ravperler
(1 samlestykke; 4 type a; 2 type b; og 4 type m). - >18 lerkar, bl.a. 1 tragtbæger. - 2 tragtskåle. - 1 Troldebjergskål. - 1
skulderskål. - 1 skulderkop. - 1 åben skål med konvekse sider. - 1 fodskål. - 1 lerske. - 1 SN-lerkar af særform. - 4 YNlerkar. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr,. 105, p. 49 ff, fig. 36-44. - 1980: nr. 39. - 2005: fl.2,100.
4285. Brejning, Brejning sg (DKC: 180401.135). SM 1892. Rundhøj. I højen er registreret en jættestue.
Kammeret var orienteret SØ-NV. Det var bygget af >4 sidesten. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 40.
4286. Brejning, Brejning sg (DKC: 180401.138). SM 1892. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 45 m l., 11 m br. og
1 m h. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 41.
4287. Lille Rudhave, Brejning sg (DKC: 180401.151). SM 1892 og 1900. Rundhøj. Den er 16 m i diam. og 1,0 m h. I højen
findes en jættestue.
Kammeret er ovalt og orienteret Ø-V. Det er ca. 4,1 m l., 2,0 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 10 sidesten; nemlig 2
sten mod Ø, 5 mod S, 3 mod N og 1 mod V. I S-væggen findes en nische; ca. 0,6 m br. og 1,2 m h. Der er registreret
tørmurskonstruktion mellem sidestenene og mellemliggersten ovenpå disse. Dækstenene er fjernet. Midt for den S-lige
langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret S-N. Den er ca. 4,5 m l., 0,5-0,4 m br. og 0,9-0,6 m h. Den er bygget af 8 sidesten; 4 på hver side samt
<2 dæksten. Midt for den yderste ende fandtes en lukkesten.
Fund (Udgr. i 1800-tallet af C. Mikkelsen og 1900 af Søgård. - NM A 19.685 og FSM CM 59): 8 flintdolke, den ene
ildskørnet (1 type IA/B; 6 type Ix; ubest.). - 1 spydspids. - 2 SN-ildsten. - 1 fragm. ravperle (type b). - Litt: T. Mathiasssen
1936: 16. - K. Ebbesen 1980: nr. 42, fig. 21-22. - S. Hansen 1993: nr. 198.
4288. Brejning, Brejning sg (DKC: 180401.162). SM 1892. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 12,5 m l., 8,0 m br.
og 1,0 m h. Der er registreret randsten. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 43.
4289. Lem, Sdr. Lem sg (DKC: 180412.3). SM 1883. Høj. Den var ca. 1,2 m h. I højen er registreret en megalitgrav.
Kammeret var bygget af >1 sidesten.
Gangen var orienteret SSØ-NNV. Der er registreret >3 sidesten. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 46. - 2005: fl.2,101.
4290. Holmgård, Sdr. Lem sg (DKC: 180412.4). SM 1883 og 1918. Rundhøj. Den er ca. 15 m i diam. og 1,0 m h. Der er
registreret randsten. I højen fandtes en stordysse.
Kammeret var orienteret NNØ-SSV. Det var 1,9 m l., 1,3 m br. og 1,1 m h. Det var bygget af 7 sidesten; nemlig 1
sten mod SSV, 3 mod VNV og 3 mod ØSØ. For kammerets NNØ-lige ende fandtes en tærskelsten. Der er registreret
tørmurskonstruktion mellem sidestenene og mellemliggersten ovenpå disse. Kammerets gulv dannes af en
bundbrolægning. Der er registreret >1 dæksten.
Gangen er orienteret NNØ-SSV. Den var >0,7 m l. Den var bygget af >3 sidesten.
Der er nogen tvivl om anlæggets konstruktion.
Fund (Udgr. 1918 af T. Thomsen - NM A 30.293-97, aldrig indført): 1 flække - 4 ravperler. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr.
47, fig. 33.
4291. Lem, Sdr. Lem sg (DKC: 180412.11). SM 1883. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den er ca. 55,0 m l., 9,5 m br. og 2,0
m h. Der er registreret 1 randsten. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 48.
4292. Lem, Sdr. Lem, sg (DKC: 180412.41). SM 1883. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 36 m l., 18 m br. og 2 m h. Der
er registreret 8 randsten. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 49.
4293. Lem, Sdr. Lem sg (DKC: 180412.44). SM 1883. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den var ca. 17,0 m l., 8,0 m br. og
1,0 m h. Der er registreret nogle få randsten. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 50.
4294. Lem, Sdr. Lem sg (DKC: 180412.63). SM 1883. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den var ca. 37,5 m l., 14,0 m br. og
1,5 m h. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 51.
4295. Lem, Sdr. Lem sg (DKC: 180412.138). SM 1883. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den var ca. 31,5 m l., 9,5 m br. og
2,0 m h. Der er registreret randsten. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 53.
4296. Lem, Sdr. Lem sg (DKC: 180412.153). SM 1883. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 54.
180412,a. Sdr. Lem, Sdr. Lem sg (Inds. 1856 - NM 16.048-51). Høj. I højen fandtes ruinen af en megalitgrav: 1
dobbeltægget stridsøkse (type B). - 1 køllehoved (type A 1).- 1 dolk (type Ix). - 1 svær, tyndnakket flintøkse. - Litt: K.
Ebbesen 1980: a, fig. 45
4297. Torsted Præstegård, Torsted sg (DKC: 180414.15). EP 1892. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den er 27,0 m l., 17 m br.
og ca. 1 m h.
Ca. 16 m fra højens SV-lige ende er registreret spor af et dyssekammer.- Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 55.
4298. Ll. Østersten, Torsted sg (DKC: 180414.16). EP 1892 og 1957. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 25 m l. og 6 m
br. Der er registreret nogle få randsten. I højen fandtes 3 dysser.
a. Ved højens midte fandtes sporene af en dysse med rektangulært kammer. Det var orienteret Ø-V. Der iagttoges
standspor efter sidestenene. Gulvet bestod af en fliselægning. Herpå fandtes 24 ravperler, bl.a. 7 type e og 14 type m.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var bygget af 2 sidesten; én på hver side.

b. I højens S-lige ende fandtes tomten af en megalitgrav. Der fandtes en tværpil og 1 ravperle (type e).
c. I højens N-lige ende fandtes tomten af en megalitgrav. I et skærvelag fandtes skeletrester, 2 pilespidser med konkav
basis, 10 ravperler (2 type e; 7 type m) m.v.
I stenlægningen ved randstenene fandtes bl.a. skårene af et tragtbæger.
Fund (RIM og Staby Skole): Mgl. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 108a. - 1980: nr. 56, fig. 34.
4299. ”Kongens Høj”, Torsted, Torsted sg (DKC: 180414.61). EP 1892 og 1955. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 22
m l. og 5-6 m br. Der er registreret 4 randsten.
Centralt i højen fandtes tomten af et dyssekammer. Det var >1 m br. og noget længere. Der var registreret >1 sidesten.
Gulvet består af et flisegulv, hvorpå lå et lag og brændt flint. Herpå fandtes gravgaver.
Fund (Udgr. 1955 af A. Kaae - RIM): 1 YN-lerkar (type I C). - Fragm. af 1 tragtbæger. - Litt: A. Kaae 1956: 91 ff. - K.
Ebbesen 1978: fl.a. nr. 107a. - 1980: nr. 57, fig. 35a. - 2005: fl.2,102
4300. ”Kongenshøj”, Torsted, Torsted sg (DKC: 180414.61 - ligger 5 m fra foregående og har på et tidspunkt været
dækket af samme høj). EP 1892 og 1955. Tomten af en jættestue.
Kammeret var ovalt og orienteret N-S. Det var ca. 3,0 m l. og 2,5 m br. Det var bygget af 9 sidesten, hvorfra standsporene
iagttoges. Der iagttoges lergulv i kammeret, hvorpå lå en spredt stenlægning og gravgaver. Midt for kammerets Ø-lige
side fandtes en gangmunding.
Gangen var orienteret Ø-V. Der er registreret en tærskelsten ved kammeret.
Ved gangmundingen fandtes en større offerlag med lerkarskår, ravperler, flækker og en spidsnakket huløkse.
Fund (Udgr. 1955 af A. Kaae. - RIM): 1 fragm. flintdolk. - 2 ildsten. - 1 flækkekniv. - 9 flækker. - nogle flintafslag. - 1
spidsnakket huløkser. - 32 ravperler (25 type a; 4 type b; 3 type m) og fragm. - 2 YN-lerkar (1 med kortbølgevulst og 1
ubest.) - >5 tragtbægre. - 1 skulderskål. - 1 tragtskål. - 1 fodskål. - >5 ubest. lerkar. MN I-II. - Litt: A. Kaae 1956: 90 ff. - K.
Davidsen 1978: 116, fig. 57,d. - C.J. Becker 1954: 101. fig. 24. - F. Jørgensen 1970: 144. - K. Ebbesen 1978: fla. nr. 107. 1980: nr. 58, fig. 35b. - 2005: fl.2,103
4301. Nymark, Torsted sg (DKC: 180414.64). EP 1892 og 1957. Høj. Den var omgivet med randsten. I højen fandtes
tomten af en jættestue. Gulvet i kammeret lå 25 cm lavere end i gangen og var nedgravet i undergrunden.
Kammeret var ovalt og orienteret N-S. Det var ca. 3,8 m l. og 2,5 m br. Der er iagttaget standspor efter sidestenene. Der
var lergulv i kammeret. Herpå fandtes adskillige ravperler.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var ca. 0,7 m br. Der er registreret 5 standspor. Der lå en tærskelsten ved indgangen til
kammeret.
Der fremkom dele af et offerlag.
Fund (Udgr. 1957 af A. Kaae. - RIM 1918-23 og u. nr.): 2 skivekøller. - 2 tværpile. - 1 skifferhængesmykke. - 1 skulderkop
(i kammeret, MN I). - 13 ravperler (1 type a; 5 type b; 1 type h; 1 type 1, 2 type m og 2 ubest.). - 1 nakkefragm. af
tyndbladet flintøkse. - 1 forrådskar med kortbølgevulst. - 2 fodskåle. - 1 tragtbæger. - 1 tragtskål. - Ubest. lerkar. MN
I-II. - Litt: A. Kaae 1957: 102 ff. - K. Ebbesen 1978: fla. nr. 106. - 1980: nr. 59, fig. 17 og fig. 36b. - 2005: fl.2,104.
4302. ”Nymark Brandhøj”, Nymark, Torsted sg (DKC: 180414.69). 1959. Rundhøj. Den er ca. 12 m i diam. og bygget
af sand. Der er registreret ca. 40 randsten, hvoraf 9 var bevaret. I højen fandtes tomten af en jættestue med bikammer.
Kammerets gulv lå lavere end gangens og var nedgravet ca. 0,3-0,4 i undergrunden.
Kammeret var ovalt og orienteret NØ-SV. Det var ca. 4,0 m l. og 2,0 m br.
Bikammeret var asymm. placeret og havde rektangulær grundplan. Det var ca. 1,5 x 1,5 m stort. Der var bevaret 4
sidesten.
Gulvet var belagt med skærver og ildskørnet flint.
Gangen var orienteret SØ-NV. Der lå en tærskelsten ved indgangen til kammeret. Udenfor indgangen fremkom et stort
offerlag.
Fund (Udgr. 1959 af A. Kaae. - RIM 6049): 1 stridsøkse (type PV I). - 1 tværpil. - Nogle flækker. - Ca. 140 ravperler (37 type
m; 1 type n; 67 type a, 2 type b; 2 type c; 15 type q; 2 type h; ubest.). - Ubest. lerkar. -. Offerlaget omfattede ildskørnede
fragm. af mindst 5 flintøkser, 2 mejsler, 3 flækker nogle tværpile samt skårene af >5 tragtbægre. - Litt: A. Kaae 1960: 28
ff. - K. Ebbesen 1975: 167. - 1978: fl.a. nr. 108. - 1980: nr. 60, fig. 18-20 og 37. - 2005: fl.2,105
4303. Årup, Torsted sg (DKC: 1804134.73). 1962. Tomten af en langhøj, orienteret Ø-V. I højen fandtes ruinerne af 2
(evt. 3) dysser. Kamrene var omgivet med stenpakninger.
a. Tomt af et gravkammer. Der fandtes lerkarskår, bl.a. af tragtbægre, en skål, orn. i Fuchsberg-stil og 49 ravperler.
b. Det andet kammer havde rektangulær grundplan. Det var orientreret NNV-SSØ. Den var 2,4 m l. og 1,4 m br. Det var
bygget af 6 sidesten, nemlig 2 i hver langside og 1 for hver ende. Gulvet bestod af en stenlægning, hvorpå fandtes skår
og 28 ravperler.
Fund (Udgr. 1962. - RIM 2149 og FHM 1356): 2 tragtbægre. - 1 skål. - Ubest. lerkar. - 77 ravperler (bl.a. type m). - Litt:
N.H. Andersen og T. Madsen 1977: 152. nr. 13. - K. Ebbesen 1980: nr. 61.
4304. Ølstrup, Ølstrup sg (DKC: 180417.12). SM 1883. Langhøj, orienteret N-S. Den var 25 m l., 17 m br. og 1,5 m h.
Der er registreret 1 randsten.
Centralt i højen ses et plyndringshøj efter et kammer. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 62.
4305. Lervanggård, Ølstrup sg (DKC: 180417.48). SM 1883. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 20,0 m l., 11,0 m br. og

2,5 m h. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 63.
4306. Ølstrup, Ølstrup sg (DKC: 180417.89). SM 1883 og 1935. Langhøj. Den var ca. 32 m l,. og 13 m br. I højen fandtes
ruinen af en dysse.
Kammeret var rektangulært. Det var ca. 1 m br. Det var bygget af >3 sidesten; nemlig 1 mod S og 2 i N.- Litt: T. Mathiassen
1936: 10. - K. Ebbesen 1980: nr. 65
4307. Ølstrup, Ølstrup sg (DKC: 180417.90). SM 1883 og 1935. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den er ca. 58 m l. og 11
m br. I højen findes 3 dysser. Der er registreret stenpakninger omkring gravkamrene.
a. Det SSØ-lige kammer (type IV) er orienteret ØNØ-VSV eller på tværs af højens længderetning. Det har 6-sidet
grundplan. Det er ca. 3,0 m l. og 1,8 m br. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten mod ØNØ; samt 2 sten mod SSØ
og NNV. Sidestenene hælder indad. Det er dækket af 1 dæksten. For kammerets VSV-lige ende findes en gangåbning.
Her ligger en tærskelsten.
Gangen er orienteret ØNØ-VSV. Den er bygget af 2 sidesten.
Fund (Udgr. 1935 af T. Mathiassen. - NM A 37.817-31): 2 flintdolke (begge type IA/B). - 2 SN-ildsten. - 1 pil med konkav
basis. - Bronzefragm. - 6 ravperler/-fragmenter. - Ubest. lerkar.
b. Det midterste kammer er orienteret ØNØ-VSV eller på tværs af højens længderetning. Det har 6-sidet grundplan. Det
er ca. 3,5 m l. og 1,8 m br. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten mod ØNØ og 2 sten mod SSØ og NNV. Sidestenene
hælder indad, så de næsten mødes for over. For kammerets VSV-lige ende ligger en tærskelsten.
Gangen er bygget af 2 sidesten; én på hver side.
Fund (Udgr. 1935. af T. Mathiassen. - NM A 37.832-39): 1 ildsk. flintmejsel. - 1 ravperle. - Ubest. lerkarskår.
c. Det NNV-lige kammer er orienteret Ø-V eller på tværs af højens længderetning. Det har rektangulær grundplan. Det
er ca. 3,0 m l. og 1,4 m br. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten mod V samt 2 sten mod N og S. Sidestenene hælder
indad.
Fund (Udgr. 1935 af T. Mathiassen - NM A 37.844-47): 1 sleben, tyndnakket flintøkse. - 2 ravperler (1 type h og mgl.). Ubest. lerkar.
I højen fremkom en brændtbensplet. - Litt: N. Åberg 1937: nr. 24. - K. Thorvildsen 1941: nr. 88. - T. Mathiasssen 1936: 1
ff. - K. Ebbesen 1980: nr. 64, fig. 38-41
4308. Langer Dal, Østrup, Ølstrup sg (DKC: 180417.112). 1938. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 40 m l. og 10 m br.
Ca. 15 m fra højens N-lige ende findes et dyssekammer (type II). Kammeret er orienteret Ø-V eller på tværs af højens
længderetning. Det er ca. 3 m l. og ca. 1 m h. Det er bygget af >4 sidesten, nemlig 3 sidesten på S-siden; 1 i N-siden. For
kammerets Ø-lige ende findes en gangåbning.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er bygget af 2 sidesten; én på hver side. Der er iagttaget en svær tærskelsten.
4309. Ørbæk, Hover sg (DKC: 180603.15). TT 1903. Rundhøj. Den var ca. 10 m i diam. og 1,2 m h.
Centralt i højen fandtes ruinerne af en megalitgrav. Der iagttoges 4 sten, ca. 1,5 m h. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 67.
4310. Lyne, Lyne sg (DKC: 180604.163). 1968. En helt ødelagt megalitgrav. Muligvis er der tale om et ødelagt
dyssekammer, bygget af 4 sidesten.
Fund (Udgr. 1968 af C.L.Vebæk. - Ølgod Museum): 1 dolk (type I). - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 68, fig. 42-43.
4311. Østergård, Lyne sg (DKC: 180604.167). 1937. Tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1937. - Ølgod Museum): 1 skulderkop. - Mgl.: 1 skivekølle, 1 fragm. dolk samt 1 flintøkse. - Litt: K. Ebbesen
1978: fl.a. nr. 109.
4312. Kloster-Hedegård, Gudum sg (DKC: 180704.121). 1913. Høj. Den var ca. 2 m høj. I højen fandtes ruinen af en
megalitgrav.
Fund (Inds. 1913. - NM A 27.512-17): 1 stridsøkse (type K 6).- 1 sleben, tyndnakket flintøkse. - 1 flækkekniv.
- 1 ravperle (type g). - 1 skulderhængekar. - 1 åben skål med konvekse sider. MN I-II. - Litt: K. Andersen
1943: 43 ff. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 110, fig. 74,5. - 1979: no 110, - 1980: 69, fig. 16. - 2005: fl.2,106. hej
4313. Resen Hede, Resen sg (DKC: 180713.153). HK 1904. Rundhøj. Den var ca. 20 m i diam. og 1,5 m h. Der er registreret
14 randsten. De var ca. 0,7 m høje, og vender en flad side udad. I højen fandtes ruinerne af en jættestue.
Kammerets gulv bestod af en bundbrolægning. Den var ca. 3 m l.
Gangen var orienteret S-N. Den var ca. 0,9 m h. Den var bygget af 4 sidesten; 2 på hver side. De hælder indad.
Fund (Udgr. 1904 af H. Kjær. - NM A 22.233-38): 1 dobbeltægget stridsøkse (type B). - 2 slebne, svære, tyknakkede
flintøkser (Valby-type). - 1 sleben, tyndnakket retøkse. - Litt: K. Andersen 1943: 49 f. - K. Ebbesen 1980: 71, fig. 12-14 og
44.
4314. ”Højbjerg”, Resen, Resen sg (DKC: 180713.152). 1978. Højen var ca. 18 m i diam. og 1,6-7 m h. Den var bygget af
grus og omsat med randsten.
Centralt i højen fandtes tomten af en megalitgrav.
Kammeret havde polygonal grundplan. Det var ca. 2,4 m l. og 2,0 m br. Der iagttoges standsporene af 6 sidesten. Gulvet
bestod af en brolægning af stenplader.
Fund (Udgr. 1978 af M. Watt.): 1 sleben, tyndnakket flintøkse. -1 flækkekniv. - 1 øksefragm. - 1 ravperle (type a2). - 1
tragtbæger. - Ubest. lerkarskår. - Litt: M. Watt 1980: 103 ff.- K. Ebbesen 1980: nr. 72.
4315. Kronhede, Rom sg (DKC: 180714.84). Høj. Den var ca. 7 m i diam.

Centralt i højen fandtes ruinen af en megalitgrav.
Fund (Inds. 1940. - NM A 38.703-4): 2 tragtbægre. MN I. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 112, fig. 60,2 og 6. - 1980: nr.
73, fig. 15.
4316. Stenum Hovedgård, Råsted sg (DKC: 180805.54). GVB 1901. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var ca. 32 m l.,
14 m br. og ca. 1,5 m h.
Højen skal have indeholdt et gravkammer.
Fund (Mgl.): Lerkarskår. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 76.
4317. ”Langbjerghøj”, Troldbjerg, Engbjerg sg (DKC: 180902.5). HK 1917. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 49
m l., 24 m br. og 3,5 m h. I højen skal have været 1 eller 2 kamre.
a. 8 m fra højens ØSØ-lige ende er registreret 2 store sten af et gravkammer. - Litt: K. Ebbesen 1980: nr. 77.
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4312. Bække, Bække sg (DKC: 190102.27). GVB 1898. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 14,0 m l., 6,5 m br. og
1,5 m h. Der er registreret 19 randsten; den midterste randsten i ØNØ-enden er 1,4 m h. I højens S-lige halvdel af højen
findes 2 dysser.
a. 5,0 m fra højens VSV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NV-SØ eller på tværs
af højens længderetning. Det er ca. 2,1 m l., 1,5 m br. og 0,9 m h. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten mod N, 2
mod Ø og V. Kammeret er åbent mod S.
b. 9 m fra højens VSV-lige enden findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er omgivet af en pakning af mindre
sten. Det er orienteret NV-SØ eller på tværs af højens længderetning. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten mod NV;
og 2 mod NØ og SV. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. De hælder indad. For kammerets SØlige ende ligger en tærskelsten. På gulvet lå et lag br.flint.
Fund (Udgr. 1898 af G.V.Blom - NM A 17.172 - mgl.): 1 flække. - Litt: J. Kvist 1936: 28 f (afb.).
4313. Bække, Bække sg (DKC: 190102.71). GVB 1898. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 37 m l., 8,5 m br. og 1,5 m h.
Der er registreret 8 randsten.
Centralt i højen findes ruinen af et kammer. Der er registreret >2 sten.
4314. Asbo, Bække sg (DKC: 190102.128). GVB 1898. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 31,0 m l. og 8,0 m br. Der er
registreret 16 randsten. I højen fandtes 2 dysser.
a. 10,0 m fra højens V-lige ende fandtes ruinen af et dyssekammer. Det var orienteret N-S eller på tværs af højens
længderetning. Der var bevaret >1 sidesten.
b. 24 m fra højens V-lige ende fandtes ruinen af et dyssekammer. Det var orienteret N-S eller på tværs af højens
længderetning. Der var bevaret >2 sidesten.
190102,a. Asbo, Bække sg (Udgr. 1900 af A.P.Madsen). Muligvis identisk med foregående.
Et dyssekammer, muligvis under en sløjfet høj. Kammeret (type II) var rektangulært og orienteret N-S. Det var ca. 1,9 m
l., 0,7 m br. og 0,9 m h. Kammeret var bygget af 2 sten på hver langside; samt en 0,6 m h. indgangssten for den SSØ-lige
ende. For den NNV-lige ende stod en skråtstillet sten. Mellemrummene mellem denne og de andre sten var udfyldt af
mindre sten.
4315. Bastrup, Vamdrup sg (DKC: 190109.46). Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 20-30 m l. og 8 m br. I højen fandtes
et træbygget gravanlæg og en dysse.
Kammeret var orienteret N-S. Den var ca. 1,6 m l. og 1,0 m br. Der er registreret >2 sidesten.
Fund (Udgr. 1975 af C.L.Vebæk): Ingen. - Litt: F.Kaul 1987: 5 ff.
4316. Bramminge Hovedgård, Bramminge sg (DKC: 190204.-). GVB 1899. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den er ca. 22
m l., 13 m br. og 1,0 m h. Der er registreret 6 randsten. I højens SSV-lige del fandtes en dysseruin. Kammeret (ubest.) var
orienteret NNØ-SSV eller på tværs af højens længderetning. Det var bygget af >5 sidesten; nemlig 1 sten mod NNØ og
2 sten mod ØSØ og VNV. For kammerets SSV-lige ende fandtes en indgangssten. Der er tørmurskonstruktion mellem
sidestenene. Det var dækket af 1 dæksten. Kammerets bund bestod af en bundbrolægning.
Fund (Udgr. 1899 af G.V.Blom. - NM A 17.130-33): 3 dolke (1 type IA/B; 1 type VA og 1 type IVD). - 1 pil med konkav
basis.
4317. S. Bøel, Gørding sg (DKC: 190203.113). GR 1923. Rundhøj. Den er ca. 20-25 m i diam. og 3,0 m h. Der er registreret
8 randsten. I højens S-lige side findes en stordysse.
Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret N-S. Det er ca. 3 m l., 1,4 m br. og 0,9 h. Det er bygget af 7 sidesten;
nemlig 1 sten mod N; 3 på langsiderne mod Ø og V. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. For
kammerets S-lige ende findes en gangmunding og ved siden af denne en smal, lodretstående sten. Kammeret er dækket
af 2 dæksten. På kammergulvet fandtes et lag indskørnet flint.
Gangen er orienteret S-N. Der er bevaret >3 sidesten; 1 mod Ø og 2 mod V. Mellem hjørnestenene til kammeret ligger 1
tærskelsten. Den opr. dørsten fandtes udenfor.
Fund (Udgr. 1923 af G. Rosenberg): Ingen. - Litt: N. Thomsen 1977: 10 f. - A.B. Gebauer 1978: nr. 1.

4318. Aike Hede, Gørding sg (DKC: 190203.-). Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Kammeret var 2,5 m l. og 0,9 m br.
I højen er fundet en urne med aske og bronzesager.
Fund (Inds. 1882 - NM A 5397-401): 3 stridsøkser (2 type H og 1 type K 6). - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type B).
- 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 sleben, buttet retmejsel. I højen er tillige fundet en urne med aske og
bronze. - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,107
4319. Terpling, Åstrup sg (DKC: 190205.98). 1927 og 1938. Rundhøj. Den var ca. 24 m i diam. og 2,0 m h. Der er
registreret >5 randsten; ca. 1 m høje.
I højen fandtes ruinen af en megalitgrav. Der er registreret >3 sidesten. Der er registreret tørmurskonstruktion. I
anlægget er fremkommet sekundære bronzealdergrave med et bronzesværd.
Fund (Udgr. 1927 af H. Kjær og i 1938 af H.Norling-Christensen - A 33.649-51 og A 38.052-65): 1 dobbeltægget stridsøkse
(type A 2). - 1 flækkefragment. - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type A). - 2 slebne, svære, tyndnakkede retøkser. ravfragm. - 1 fodskål. - 2 tragtbægre. - Ubest. lerkar. MN Ia/b. - Litt: K. Thorvildsen 1941: nr. 94. - N. Thomsen 1977:
15. - K. Ebbesen 1978: fla. nr. 113. - A.B. Gebauer 1978: nr. 2.
4320. Tuesbøl, Brørup sg (DKC: 190301.25). CF 1898. Højtomt, hvori findes en dysse.
Kammeret er orienteret NNV-SSØ. Det har rektangulær grundplan. Det er 2,2 m l., 1,1 m br. og 1,0 m h. Kammeret er
bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod N og S, 2 sten på langsiden mod ØNØ og 1 sten mod VSV. I kammerets
NV-lige hjørne står en mindre sten. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
Fund: Stenredskaber og lerkar. - Litt: A.F. Schmidt 1949: 26 (afb.). - K. Ebbesen 2006: nr. 392.
4321. Surhavegård, Brørup sg (DKC: 190301.-). U. år. Høj. I højen fandtes tomten af megalitgrav.
Fund (Købt 1940 - NM A 38.603-5): 1 sleben, svær, tyndnakket retøkse. - Mgl: flintdolk og ravperle.
4322. Tuersbøl Mark, Brørup sg (DKC: 190301.-). U. år. I højen fandtes en megalitgrav.
Fund (Købt - ASR 374-86): 1 sleben, buttet retmejsel. - 2 flækkeildsten. - 2 flækker. - Mgl: 2 flintøkser, 2 tyndbladede
flintøkse, 1 huløkse og 1 flintmejsel.
4323. Nørballing, Folding sg (DKC: 190302.28). CF 1898. Høj. I højen fandtes en dysse.
Kammeret (type II) har rektangulær grundplan og er orienteret N-S. Det er 1,7 m l., 1,0 m br. og 0,9 m h. Det er bygget
af 3 sidesten, som hælder indad. For kammerets S-lige ende står en 0,8 m h indgangssten. Det er dækket af 1 dæksten.
Fund (mgl.): Skeletrester og en flintøkse.
4324. Folding Mark, Folding sg (DKC: 190302.-). U. år. Dysse.
Kammeret var dækket af 1 dæksten.
Fund (Købt. - ASR 454): 1 ravperle (type e).
4325. Bækbølling, Føvling sg (DKC: 190303.29a). HK og GVB 1899. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den er 25
m lang og 1,0 m høj.
I højens V-lige enden findes en dysse.
Kammeret (type II) er orienteret N-S eller på tværs af dyssens længderetning. Det har rektangulær grundplan. Det er
bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod N, Ø og V. Sidestenene hælder indad. Der er tørmurskonstruktion mellem
sidestenene. For kammerets S-lige side ligger en tærskelsten. På kammerets bund findes et lag brændt flint.
Fund (Udgr. 1936 af H.C.Broholm - NM A 37.559-61): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Lindø/Valby-type). - 2 slebne,
buttede retmejsler.
4326. Åtte, Føvling sg (DKC: 190303.-). U.år. Langhøj, orienteret Ø-V.
I højens V-lige ende fandtes et dyssekammer (type I/II). Det var bygget af 6 sidesten; 2 sten på hver side og 1 for hver
ende. Dækstenen var fjernet.
Fund (Udgr. 1866. - MKK 838-41, mgl.): 3 retøkser af flint og 56 ravperler.
190303,a. Nørbølling, Føvling sg (Købt - MKK 563). Fundet i en runddysse: 1 sleben, buttet retmejsel.
4327. Asserbøl, Lindknud sg (DKC: 190305.6). HK og GVB 1898/99. Høj. I højen er registreret en megalitgrav. Gangen
var orienteret Ø-V.
Fund (Inds. 1851 - NM 11.755-57, mgl.): 3 flintdolke og et fragm. bronzesværd.
4328. Guldbjerg, Lindknud sg (DKC: 190305.33). HK og GVB 1898/99. Langhøj, rektangulær og orienteret NØ-SV. Den
er 39,0 m l., og 8,0 m br. Der er bevaret 41 randsten.
Centralt i højen er registreret dækstenen af et nu ødelagt kammer. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 393.
4329. ”Tinghøj”, Klelund Plantage, Lindknud sg (DKC: 190305.71). HK og GVB 1898/99. Rundhøj, ca. 11 m i diam. og
1,0 m h. Der er bevaret 16 randsten, indtil 1,2 m høje.
Centralt i højen ses dækstenen af et dyssekammer. - Litt: H. Kjær 1919: 237 (afb.). - K. Ebbesen 2006: nr. 394.
4330. Klelund Plantage, Lindknud sg (DKC: 190305.73). HK og GVB 1898/99. Langhøj, rektangulær og orienteret NVSØ. Den er 73,5 m l. og 8,0 m br. Der er bevaret 78 randsten, bl.a. 3 små randsten for den SØ-lige ende.
Centralt i langhøjen findes en dysse (type I/II). Dyssens kammeret er orienteret NNØ-SSV eller på tværs af højens
længderetning. Kammeret har trapezformet grundplan; bredest mod NNØ. Det er 2,8 m l. og 1,4 m br. Kammeret er
bygget af 5 sidesten, nemlig 1 stor endesten mod NNØ, og 2 sten på hver langside mod VNV og ØSØ. Kammeret er
åbent mod SSV. Det er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 395.

4331. Klelund Mark, Lindknud sg (DKC: 190305.74). HK og GVB 1898/99. Langhøj, rektangulær og orienteret NVSØ. Den er 115,0 m l., 8,0 m br. og 1,5 m h. Der er bevaret 62 randsten. Midt for højens SØ-lige ende står en meget høj
randsten.
I højen er registreret 2 dysser.
a. Ved højens SØ-lige ende findes en dysse. Kammeret er orienteret NØ-SV eller på tværs af højens længderetning. Det
har rudeformet grundplan. Det er 2,7 m l. og 1,5 m br. Kammeret er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod NØ,
samt 2 sten på hver langside mod NV og SØ. For kammerets SV-lige ende ligger en tærskelsten. Kammeret er dækket af
1 stor dæksten.
b. Ved højmidten ses et plyndringshul efter et kammer. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 396.
4332. Lindknud, Lindknud sg (DKC: 190305. 80). HK og GVB 1898/99. Rundhøj, ca. 8 m i diam. og ca. 1 m h.
Centralt i højen fandtes en dysse. Dyssekammeret var orienteret Ø-V. Det havde aflang, polygonal grundplan. Det var
1,4 m l. og 0,8 m br. Kammeret var bygget af 8-9 sidesten og 2 dæksten. Det var alle tynde, flade stenfliser. Bevaret var 5
sidesten og 1 dæksten af kammerets S-lige og Ø-lige del.
Fund: Flintdolke er fundet i og udenfor kammeret.
4333-34. Lindknud, Lindknud sg (DKC: 190305.97). HK og GVB 1898/99. En tvillinge-langdysse. De to langdysser er
adskildt af en 4 m br. passage.
4333. Den N-lige langhøj er orienteret Ø-V. Den er ca. 30 m l., og 5 m br. Der er registreret randsten. I højens V-lige ende
iagttoges spor af et gravkammer.
4334 Den S-lige langhøj er orienteret Ø-V og parallelt med foregående; 4 m S for denne. Højen er ca. 30 m l. og 5 m br.
Der er registreret randsten.
I højens V-lige ende iagttoges spor af et gravkammer. Der er registreret 2 sten.
4335. Lindknud, Lindknud sg (DKC: 190305.123). HK 1898. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 16 m l. og 5-7 m br.
Der er registreret 2 randsten.
Centralt i højen er iagttaget spor af et gravkammer.
4336. Oxlund Mark, Lindknud sg (DKC: 190305.145). HK 1898. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den er 20 m
l., 8 m br. og 0,5 m h. Der er bevaret ca. 10 randsten. Placeret forskudt mod højens V-lige ende findes en dysse.
Dyssekammeret (type II) har rektangulær grundplan og er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det
er 2,0 m l. og 1,2 m br. Kammeret er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod N, og 2 sten på hver langside mod Ø og V.
Sidestenene hælder indad. For kammerets S-lige ende ligger en tærskelsten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 397.
4337. Vittrup Mark, Lindknud sg (DKC: 190305.191). HK 1898. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den er 40 m
l., 6 m br. og 1 m h. Der er bevaret 35 randssten.
14 m fra højens V-lige ende og i højens midterakse findes en dysse (type I). Kammeret har rektangulær grundplan og er
orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning. Kammeret er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten for hver ende
mod Ø og V; 1 sten på den N-lige og 2 på den S-lige langside. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen
2006: nr. 398.
4338. Drostrup Mark, Læborg sg (DKC: 190306.13). KG 1897. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var >10,5 m l., 5,5 m br. og
1,5 m h. Der er registreret >12 randsten. I højens midterakse fandtes 2 dysser.
a. I højens V-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type II). Dets gulv var nedgravet i undergrunden. Det var
orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det var 1,4 m l. Det var bygget af 4 sidesten; nemlig 1 sten mod N
og Ø, og 2 sten mod V. For kammerets S-ende stod en tærskelsten. Det var dækket af 1 stor dæksten.
b. Ved højens midte er registreret et gravkammer.
4339. Gammelby, Læborg sg (DKC: 190306.44). KG 1899. Høj. I højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II).
Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. Der lå et lag br. flint på bunden.
4340. Gammelby, Læborg sg (DKC: 190306.71). KG 1897. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 22,0 m l. og 9,0 m br. Der
er registreret randsten.
11,0 m fra højens Ø-lige ende findes et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Det er ca. 1,1 m l. og 0,6 m br. Det er bygget af 4 sidesten som hælder indad. Det er åbent mod S.
4341. Nyby, Læborg sg (DKC: 190306.87). KG 1897. Høj. Den var ca. 12 m i diam. Der er iagttaget 6 randsten på højens
S-side. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret var aflangt og orienteret Ø-V. Det var 2,6-2,8 m l. og 1,4 m br. Kammeret var bygget af 7 sidesten; nemlig 1
sten for Ø- og V-enden; 3 sten mod N og 2 sidesten mod S. Midt for S-siden fandtes en 0,5 m br. og 0,8 m h. gangåbning.
Kammerets dæksten var fjernet. Væggene var tætnet med småsten.
Gangen var orienteret N-S. Den var 3,3 m l., 0,5 m br. og 0,7 m h. Der var bevaret 7 sidesten; 4 mod V og 3 mod Ø.
Dækstenen over indgangen til kammeret hvilede på gangens sidesten. Der registreredes 5 afvæltede dæksten.
4342. Maltbæk, Malt sg (DKC: 190307.1). CF 1898. Rundhøj. I højen fandtes en dysse.
Fund (Købt. - MKK 830): 1 ravperle (type k). - Mgl: 1 tyndnakket flintøkse. - Litt: K. Thorvildsen 1941: nr. 95.
4343. Estrup Hovedgård, Malt sg (DKC: 190307.3). CF 1898. Høj.
I højens S-lige ende findes ruinen af en megalitgrav. Der er registreret >2 sidesten, som hælder indad.
4344. Gusnapgård, Kalvslund sg (DKC: 190403.45). CF 1898. HK. Stærkt ødelagt høj. Heri fandtes en dysse, bygget på

eller lidt nedgravet i undergrunden.
Det rektangulære dyssekammer var orienteret Ø-V. Det var 2,13 m l, 0,8 m br. og >0,5 m h. Det var bygget af 4 store
sidesten; 1 i hver side. Mellem sidestenene var kammeret tætnet med sten og fliser. Det var dækket af 1 dæksten.
På gulvet fandtes skeletrester og gravgaver.
Fund (Udgr. - NM A 32.212-15): 2 dolke (type IVC og VA). - 2 pilespidser med konkav basis.
4345. Stenagergård, Seem sg (DKC: 190410.60). 1938. Høj. Den er 0,5 m h. I højen fandtes tomten af en megalitgrav.
Der er registreret 3 sten.
Fund (Inds. 1938. - NM A 37.902-6): 1 flække. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 1 sleben, buttet retmejsel.- 1
hængekar. MN III. - Litt: C.J.Becker 1954: 102. - K. Davidsen 1978:113, fig. 57,c. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 114. - A.B.
Gebauer 1978: nr. 4.
4346. Kvaglund, Esbjerg by (DKC: 190503.87). 1954. Rundhøj, sekundært udpløjet til langhøj. I højen fandtes tomten
af en megalitgrav. Heri en tomt af megalitgrav.
Fund (Udgr. 1964. - ESM j. 87): 1 ægfragm. af sleben retmejsel.- 1 ravperle (type m).
4347. Glunshøj, Jerne, Esbjerg by (DKC: 190503.100). 1964. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 30 m l., 23,5 m br. og
2,0 m h. Der er tale om en helt ødelagt langhøj med én eller flere megalitgrav.
Fund (Udgr. 1964 af H. Damgaard - ESM 1157-1180): 1 fragm. sleben, tyndbladet flintøkse. - 1 fragm. af en flintøkse. - 1
fragm. stridsøkse - 1 fragm. kraveflaske (type c, fase TN 3). - >3 tragtbægre. - Fragm. lerkar (type I 5). - Ubest. lerkar fra
sten-, bronze-, og jernalder. - Litt: N. Thomsen 1971: 7 ff. - K. Ebbesen 2005: fl.2,108
4348. ”Skibhøj”, Veldbæk, Esbjerg by (DKC: 190503.179). 1952. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Den var ca. 56,5 m l.,
18,0 m br. og 2,0 m h. Den er opstået ved overbygning af to rundhøje. Den var omsat med randsten. Ved den østlige
rundhøj iagttoges en indgang; randsten og en stenlægning, hvorunder der lå et stort offerlag. Begge rundhøje har
sandsynligvis indeholdt en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1952 af K. Thorvildsen - NM u. Nr.): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Valby-type). - 1 flækkeildsten. - 1
dolkstav.- 1 tværpil. - 2 flækker. - 2 ildskørnede fragm. af mejsel. - 1 fragm. flintdolk. - 6 ravperler (1 type a; 2 type m; 2
type h). - Offerlag af ca. 120 lerkar: >41 tragtbægre. - >8 tragtskåle. - >12 Troldebjergskåle. - 1 skulderskål uden skulder.
- >19 skulderskåle. - 5 skåle med konkav hals. - 1 bæger med konkav hals. - 1 skulderkop. - 2 skulderhængekar. - 1 skål
med konvekse sider. - >23 fodskåle. - 3 lerskeer. - 1 cylindershalsskål. - 1 cylinderhalsbæger. - MN I-II. - Litt: C.J. Becker
1954: 101 f, fig. 23. - N. Thomsen 1956: 59 f. - 1971: 7 f. - K. Davidsen 1973: fl.1. nr. 125. - K. Ebbesen 1975: 167. - 1978:
fl.a. nr. 115. - A.B. Gebauer 1978: nr. 5.
4349. Veldbæk Skole, Veldbæk, Esbjerg by (DKC: 190503.198). 1965. Langhøj, orienteret Ø-V. I højen fandtes et
træbygget anlæg(?) og en dyssetomt.
I højens V-lige ende fandtes en dyssetomt. Kammeret (ubest.) var orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning.
Det havde trapezformet grundplan og var orienteret Ø-V. Gulvet var belagt med brændt flint. Herpå fandtes gravgaver.
Ved randstenene fremkom et stort offerlag.
Fund (Udgr. 1965-66 af S.H. Andersen. - FHM): 1 flække. - fragm. af flintøkser. - 2 hele og 1 fragm. flintdolk. - 8 tværpile.
- 6 ravperler (4 type a1-2; 1 type b2; 1 type c1) og fragm. - 2 tragtbægre (MN I) og ubest. lerkar (MN V). - Offerlaget består
af: >12 tragtbægre. - 1 Troldebjergskål. - 1 skulderskål. - 3 fodskåle. - 1 lerske. - Litt: N. Thomsen 1971: 9 f. - K. Ebbesen
1978: fla. nr. 116. - A.B. Gebauer 1978: nr. 6
4350. Veldbæk, Esbjerg by (DKC: 190503.209). SS 1916 og HK 1916. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 105 m l. og 8
m br. Der er registreret talrige randsten.
Ca. 25 m fra højens V-lige ende er registreret 1 sten vistnok af et kammer.
4351. Grimstrup Krat, Roust, Grimstrup sg (DKC: 190505.41). 1963. Rundhøj. I højen fandtes tomten af en jættestue.
Kammeret var orienteret SSV-NNØ.
Gangen var orienteret SØ-NV. Den var ca. 4,3 m l.
I kammeret fandtes enkelte gravgaver. Udenfor indgangen iagttoges et offerlag med ca. 80 lerkar.
Fund (Udgr. 1965 af P. Kjærum m. fl. - FHM 1457): Flintredskaber. - Ravperler. - Offerlaget omfatter tragtbægre,
tragtskåle, fodskåle, lerskeer, skulderskåle- og -kopper, Troldebjergskåle m.v. MN I-II. - Henvendelse til Poul Kjærum. Litt: N. Thomsen 1977: 10 f. fig. 5-9. - A.B.Gebauer 1978: 117 ff.
4352. Jegsmark, Guldager sg (DKC: 190506.176a). SS 1917. Megalitgrav.
Fund (Inds. 1868. - NM A 571-72): 1 sleben, svær tyknakket retøkse (type IA). - 1 stridsøkse (YN - mgl.). - Litt: K. Ebbesen
2005: fl. 2,109.
4353. Sønderris, Guldager sg (DKC: 190506.197b). 1928. Højrest. Den var ca. 0,5 m høj. Heri fandtes en dysse.
Dyssekammeret (type Ia) har rektangulær grundplan. Det er orienteret Ø-V. Det er 2,3 m l., 0,9 m br. og 0,6 m h.
Kammeret er bygget af 4 lige høje sidesten, nemlig 1 på hver side. Sidestenene hælder indad. - Litt: N. Thomsen 1974:
8.
4354. Sædding Ringvej, Guldager sg (DKC: 190506.263). 1967. Langhøj. I højen fandtes tomten af 2 megalitgrave.
a. Der iagttoges bundbrolægningen af det ene kammer. Herpå fandtes fragm. gravgaver.
Fund (Udgr. 1967 af O. Harder - ESM 105/67): 2 flækkeknive. - 2 flækker. - 1 afslag. - 1 ravperle (type a1). - 1 åben,
uornam. skål. - 2 tragtbægre. - Ubest. lerkar. MN I-III. - Litt: N. Thomsen 1974: 9 f. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 117.

4355. Sønderris, Guldager sg (DKC: 190506.266). Tomten af en megalitgrav.
4356. Skads, Skads sg (DKC: 190510.54). SS 1916 og 1944. Rundhøj. Den er 21 m i diam. og 1,5 m h. I højen findes en
dysse. Kammeret er omgivet af en stenpakning og gulvet er nedgravet 0,1-0,2 m i undergrunden.
Kammeret (type Ia) har rektangulær grundplan og er orienteret N-S. Det er ca. 2,0 m l., 1,2-1,4 m br. og 1,1-1,2 m h. Det er
bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten mod N, S, Ø og V. Sidestenene hælder indad. Der er registreret tørmurskonstruktion
mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1944 af C.L.Vebæk - NM A 40.352-3): 1 tragtbæger. - >1 tragtskål. - Litt: C.J. Becker 1954: 102, fig. 25. - C.L.
Vebæk 1945: 310 ff. - N. Thomsen 1977: 5. - K. Davidsen 1978: fl.1. nr. 14. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 118. - A.B. Gebauer
1978: 8.
4357. Gunderup, Årre sg (DKC: 190518.18). SS 1916 og JB 1927. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den er ca. 33 m l., 16 m
br. og 1,0 m h. Der er registreret 11 randsten. I højens midterakse findes 2 dysser; henh. i højens Ø-lige og V-lige ende.
a. Den Ø-lige dysses kammer (type Ia) er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det har rektangulær
grundplan. Det var bygget af 6 sidesten; 2 sten mod Ø og V samt 1 sten mod N og S.
Fund (Udgr. 1927 af J. Brøndsted. - NM A 33.756-57): 1 sleben, buttet retmejsel. - 1 flækkekniv.
b. I højens V-lige ende findes et dyssekammer, som er nedgravet 0,1-0,3 m i undergrunden. Det er orienteret Ø-V eller
parallelt med højens længderetning. Kammeret (type Ia) har rektangulær grundplan. Det er 1,8 m l., 1,3 m br. og 1,0 m
h. Det er bygget af 8 sidesten; nemlig 3 sten mod N og S; 1 sten mod Ø og V. Sidestenene hælder indad.
Fund (Udgr. 1927 af J. Brøndsted. - NM A 33.744-55): 1 flækkekniv. - 1 flække. - 3 slebne, svære, tyknakkede retøkser. - 2
slebne, buttede retmejsler. - 4 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 1 tulipanbæger. - 1 tøndeformet lerkar. - Litt:
C.J.Becker 1954: 102, fig. 26 og fig. 27,a-b. - N. Thomsen 1977: 12 f. - K. Davidsen 1978: fl.1 nr. 15. - K. Ebbesen 1978:
fl.a. nr. 119.
4358. Vorbasse, Vorbasse sg (DKC: 190604.42). GVB 1896. Langhøj, rektangulær og orienteret ØNØ-VSV. Den er 41-42
m l., 12-13 m br. og 1,5 m h. Der er bevaret ca. 30-35 randsten. I højen er registreret 4 dysser.
a. 15 m fra højens ØNØ-lige ende findes en dysse (type IV). Kammeret er orienteret NNV-SSØ eller på tværs af højens
længderetning. Det har pologonal grundplan. Det er 2,4 m l., 1,4 m br. og 1,5 m h. Kammeret er bygget af 5 sidesten,
nemlig 1 endesten mod NNV, og 2 sten på hver langside mod ØNØ og VSV. For kammerets SSØ-lige ende findes en
tærskelsten. Her findes en kort gang.
Gangen er orienteret SSØ-NNV. Der er bevaret 1 sidesten.
b. 20 m fra højens ØNØ-lige ende findes en dysse (type IV). Kammeret er orienteret NNV-SSØ eller på tværs af højens
længderetning. Det har aflang polygonal grundplan. Kammeret er bygget af 7 sidesten, og 1 dæksten. For kammerets
SSØ-lige ende ligger 1 tærskelsten.
c. 30 m fra højens ØSØ-lige ende findes en dysse. Kammeret er orienteret NNV-SSØ eller på tværs af højens længderetning.
Det har rektangulær grundplan. Det er bygget af 5 sidesten og 1 dæksten.
d. I højens østlige ende findes et plyndringshul efter et kammer. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 399.
4359. Vorbasse, Vorbasse sg (DKC: 190604.63). GVB 1896. Langhøj, trapezformet og orienteret Ø-V. Den er 63,5 m l., 1,5
m h. og 6,0-7,5 m br.; bredest mod V. Der er bevaret 65 randsten.
I højens findes 3 dysser.
a. 11 m fra højens Ø-lige ende findes en dysse (type I/II). Kammeret er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning.
Det har rektangulær grundplan. Det er 1,7 m l., 1,5 m br. og 1,0 m h. Kammeret er bygget af 4 sidesten, nemlig 1
endesten mod N, samt henholdsvis 1 og 2 sten på langsiderne mod Ø og V. Sidestenene hælder indad. Kammmeret er
åbent mod S.
b. 29 m fra højens Ø-lige ende findes en dysse (type II). Kammeret er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning.
Det har rektangulær grundplan. Det er 2,1 m l., 1,5 m br. og 1,0 m h. Kammeret er bygget af 4 sidesten, nemlig 2 sten
mod N og 1 på hver langside. Sidestenene hælder indad. Der er tørmur mellem sidestenene. For kammerets S-lige ende
ligger en tærskelsten. Dele af den sprængte dæksten henligger ved dyssen.
c. 43 m fra højens Ø-lige ende findes en dysse (type I/II). Kammeret er orienteret NV-SØ eller på skrå af højens
længderetning. Det har rektangulær grundplan. Det er 2,0 m l., 1,7 m br. og 1,2 m h. Kammeret er bygget af 5 sidesten,
nemlig 1 endesten mod NV, samt 2 sten på hver langside mod NØ og SV. Kammeret er åbent mod SØ. Det har været
dækket af 1 stor dæksten. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 400.
4360. Vorbasse, Vorbasse sg (DKC: 190604.64). GVB 1896.
Rundhøj. Den er ca. 23 m i diam. og ca. 3,5 m h. Der er bevaret 3 randsten. Centralt i højen findes en dysse.
Dyssens kammer (type III) er orienteret N-S. Det har rektangulær grundplan. Det er 0,8 m br. og 1,0 m højt. Kammeret
er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod N, og 2 sten på hver langside mod Ø og V. Det er dækket af 1 stor
dæksten. Kammerets S-lige ende er åben. Her findes en kort gang.
Gangen er orienteret N-S. Der er bevaret 1 sidesten. Kammer og gang er tilsammen 3,2 m lange. - Litt: K. Ebbesen 2006:
nr. 401.
4361. Vorbasse, Vorbasse sg (DKC: 190604.137). GVB 1896. Rundhøj. Den er ca. 8,0 m i diam, 1,0 m h. I højen fandtes
sporene af en dysse.
Kammeret (type II) var orienteret NNV-SSØ. Det var 2,3 m l., 1,5 m br. og 1,0 m h. Det var bygget af 3 sidesten; nemlig

1 sten mod NNV, Ø og V. Der er registreret tørmurskonstruktion af flade fliser. For kammerets S-lige ende lå en
tærskelsten.
Fund (Udgr. 1896 af G.V. Blom - NM A 15.371, mgl.): 1 lerkar.
4362. Fitting By, Vorbasse sg (DKC: 190604.189). GVB 1896. Rundhøj. Den var ca. 18 m i diam. og 1,5 m h. Centralt i
højen fandtes en stordysse.
Kammeret var orienteret N-S. Det var 2,3 m l. og 1,4 m br. Det var bygget af 6 sidesten; nemlig 2 i N, Ø og V. Sidestenene
hælder indad. For kammerets S-lige ende lå en 0,3 m h. tærskelsten. Der var tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Kammeret var dækket af 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1896 af G.V.Blom - NM A 15.015-18): 1 stridsøkse (type L 4). - 2 lerkar (begge type M 1). - 1 ravperle (type
q). - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,110.
4363. Vorbasse, Vorbasse sg (DKC: 190604.238). GVB 1896. Langhøj, rektangulær og orienteret ØNØ-VSV. Den er 25 m
l., 5 m br. og 1,5 m h. Der er bevaret 17 randsten. En randsten ved østenden er 1,75 m h.
Centralt i højen ses et plyndringshul efter et kammer. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 402.
190604,a. Vorbasse, Vorbasse sg (Udgr. af H. Friis - MKK 2334, mgl.). Fundet i en dysse: 2 flækker.
4364. Henneby, Henne sg (DKC: 190702.22). SvM 1905. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den var ca. 37 m l., 16,5 m br.
og 2 m h.
4365. Henneby, Henne sg (DKC: 190702.135). 1977. Tomten af et dyssekammer.
Der var bevaret >3 sidesten, hvor i mellem der registreredes tørmur.
4366. Hegum Mose, Jannerup sg (DKC: 190704.-). 1889. Rundhøj. Den var ca. 20-25 m i diam. I højen fandtes en
dysse.
Kammeret var ca. 1,9 m l.
Fund (Inds. 1889. - NM A 9534): 1 tragtbæger. - Litt: K. Thorvildsen 1941: nr. 91, fig. 24. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr.
120.
4367. Mejls, Varde ldsg (DKC: 190703.32). GVB 1901 og 1943. Rundhøj. Den er ca. 10 m i diam. og 2 m h. Den er bygget
af sand og på en forhøjning i terræn’et. Der er registreret 35 randsten; 0,5 m høje. I højen Ø-lige del findes en jættestue.
Kammeret er nedgravet 0,7 m i undergrunden.
Kammeret er rektangulært og orienteret N-S. Det er ca. 2,8 m l. og 1,5 m br. Det er bygget af 8 sidesten; nemlig 2 for
hver ende og side. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Midt for den Ø-lige langside findes en gangåbning.
Kammeret er dækket af 2 dæksten. Gulvet består af et lag br. flint. Herpå fandtes de få gravgaver (2 flækker og 1
ravperle).
Gangen er orienteret Ø-V. Den er ca. 2,0 m l; 0,6-0,8 m br. og 0,6-0,7 m h. Den er bygget af >2 sidesten; én på hver side.
Det er dækket af 2 dæksten. Mellem hjørnestenene til kammeret ligger 2 tærskelsten tæt sammen. Ved dem undersøgtes
2 lukkesten; nemlig 2 større, ret flade sten.
Ved randstenene undersøgtes et offerlag.
Fund (Udgr. 1901 af G.V.Blom. - NM A 19.556-77): 2 flækker. - ravfragmenter. - Offerlaget består af: >3 tragtbægre. - 1
Troldebjergskål. - 2 fodskåle. - 2 lerskeer. -ubest. lerkar. MN I. - Litt: S. Müller 1913: 263 ff. - C.A. Nordman 1917: 87
ff. - A.B.Gebauer 1978: app. nr. 11. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 111. - S. Hansen 1993: nr. 201.
4368. Hesselmed, Ål sg (DKC: 190711.83). 1935. Tomten af en megalitgrav (?).
Fund (Inds. 1938 - A 37.920-34): >5 tragtbægre. - 1 tragtskål. - 1 Troldebjergskål. - 1 lerske. - 3 fodskåle. - Litt: K. Ebbesen
1978: fl.a. nr. 121. - 1979: 72. fig. 76,4. - A.B. Gebauer 1978: nr. 12.
4369. Borre, Ål sg (DKC: 190714.101). 1971. Rundhøj. Højen var ombygget. I højens Ø-lige del fandtes tomten af en
stordysse.
Kammeret var polygonalt og orienteret Ø-V. Der iagttoges standspor efter sidestenene.
Gangen var orienteret Ø-V.
Ved randstenene fandtes et stort offerlag af >100 lerkar. I højsiden fremkom en br.bensgrav med en flintpilespids.
Fund (Udgr. 1969 af J. Koch. - FHM 1669): 1 sleben, tyndbladet, tyndnakket flintøkse. - 1 ildsk, fragm. af en flintmejsel.
- 4 ravperler (3 type b1. - 1 type q1). - Keramik: ca. 61 tragtbægre. - >9 fodskåle. - >7 lerskeer. - >5 Troldebjergskåle. - 18
skulderskåle. - 5 skulderkopper. - 2 lerskiver. - 2 øskenbægre. - 1 øskenskål. - 1 hængekar. - 1 skulderkrus. - 2 åbne skåle
og 1 sfærisk skål. MN I-II. (De fleste dateret til MN Ib. Mindst 1 fodskål er ornamenteret i Troldebjergstil; et par lerskeer
i Ferslev-stil). - Litt: J. Koch og A.B.Gebauer 1976: 12 ff. - A.B. Gebauer 1978: nr. 13. - K. Ebbesen 1979: 39.
4370. Børsmose, Ål sg (DKC: 190714.123). 1982. Rundhøj. I højen fandtes tomten af en megalitgrav. Højen var overbygget
i bronzealderen.
Kammeret var orienteret NV-SØ. Det var ovalt, ca. 5 m l. og 1,5 m br. Det var bygget af store sten. Gulvet bestod af en
brolægning. Herpå fandtes gravgaver.
Fund (Udgr. 1984-5 af Ole Faber. - Varde Museum, i.s.): Stridøkse (type K), ravperler og lerkarskår. - Litt: AUD
1985:359.
4371. Gårde Skole, Hesselbo, Tistrup sg (DKC: 190804.5). 1969. Tomten af en megalitgrav. Fund (Udgr. 1969. - FHM
1613): 1 dobbeltægget stridsøkse (type A/B). - 1 lerkar (type I A 2). - 1 ravperle (type m). - 1 lerske. - 2 tragtbægre. - 2
fodskåle. - Ubest. lerkar. MN I. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 122. - 2005: fl.2,111.

HADERSLEV AMT.
4378. Hjerting, Hjerting sg (DKC: 200102.-). KFJ 1926. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 60-70 m l. og 0,8 m h.
4379. Skærbæk, Lintrup sg (DKC: 200103.173). HCB 1930. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 98 m l., 12 m br. og 1,2-5
m h. Der er registreret 29 randsten. I højen fandtes spor efter 3 gravkamre.
a. 19 m fra højens Ø-lige ende er registreret spor af et kammer.
b. 23 m fra højens Ø-lige ende er registreret spor af et gravkammer.
c. 24 m fra højens V-lige ende er registreret spor af et kammer.
4380. Skærbæk Mølle, Lintrup sg (DKC: 200103.188). HCB 1930. Langhøj. Den var ca. 23 m l. og 8 m br.
4381. Københoved, Skrave sg (DKC: 200106.45). KFJ 1926. Fritstående dysse.
Kammeret (type II) var orienteret NNV-SSØ og havde rektangulær grundplan. Den var 1,3 m l. og 0,5-0,6 m br. Det
var bygget af 4 sidesten; nemlig 1 sten mod VNV og VSV samt 2 sten mod ØNØ. For den SSØ-lige ende findes en
indgangssten.
4382. Københoved, Skrave sg (DKC: 200106.46). KFJ 1926. Langhøj.
I højen er registreret 2 kamre; hver med én stor dæksten.
4383. Fæsted Kamp, Sdr. Hygum sg (DKC: 200107.65). HCB 1930. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 25 m l., 12 m br.
og 1,0 m h. Der er registreret 2 randsten.
Centralt i højen er registreret ruinen af en dysse.
4384. Harreby, Ø. Hygum sg (DKC: 200107.201). HCB 1925. TM 1933 og 1984. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var >53 m
l og 3-6 m br. I højen fandtes 2 dysser og 1 træbygget anlæg.
a. Det ene kammer var orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning. Det havde rektangulært grundplan. Det
var ca. 2,1 m l., 1,0 m br. og 0,9 m h. Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1936 af Th. Mathiassen - HAM): 1 fragm. flintdolk. Ubest. lerkarskår.
b. Det andet kammer var stærkt ødelagt.
Fund fra anlægget generelt (Udgr. 1936 af Th. Mathiassen og E. Jørgensen 1986): Mange fund. - Litt: T. Mathiassen
1942:1 ff. - K. Ebbesen 1979: fig. 48,1 og 4. - E. Jørgensen 1986: 10 ff.
4385. Harreby, Ø. Hygum sg (DKC: 200107.201A). HCB 1925. TM 1933 og 1984. Langhøj, orienteret Ø-V. I højen
fandtes 2 dysser.
a. Den Ø-lige dysse var orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning. Det var ca. 1,6 m l., 0,7 m br. og 0,9 m
h. Det var bygget af 4 sidesten.
b. Det V-lige kammer var orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det har rektangulær grundplan og var
omgivet af en stenpakning. Det er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. Der registredes tørmurskonstruktion mellem
sidestenene.
Fund (Udgr. 1936 af Th. Mathiassen og 1984 af E. Jørgensen): Mange fund. - Litt: T. Mathiassen 1942: 1 ff. - E. Jørgensen
1986: 10 ff.
4386. Kirkebro, Sdr. Hygum sg (DKC: 200107.255). 1990. Ruinen af en megalitgrav.
Der er registreret >4 sidesten.
Fund (HAM, i.s.): Lerkarskår. MN.
4387. Ø. Lindet, Ø. Lindet sg (DKC: 200108.8). KFJ 1926. Langhøj. Der er registreret randsten.
I højen er registreret 2 gravkamre; begge med dæksten.
4388. Billeslund, Gram sg (DKC: 200201.4). KFJ 1926. Rundhøj. Den er ca. 7 m i diam. og 1,0 m h.
I højen findes en dysse. Kammeret (type II) er orienteret SV-NØ og har rektangulær grundplan. Det er ca. 1,5 m l., 0,5 m
br. og 1,0 m h. For kammerets NØ-lige ende ligger en tærskelsten.
4389. Endrup Skov, Gram sg (DKC: 200201.62). KFJ 1926. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 26 m l., 11 m br. og
1,5 m h. Der er registreret >1 randsten.
12 m fra højens SV-lige ende er registreret ruinen af en dysse.
4390. Endrup Skov, Gram sg (DKC: 200201.87 og 87a). KJF 1926 og 1988. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var opr. ca. 50 m l.
og 10 m br. Der er registreret randsten samt en 3 m bred stenlægning udenfor denne. Der har været tørmurskonstruktion
mellem sidestenene. Langhøjen er bygget over en ældre rundhøj, sandsynligvis bygget omkring kammer b. I højen er
registreret 4 dyssekamre, hvor af kun ét er bevaret.
a. Kammeret (type II) er orienteret N-S og har rektangulær grundplan. Det er ca. 1,5 m l. og 0,8 m br. Det er bygget af 5-6
sidesten. For kammerets N-lige ende ligger er tærskelsten. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten.
Fund (Udgr. af H. Lund - HAM 4697 og 4701): Ægfragm. af flintøkse. - Ubest. lerkarskår.
b. Midt i højens V-lige del fandtes en dysse. Den var orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Den var ca.
>1,5 m l. og 1,5 m br. På kammerets S-side fandtes en indgang.
c. I højens V-ende fandtes en dysse. Sandsynligvis identisk med ” Sct. Thøgers Dysse”, som er flyttet ud ved landevejen
(sb. 87a). Det er registret tørmurskonstruktion.

Fund (Udgr. 1988-89 af A.-E. Jensen. - HAM 2005): Fragm. flintdolk. - Flækkesegl. - Tværpil.
d. I højens Ø-lig ende fandtes tomten af et kammer.
Herudover skal i de to dyssekamre været fundet ravperler, i de to andre mange lerkarskår. - Fra anlægget stammer
sandsynligvis også et fund (HAM) bestående af mindst 2 fragm. fodskåle, 1 Troldebjergskål, 1 skulderkar samt
tragtbægre. MN Ib. - Litt: K. Langenheim 1934: 43. - H. Schwabedissen 1953: 32, t. 4, k-l. - K. Ebbesen 1978: nr. 123.
4391. Gram, Gram sg (DKC: 200201.146). 1985. Her er registreret en langdysse.
200201,a. Kastrup, Gram sg (FHM 1716). Fundet i en gravhøj: 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Valby-type).
4392. Styding, Hammelev sg (DKC: 200202.25). HCB 1925. Høj. I højen er registreret en megalitgrav.
Fund (mgl.): 1 flække og ægdelen af en tyknakket flintøkse.
4393. Selkær Mark, Jegerup sg (DKC: 202003.15). HCB 1925. Rundhøj. I højen fandtes en dysse.
Kammer (type IV) er orienteret NV-SØ og har 6-sidet grundplan. Det var 1,7 m l. og 1,5 m br. Det var bygget af opr.
5 sidesten, som skrånede indad. Der er registreret 2 sten mod Ø og V samt 1 sten mod N. For kammerets S-lige side
fandtes en indgangssten.
Fund (HAM 4147-52): 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Valby-type). - 1 flintdolk (type I). - 3 flækker. - 1 retvægget skål
(SN). - Litt: K. Langenheim 1935: 48, t. 18, s.
4394. Jels, Jels sg (DKC: 200204.7). HCB 1925. Dyssekammer.
Fund (HAM 6079-80): 1 sleben, tyndnakket svær flintøkse. - 1 ildsten, tildannet af knækket dolk. - Litt: J. Brøndsted
1940: 60 f, (afb.). - K. Thvorvildsen 1941: nr. 99.
4395. Jels, Jels sg (DKC: 200204.61). HCB 1925. Rundhøj. Den er ca. 10-11 m i diam. og 1 m h.
I højen findes en dysse. Kammmeret havde rektangulær grundplan. Det er bygget af 4 sidesten; den ene med en registreret,
flad side indad.
4396. Jels, Jels sg (DKC: 200204.62). HCB 1925. Rundhøj. Den er ca. 13 m i diam. og 1,5 m h.
Centralt i højen fandtes ruinen af en megalitgrav. Der er registreret >1 sidesten.
Fund (Muligvis herfra HAM 4136-37): 1 flintdolk og 1 madkniv.
4397. Klovtoft, Jels sg (DKC: 200204.64). HCB 1925. Langhøj (?), orienteret VNV-ØSØ.
I højen er registreret ruinen af et kammer.
Fund (HAM 4698-99): 2 pilespidser med konkav basis. - 1 ret. flække.
4398. Jels, Jels sg (DKC: 200204.124). Langhøj, orienteret N-S.
I tomten er registreret tomten af en megalitgrav.
Fund (Jels Museum, i.s.): 2 tværpile.
200204,a. Klovtoft Mark, Jels sg (Udgr. 1907 af C. Rothmann - KS 12.058). Højen var rund; ca. 14-15 m i diam. og 1,7 m
h. I højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I). Kammeret var orienteret Ø-V. Det var 2,2 m l., 1,1 m br. og 1,4
m h. Det var bygget af 6 sidesten, nemlig 2 sten på hver langside og 1 for hver ende. Gulvet bestod af et lag brændt flint.
Herpå fandtes gravgaver. Leret under gulvet var rødbrændt. 0,4 m over bunden fandtes et sekundært gulvlag. Herpå
fandtes formuldet træ, 2 flintdolke, og bronzesager.
Fund: 1 stridsøkse (type K 1). - 1 tyndnakket flintøkse. - 2 dolke (type IIIF og VB). - 1 bronzedolk. - 2 nobbenringe. - 1
bronzenål. - Litt: C. Rothmann 1907: 9 ff.- K. Thorvildsen 1941: nr. 100. - S. Müller 1913: nr. 223. - K. Langenheim 1934:
75, nr. 73. - K. Ebbesen 2005: fl.2,112. - 2005: fl.2,112.
4399. Skibelund, Nustrup sg (DKC: 200206.138). HCB 1925. Rundhøj. Den var 52-61 m i diam. og 2 m h. I højen Ø-lige
side er registreret en jættestue. I højen er fundet en sekundær bronzealdegrav med et bronzesværd.
4400. Bøle, Nustrup sg (DKC: 200206.240). 1982. Langhøj.
4401. Stursbøl Hegn, Oksenvad sg (DKC: 200207.32). CLV 1956.
Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 17-18 m l., 5 m br og 1 m h. Der er registreret >5 randsten.
Ca. 10 m fra højens Ø-lige ende findes en dysseruin. Der er registreret >2 sten.
4402. Stursbøl, Oksenvad sg (DKC: 200207.47). HCB 1925. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 30 m l. og 13 m br.
Centralt i højen er registreret ruinen af et kammer.
4403. Stursbøl, Oksenvad sg (DKC: 200207.52). HCB 1925 og DØ 1960. Rundhøj. Den er ca. 15-19 m i diam. og 2,0 m
h.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type I/II) er rektangulært og orienteret SV-NØ. Det er 2,6 m l., 1,3 m br.
og 1,4 m h. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten mod NØ og 2 på langsiderne mod SØ og NV. Sidestenene hælder
indad. Kammeret er åbent mod SV. Der er registreret tørmurskonstruktion. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
Fund (HAM 3999-4004): 1 tragtbæger (type C, TN, fase 3). - 1 pil med konkav basis. - 1 dolk (type IIIC). - 5 ravperler (type
m). - 1 dobbeltknap (per. III). - Litt: S. Müller 1913: 262, fig. 24. - 1918: nr. 67. - N. Åberg 1937: nr. 29. - K. Thorvildsen
1941: nr. 97. - K. Langenheim 1935: 48, fig. 14,4. og t. 14,d. - J. Frost 1939: 16 (afb.). - H.C.Broholm 1943: 199, nr. 2418.
4404. Oksenvad, Oksenvad sg (DKC: 200207.73). HCB 1925. Langhøj, rektangulær og orienteret NV-SØ. Den er 18,0 m
l., 7 m br. og 1,0-1,5 m h. Der er bevaret 14 randsten.
I højens midterakse og ca. 5,5 m fra dens SØ-lige ende findes en dysse. Kammeret er orienteret NV-SØ eller parallelt
med højens længderetning. Det er 2,0 m l., 1,0-1,2 m br. og 0,9 m h. Kammeret (type II) er bygget af 3 sidesten, nemlig
1 endesten mod NV og 1 sten på langsiderne mod NØ og SV. Sidestenene vender en flad, kløvet side indad. Endestenen

står meget skrå og mellemrummet mellem denne og sidestenene er udfyldt med en stenpakning. For kammerets SØ-lige
ende findes en 0,6 m høj indgangssten.
Fund (HAM 4130-35): 1 lerkar (sfærisk miniatureskål, SN). - 3 dolke (1 type IA/B; 1 type IIA og 1 type IIA). - 1 flække. - 1
sleben, buttet retmejsel. - Litt: K. Langenheim 1935: 48, fig. 14,3, t. 18,u.
4405. Mølby, Oksenvad sg (DKC: 200207.111). HCB 1925. Langhøj. Der er registreret flere kamre.
Fund (HAM 5088): 1 tragtbæger (MN Ib). - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 126.
4406. Stursbøl, Oksenvad sg (DKC: 200207.211). 1988. Rundhøj. Den er ca. 11 m i diam. og 0,3 m h.
I højen findes en dysseruin. Kammeret er orienteret Ø-V. Det er ca. 1,2 m l. og 0,5 m br. Der er registreret >3 sidesten;
nemlig 1 sten mod N, S og V.
4407. Skrydstrup, Skrydstrup sg (DKC: 200208.39 - flyttet til HAM). HCB 1925. Rundhøj. Den er ca. 1,5 m h.
I højen fandtes en dysse. Kammeret (type II) var orienteret Ø-V og havde rektangulær grundplan. Det var ca. 0,9 m br. og
1,3 m h. Det var bygget af 3 sidesten; nemlig 1 på hver side. For den ene ende stod en 0,9 m h. indgangssten.
Fund (Udgr. 1944 - HAM 7183-86): 1 skulderskål. - 1 tragtbæger. MN I. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 127.
4408. Sommersted, Sommersted sg (DKC: 200209.1). HCB 1925. Langhøj(?). Den var ca. 24 m l. og 4 m br.
I højens Ø-lige ende findes en dysse. Kammeret (type II) er orienteret NV-SØ og har rektangulær grundplan. Det er 1,7
m l., 1,0-0,9 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 4 sidesten; nemlig 2 sten mod NØ og 1 sten mod NV og SV. Sidestenene
vender en flad side indad og hælder indad. Der er registreret tørmurskonstruktion. For kammerets SØ-lige ende findes
en 0,5 m h. indgangssten. Kammeret er dækket af 1 dæksten. I højen er registreret en ødelagt Br.a.-grav.
Fund (Udgr. 1904. - HAM 3854-56): 1 simpel skafthulsøkse. - 1 dolk (type Ix). - 1 flække.
4409. Sommersted, Sommersted sg (DKC: 200209.8). HCB 1925. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 20 m l. Der er
registreret randsten.
4410. Sommersted, Sommersted sg (DKC: 200209.86). 1972. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 16 m l.
4411. Over Jersdal, Vedsted sg (DKC: 200210.10). 1992. Rundhøj. Den var overbygget 2 gange med rundhøje. I højen
fandtes en dysse med forsænket kammer. Den var ca. 8 m i diam. Der registreredes randsten.
Kammeret (type II) var rektangulært. Det var bygget af 5 sidesten, nemlig 2 på hver langside og 1 for den ene ende.
Der registreredes tørmurskonstruktion mellem sidestenene. For den anden kortside lå en tærskelsten. Herfra og til
randstenskæden iagttoges en lerdækket brolægning.
Gulvet bestod af et lag ildsk. flint. Herpå fandtes gravgaverne. Ved randstenskæden fremkom et stort offerlag.
Fund (Udgr. 1992 af E. Jørgensen - NM i.s): 1 svær og 1 tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 1 flintmejsel. - 7 flækker. - 13
ravperler. - Mange lerkarskår.
4412. Over Jersdal, Vedsted (DKC: 200210.11). HCB 1925, GR 1931 og DØ 1959. Rundhøj. Den er ca. 17 m i diam. og
3 m h. Der er bevaret randsten. I højen findes en stordysse.
Kammeret er ovalt og orienteret Ø-V. Det er ca. 3 m l., 1,5 m br. og 1,4-1,6 m h. Det er bygget af 6 sidesten og 1
dæksten.
For kammerets SØ-lige ende findes en 0,6 m br. gangåbning.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er ca. 0,6 m br. Ved gangmundingen fandtes et offerlag.
Fund (Udgr. 1891 - HAM 3059 og 2627a-b): >9 tragtbægre. - 4 Troldebjergskåle. - 4 skulderskåle. - 2 fodskåle. - 1 lerske.
- Litt: Mitteilungen 10, 1897: 25. - S. Müller 1913: 273 ff, fig. 35-236 og 61. - 1918: nr. 126-7. - H. Schwabedissen 1953:
32, t. 4, a-g og 8a. - K. Langenheim 1935: 46 f, t. 6. - K. Ebbesen 1978: fla.a nr. 135. - 1979: 10 f, fig. 31.
4413. Over Jersdal, Vedsted sg (DKC: 200210.12). HCB 1925, GR 1931 og DØ 1959. Rundhøj. Den er ca. 17-18 m i diam.
og 2,0 m h. I højen findes en jættestue.
Kammeret er uregelmæssigt ovalt og orienteret NØ-SV. Det er 3 m l., 2,2-2,5 m br. og 1,4-1,6 m h. Det er bygget af 9
sidesten. Kammeret er dækket af 2 dæksten.
Gangen står skråt på kammerets længderetning og er orienteret Ø-V. Den er 3 m l., 0,5 m br. og 1,1 m h. Den er bygget
af >6 sidesten og >1 dæksten. Ved højfoden fremkom et stort offerlag omfattende >100 lerkar.
Fund (Udgr. 1882 og 1931 - KS 5099 og NM A 34.717-817): 1 sleben, buttet flintmejsel. - 2 slebne, tyndbladede flintøkser.
- 1 flækkekniv. - 1 spidsnakket huløkse. - >2 flækker. - 4 lerkar (1 tulipanbæger og ubest). MN V. - Offerlaget omfatter:
>37 tragtbægre. - 3 tragtskåle. - >10 Troldebjergskåle. - 6 skulderskåle. - 2 skåle med konkav hals. - 2 skulderkopper.- 1
skål med konvekse sider. - >16 fodskåle. - 12 lerskeer. - 2 cylinderhalsskåle. - 1 cylinderhalsbæger. - 1 sfærisk skål. MN
Ib-II. - Litt: J. Mestorf 1885: 11. - H. Handelmann 1883: 54 ff. - S. Müller 1913: 221 ff. fig. 15. - G. Rosenberg 1933: 9 ff. K. Langenheim 1935: 45 f, t. 3, g-k og fig. 13-14,1. - H. Schwabedissen 1953: 31 f, t. 2 og 3 a-f. - P.V. Glob 1969: 164, fig.
183. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 137. - 1979: 10, fig. 48,2. - K. Davidsen 1974: 35, fig. 3,1. - 1978: fl.1. nr. 17.- S. Hansen
1993: nr. 201.
4414. Over Jersdal, Vedsted sg (DKC: 200210.13). HCB 1925. Høj. Den er ca. 1 m h. I højen fandtes en megalitgrav. Der
er registreret 8 sidesten.
Fund (KS 5100,a-b): 2 fragm. fodskåle. MN Ib. - Litt: H. Schwabedissen 1953: 32, fig. 18. - K. Langenheim 1935: 56, fig.
16 b og d. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 138. - 1979: 11.
4415. Tosbjerg, Vedsted sg (DKC: 200210.39). HCB 1925. Høj. I højen findes en dysse.
Kammeret (type IV) er orienteret N-S og har rektangulær grundplan. Det er 1,7 m l., 0,9 m br. og 0,6 m h. Det er

bygget af 3 sidesten; nemlig 1 sten mod N, Ø og V. Sidestenene hælder indad. For kammerets S-lige side er registreret 1
indgangssten. - Litt: K. Ebbesen 1979: 11 f, fig. 3,3.
4416. Arnitlund, Vedsted sg (DKC: 200210.87). 1971. Tomten af en langdysse.
Fund (Udgr. 1971 af E. Jørgensen - HAM u. nr): >5 tragtbægre. - 3 Troldebjergskåle. - 2 fodskåle. - Litt: K. Ebbesen 1978:
fl.a. nr. 132.
4417. Abkær, Vedsted sg (DKC: 200210.150). HCB 1925. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 92 m l., 10 m br. og 1,52,0 m h. Der er registreret 18 randsten. I højen er registreret 3 dysser.
a. 10 m fra højens SV-lige ende fandtes en dysseruin. Der er registreret >1 sten.
b. 22 m fra højens SV-lige ende er registreret spor af et gravkammer.
c. 34 m fra højens SV-lige ende er registreret spor af et gravkammer.
4418. Abkær, Vedsted sg (DKC: 200210.151). HCB 1925. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 140 m l., 8-12 m br. og
1,5-2,0 m h. Der er registreret >80 randsten. I højen fandtes 5 kamre.
a. 15 m fra højens NØ-lige ende fandtes spor af et kammer.
b. 24 m fra højens NØ-lige ende fandtes ruinen af et kammer. Der er registreret 2 sten.
c. 14 m fra højens SV-lige ende fandtes ruinen af et kammer. Der er registreret sidesten.
d. 20 m fra højens SV-lige ende fandtes spor af et kammer. Der er registreret sidesten.
e. 32 m fra højens SV-lige ende fandtes spor af et kammer. Der er registreret sidesten.
4419. Vedsted, Vedsted sg (DKC: 200210.152). HCB 1925. Rundhøj. Den er ca. 15 m i diam. og 1,0 m h. Der er registreret
22 randsten.
Centralt i højen er registreret et dyssekammer
4420. Vedsted, Vedsted sg (DKC: 200210.153). 1966-67. Rundhøj. Den er ca. 17-18 m i diam. Der er bevaret mange
randsten. I højens S-lige del findes en stordysse. Den var opgivet af en pakning af sten og ler. Kammeret var gravet 0,5
m ned i undergrunden.
Kammeret har trapezformet grundplan og er orienteret N-S. Det var ca. 3,7 m l., 1,8 m br. og 1,1-1,4 m h. Det er bygget
af 8 sidesten, som hælder indad. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 3
dæksten. På gulvet var udskildt en oval stenramme. Midt for den S-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret N-S. Den er ca. 3 m l., 0,5 m br. og 1,0 m h.
Den var udadtil lukket af en stendynge.
I højen er fundet en sekundær urnegrav (per. IV). Ved indgangen undersøgtes et stort offerlag.
Fund (Udgr. 1966-68 af H. Neumann. - HAM): 1 miniature-tragtbæger. - 1 fragm. stridsøkse (ubest.). - 2 slebne, svære,
tyknakkede retøkser. - 2 slebne, tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 2 ildsten. - 1 flækkekniv. - 2 afslag, det ene med
retouche. - 7 ravperler (2 type a; 1 type b; 2 type m; ubest.). - 2 YN-lerkar (forrådskar med kortbølgevulst og ubest.). Ubest. lerkar. - Offer/udrømningslaget består af nogle flintredskaber og ravperler samt: >46 tragtbægre. - 15 fodskåle. 10 lerskeer. - 10 skulderskåle/kopper. - 10 åbne skåle med konvekse sider. - 7 Troldebjergskåle. - 4 lerskeer. - 2 hængekar.
- 1 bæger med cylindrisk hals. - 1 skål med konkav hals. - Ubest. MN I-II. - Litt: K. Ebbesen 1979. - 2005: fl.2,118.
4421. Vedsted, Vedsted sg. (DKC: 200210.155). HCB 1925. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 52 m l., 11 m br. og
1,0-2,5 m h. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes spor af et gravkammer. Der er registreret én sten.
4422. Vedsted, Vedsted sg (DKC: 200210.156). HCB 1925. Tomten af en langhøj. Den var orienteret Ø-V.
4423. ”Holmshøj”, Vedsted, Vedsted sg (DKC: 200210.157). 1887 og HCB 1925. Højen er ca. 26 m i diam. og 3,0 m h. Der
er bevaret randsten ved højfoden. I højens N-lige del findes en jættestue. Den var omgivet med en sten- og lerkappe.
Kammeret er orienteret SØ-NV og har rundoval grundplan. Det er 3,9 m l., 3,3 m br. og 1,2 m h. Det er bygget af 11
sidesten, som vender en flad side indad. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret er dækket af to
dæksten. Midt for den SØ-lige langside findes en gangmunding. Gulvet var lagt af ler. Herpå fandtes skeletrester og
gravgaver.
Gangen var orienteret NV-SØ.
I højen er fundet sekundære bronzealdergrave.
Fund (Udgr. 1883-4, 1912 og 1964 - HAM 772 og KS 14.161): 2 flækker. - 1 fragm. flintmejsel. - 24 ravperler (9 type a;
13 type b; 1 type q1; 1 ravskive (type 2a)) og fragm. - 1 skulderskål. - Ubest. lerkar. - Litt: H. Handelmann 1888: 14 og 23
ff. - S. Müller 1913: 221. - K. Langenheim 1935: 50f. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 128. - 1979: 13. - 1997: fl.2,117.
4424. Vedsted, Vedsted sg (DKC: 200210.159). HCB 1927. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 16,5 m l., 11 m br. og 0,51,0 m h. Der er registreret randsten.
Fund (Udgr. 1951 . HAM): Ingen.
4425. Ll. Vedbøl, Vedsted sg (DKC: 200210.160). Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 45,5 m l., 9 m br. og 1,0 m h. Der er
registreret 5 randsten. I højen fandtes 2 dysser, hvoraf den ene er bevaret.
a. 30 m fra højens V-lige ende findes en dysse. Kammeret (type Ia) har rektangulært grundplan. Det er orienteret Ø-V
eller parallel med højens længderetning. Kammeret er 2,1 m l., 0,6 m br. og 1,1 m h. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig
1 sten mod Ø, V og N samt 2 sten mod S. Der er registreret tørmurskonstruktioner.
Fund (HAM 4153): 1 kraveflaske (type C, TN, fase 3).

b. 2 m fra højens V-lige ende fandtes et rektangulær dyssekammer (type I/II). Det var orienteret Ø-V eller parallelt med
højens længderetning. Det var ca. 2,0 m l. og 0,5-0,6 m br. Det var bygget af >4 sidesten; nemlig 2 sten mod N og 1 sten
mod V og S. Kammeret var dækket af 1 dæksten. - Litt: S. Müller 1913: 181, (afb.). - 1918: fig. 76. - N. Åberg 1937: nr. 31.
- K. Thorvildsen 1941; nr. 101. - K. Langenheim 1935: 50, t. 12,a. - H. Knöll 1976: nr. 60. - K. Ebbesen 1979: 13.
4426. Vedsted, Vedsted sg (DKC: 200210.165). Langhøj. Den er ca. 23 m l., 10,0 m br. og 1,8 m h.
4427. Præstegårdsmarken, Vedsted, Vedsted sg (DKC: 200210.168). HCB 1925. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca.
28 m l.og 12 m br. Der er 5 randsten.
12 m fra højens SV-lige ende fandtes en dysseruin. Der er registreret 2 sten af kammer.
4428. Vedsted Præstegård, Vedsted sg (DKC: 200210.170). HCB 1927. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er >11 m l. og 8
m br. Der er registreret 8 randsten; 1,3 m høje.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret var ompakket med sten og ler. Kammeret (type II) var orienteret NV-SØ
eller på tværs af højens længderetning. Den var 2,5 m l., 1,2 m br. og 1,3 m h. Den er bygget af af 3 sidesten; 1 sten mod
SV, NV og SØ. Sidestenene vender en flad side indad. For højens NØ-lige side findes en indgangssten. Gulvet består af
et lag hvidbrændt flint.
Fund (Udgr. 1927 af H.C.Broholm.- HAM 5113-14): 1 flække. - 1 tøndeformet lerkar. MN V. - Litt: K. Davidsen 1978: 178
f, fig. 60, pl. 112, c-d. - K. Ebbesen 1978: fla. nr. 133. - 1979: 14.
4429. Vedsted, Vedsted sg (DKC: 200210.186). HCB 1927. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 29 m l., 21,0 m br. og 3,7
m h.
4430. Abkær, Vedsted sg (DKC: 200210.220). HCB 1925. Rundhøj. Den er ca. 2,0-3,5 m h. Der er registreret randsten.
I højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >1 sten.
4431. Skovby, Vedsted sg (DKC: 200210.231). HCB 1925. Langhøj. Der er registreret randsten.
I højen er registreret et gravkammer.
4432. Skovby, Vedsted sg (DKC: 200210.251). HCB 1925. Langhøj, orienteret Ø-V.
4433. Skovby Skov, Vedsted sg (DKC: 200210.252). HCB 1925 og JR 1937. Rundhøj. Den er 9 m i diam. og 1,0 m h.
I højen findes en dysse. Kammeret (type III) er orienteret N-S. Det er ca. 2,0 m l., 1,0-0,8 m br. og 1,0 m h. Det er bygget
af >4 sidesten; nemlig 1 sten mod Ø, V og N samt en smal sten på dele af S-siden. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1937 af J. Raklev. - NM A 38.958): 1 skulderskål. - Litt: P.V. Glob 1969: nr. 749. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr.
129. - 1979: 12, fig. 3,2.
4434. ”Grydehøj”, Skovby, Vedsted sg (DKC: 200210.253). HCB 1925. Høj. I højen er registreret en megalitgrav.
Der var bevaret >1 sten.
4435. Vedsted, Vedsted sg (DKC: 200210.313). Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 60 m l.
4436. Vedsted, Vedsted sg (DKC: 200210.315). Langhøj, orienteret VNV-ØSØ.
4437. Arnitlund, Vedsted sg (DKC: 200210.316). Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. - Litt: K. Davidsen 1978: fl.1. nr. 18. - K.
Ebbesen 1978: fl.a. nr. 13. - 1979.
200210,a. Vedsted, Vedsted sg (Inds. 1911 - KS 14.141). Fundet i en gravhøj: 2 skulderkar. - 1 fodskål. - >3 tragtbæger. Ubest. lerkar. MN I. - Litt: K. Langenheim 1935: 51. - K. Ebbesen 1978; fl.a. nr. 131. - 1979: 14, fig. 4.
200210,b. Vedsted, Vedsted sg (Inds. 1911. - KS 14.142). Fundet i en gravhøj: 2 tragtbægre. - 1 skulderskål. - Ubest.
lerkar. MN I-II. - Litt: K. Langenhein 1935: 51. - K. Ebbesen 1978. fl.a. nr. 130. - 1979: 14, fig. 5.
200210,c. Abkær, Vedsted sg (Købt 1879. - NM A 3871-75 og A 3861). Fundet sammen i en høj: 1 skivekølle. - 1 sleben
og 1 usleben, spidsnakkede huløkse. - 3 buttede retmejsler. - 1 usleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse. - Litt: K. Ebbesen
1979: 12.
200210,d. Skovby Mark, Vedsted sg (Købt 1888 - HAM 1855-59). Fundet ved sløjfning af en høj: 1 sleben, svær tyndnakket
flintøkse (Blandebjerg/Bundsø-type). - 2 slebne, svære tyknakkede retøkser (Valby-type). - 1 sleben buttet retmejsel. Litt: K. Ebbesen 1979: 12
4438. Grarup (høj 27), Grarup sg (DKC: 200303.27). HCB 1925. Høj. I højen er undersøgt tomten af en megalitgrav.
Der er iagttaget tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Ved indgangen til kammeret lå en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1939 af HAM - HAM 6335-6427): 1 flintdolk (type IA/B). - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 6
tværpile. - 1 flækkesegl. - 1 flækkeildsten. - 1 flækkekniv. - 16 flækker. - 22 ravperler (1 type a; 5 type b; 1 type c; 2 type h;
12 type m,; 1 type j) og fragm. - >10 tragtbægre. - 2 Troldebjergskåle. - 3 skulderskåle. - 1 skulderkop. - 1 hængekar. - 3
fodskåle. - 1 øskenbæger. - Litt: H. Neumann 1941: 197 ff. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 139. - 1979: 72, fig. 76,1.
4439. ”Grospelhøj”, Haderslev Næs, Halk sg (DKC: 200305.2). HCB 1925 og 1965. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var 45
m l., 6 m br. og 1,0 m h. I højen fandtes 2 dysser.
a. Det vestlige kammer var helt ødelagt.
Fund (Udgr. 1965. af H. Neumann - HAM 9583-9680): 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse. - 1 ægfrag, af stridsøkse
(ubest.). - 2 tværpile. - 2 slebne, svære, tyknakkede retøkser (type A). - 4 afslag. - 3 flækkeildsten. - 1 sleben, spidsnakket
huløkse. - 3 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser. - 3 slebne, buttede retmejsler.
b. Det andet kammer var orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det var bygget af 4 sidesten og 1
dæksten. Gulvet bestod af rødbrændt ler, hvorpå lå et lag br. flint. Herpå fandtes skeletrester af >3 individer og 1 fragm.
kobberspiral.

Fund (Udgr. 1965 af H. Neumann. - HAM): 1 kobberspiral. - Litt: H. Neumann 1966: 17 ff. - T. Madsen 1978. - K. Ebbesen
2005: fl.2,113
4440. Haderslev Næs, Halk sg (DKC: 200305.2). 1961.
Tomten af en dysse.
Fund (Udgr. 1965 af H. Neumann - HAM): 34 ravperler (bl.a. 17 type a).
4441. Haderslev Næs, Halk sg (DKC: 200305.2). 1961. Tomten af en dysse.
Fund (Udgr. 1965 af H. Neumann - HAM):?
4442. Sode, Halk sg (DKC: 200305.60). HCB 1925. Rundhøj. Den er ca. 15 m i diam. og 1 m h. Der er registreret
randsten.
I højen er registreret >1 sten af et kammer.
4443. Sode, Halk sg (DKC: 200305.76). HCB 1925. Høj.
I højen fandtes en megalitgrav. Der er registreret 5-6 sten.
4444. Sode, Halk sg (DKC: 200305.90). HCB 1929. Langhøj. Den er ca. 60 m l.
I højen er registreret en dysseruin.
4445. Sode, Halk sg (DKC: 200305.100). HCB 1925. Langhøj.
4446. Heisager, Halk sg (DKC: 200305.157). HCB 1925. Langhøj. Den var ca. 50 m l. og 14 m br. I højen er registreret 2
kamre.
4447. Heisager, Halk sg (DKC: 200305.169). HCB 1925. Dysseruin.
200305,a. Halk sg (Købt 1879. - NM A 3849-57). Fundet samlede ved udgravning (megalitgrav eller depot?): 4 slebne,
svære, tyknakkede retøkser (Valby-type) - 4 slebne, buttede retmejsler. - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket retøkse.
200305,b. Fugesø, Halk sg (NM A 5047). Fundet i en stendysse: 6 flækker (de to mgl.).
4448. Hoptrup, Hoptrup sg (DKC: 200306.39). HCB 1925. Høj. I højresten findes en dysse. Kammeret (type I/II) er
orienteret N-S og har rektangulær grundplan. Det er ca. 2,0 m l. Der er bevaret >2 sidesten; begge på den V-lige langside.
For kammerets S-lige ende ligger en tærskelsten. Gulvet er brolagt.
4449. Hoptrup, Hoptrup sg (DKC: 200306.40). HVB 1925. Rundhøj. Den var ca. 15 m i diam. og 1 m h.
I højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten.
4450. Hoptrup, Hoptrup sg (DKC: 200306.67). HCB 1925. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 26 m l., 10 m br. og 1,0
m h. Der er registereret >1 randsten.
I højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >2 sten.
4451. Hoptrup, Hoptrup sg (DKC: 200306.113). Megalitgrav.
Fund (Udgr. - HAM 6919-29): 2 flintdolke (type VI og ubest.) - 2 flækker. - 1 skivebor. - 1 flækkeskraber. - 1 tragtskål. - 1
skål med kegleformet hals. - 1 sfærisk skål. - 1 skål med kegleformet hals. - Litt: K. Davidsen 1978: fl.1. nr. 20, pl. 112,
e-f. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 140.
4452. Hoptrup, Hoptrup sg (DKC: 200306.115). HCB 1925. Langhøj. Den var ca. 65 m l., 10 m br. og 1 m h.
4453. Hoptrup, Hoptrup sg (DKC: 200306.116). HCB 1925. Langhøj. Den var ca. 50 m l., 10 m br. og 1 m h.
4454. Hoptrup, Hoptrup sg (DKC: 200306.117). HCB 1925. Langhøj. Den var 52 m l., 12 m br. og 1 m h.
4455. Hoptrup, Hoptrup sg (DKC: 200306.159). HCB 1925. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 25 m l., 15 m br. og 1
m h.
4456. Diernæs, Hoptrup sg (DKC: 200306.223). HCB 1925. Langhøj. Den er 52 m l., 12 m br. og 1,0 m h. Der er registreret
randsten.
I højen er registreret et gravkammer.
4457. ”Holmshøj”, Sønderballe, Hoptrup sg (DKC: 200306.271). HCB 1925. Megalitgrav.
Fund (mgl.): Flintøkser og en ravperle.
4458. ”Munkehøj”, Hoptrup sg (DKC: 200306.341). 1988. Rundhøj. Den er ca. 15 m i diam.
Centralt i højen findes en dysseruin. Der er registreret >4 sidesten og muligvis 1 dæksten.
200306,a. Sønder Balling, Hoptrup sg (Inds. - KS 11.495). Fundet sammen i en gravhøj: 1 spidsnakket huløkse. - 2
slebne, svære tyndnakkede retøkser. - 1 sleben, tyknakket huløkse (Kregme-type). - Mgl: 1 spydspids og 1 stridsøkse.
200306,b. Diernæs, Hoptrup sg (Udgr. 1912 af H. Gram - KS 13.159 og 11.831). Fundet i tomten af en jættestue.
Kammergulvet bestod af en brolægning af spaltede sten og et lag ildskørnet flint. Kammeret var orienteret Ø-V. Det
var 4,5 m l. og 2,5 m br. Herpå fandtes: 1 sleben, svær tyknakket retøkse (Valby-økse). - 1 sleben, tyndbladet, tyknakket
flintøkse. - 1 flække. - 1 flækkekniv. - 1 afslag. - 1 lerske. MN I. - Litt: K. Langenheim 1935: 43. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr.
141.
200306,c. Majstrup, Hoptrup sg (Udgr. HAM 1645-58). Fund fra en megalitgrav: 1 sleben, spidsnakket huløkse. - 1
flintdolk (type VI). - 1 sleben, svær. tyknakket huløkse (type A). - 3 slebne, buttede retmejsler. - 1 økseskærpe. - 1 ildskørnet
flintøksefragm. - 3 slebne, svære, tyknakkede retøkser (Valby-type). - 3 slebne, tyndbladede, tyknakkede flintøkser. - Litt:
K. Ebbesen 2005: fl.2,114. - 2005: fl.2,114
200306,d. Pamhule, Hoptrup sg (Inds. - HAM 883-4). Fundet i en jættestue: 1 sleben, svær, tyknakket huløkse (type A).
- 1 stridsøkse (Ebbesen type C 2). - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,115.
200306,e. Stensbjerg, Hoptrup sg (Købt 1868 - NM A 616-18). Fundet sammen med mange ravperler: 1 håndledsbeskytter.

- 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Valby-type). - 1 fragm. flintdolk (type IV). - 1 ravperle (type b2). - Litt: C. Engelhardt
1868: 100. - P.V.Glob 1952: nr. 480. - C.J. Becker 1960: 32, fig. 3. - K. Ebbesen 2005: fl.2,116
4459. Lønthøje, Lønt, Sdr. Starup sg (DKC: 200308.8). 1988.
Tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1988 af E. Jørgensen - HAM i.s.): Offerlag ved randstenene. - Litt: E. Jørgensen 1988: 197f.
4460. Lønthøje, Lønt, Sdr. Starup sg (DKC: 200308.9). 1988. Tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1988 af E. Jørgensen - HAM,i.s): Offerlag ved randstenene. - Litt: E. Jørgensen 1988: 197 f.
4461. Lønt, Sdr. Starup sg (DKC: 200308.10). HCB 1925 og 1988. Høj. Der er registreret 4 randsten.
I højen er registreret et gravkammer.
Fund (Udgr. 1988 af E. Jørgensen. - HAM i.s.): Ved randstenene fandtes et offerlag.
4462. Lønt, Sdr. Starup sg (DKC: 200308.11). HCB 1925. Høj. I højen fandtes et rektangulært dyssekammer. Kammeret
(type II) er orienteret N-S. Det er 2,4 m l., 1,1 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 1 endesten mod N samt
2 på langsiderne mod Ø og V. For kammerets S-lige ende findes en indgangssten. Kammeret er dækket af 2 dæksten.
Fund (Udgr. 1870 af V. Boye - NM A 1829-31, mgl.): 1 fragm. flintøkse. - 1 ildskørnet tværpil. - 1 ravperle og fragm. - Litt:
S. Müller 1913: 190 f, fig. 11. - E. Jørgensen 1988: 196 f, fig. 3.
4463. Lønt, Sdr. Starup sg (DKC: 200308.11a). 1987. Rundhøj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes en dysseruin. Kammeret var rektangulært.
Ved randstenene fremkom dele af et offerlag.
Fund (Udgr. 1988 af E. Jørgensen HAM, i.s.): 1 tyndnakket flintøkse, 1 flække og ravperler.
4464. Lønthøje, Lønt, Sdr. Starup sg (DKC: 200308.12). 1987. Rundhøj. I højningen fandtes tomten af en dysse.
Fund (Udgr. 1988 af E. Jørgensen - HAM, i.s.): Ubest. lerkarskår. - Litt: E. Jørgensen 1988: 197 f.
4465. Lønthøje, Lønt, Sdr. Starup sg (DKC: 200308.13). 1987.
Langhøj. Den var ca. 40 m l. og 8 m br. I højen fandtes resterne af 4 megalitanlæg. Den bestod af 2 selvstændige
runddysser, som var overbygget til en langdysse.
I. En rektangulær dysse, centralt placeret i en rundhøj. Kammeret var ca. 1,9 m l.
Fund (Udgr. 1988 af E. Jørgensen - HAM, i.s): Ubest. lerkar. - Fragm. ravperle. - Ved randstenene fandtes 9 lerkar fra MN
Ia.
II. Dyssekammer, omgivet af en rundhøj. Kammer og gang er 3,5 m l.
Fund (Udgr. 1988 af E. Jørgensen - HAM i.s.): Skeletrester. - 1 tyknakket flintøkse. - 3 flintmejsler. - ravperler. - Lerkar.
MN V. Ved gangmundingen fandtes et stort offerlag.
III. En jættestue, bygget ved tilføjelsen af langhøjen. Kammeret var rektangulært. Det var ca. 3 m l. og 2 m br.
Fund (Udgr. 1988 af E. Jørgensen - HAM , i.s.): Flækker, lerkarskår m.m. MN Ib og V. Ved gangmundingen fandtes et
stort offerlag.
IV. En polygonal dysse, placeret i en rektangulær højudvidelse, placeret modsat. Kammeret var ca. 2,4 m l. og 2,1 m br.
Fund (Udgr. 1988 af E. Jørgensen - HAM i.s.): 1 dobbeltægget stridsøkse. - 1 dolkstav af flint. - Lerkarskår. Ved højfoden
fandtes et stort offerlag. - Litt: E. Jørgensen 1999: 195 ff. - 1988a:10 ff. 4466. Lønt, Sdr. Starup sg (DKC: 200308.37). 1973. Tomten af en megalitgrav. - Litt: E. Jørgensen 2003: 5 ff.
4467. Lønt, Sdr. Starup sg (DKC: 200308.38). 1973. Tomten af en megalitgrav. - Litt: E. Jørgensen 2003: 5 ff.
Fund (Udgr. 1973 af E. Jørgensen - HAM j. 596): Offerlag. - Litt: K. Ebbesen 1975: 231, note 57a, fig. 174.
200308,a. Lønt, Sdr. Starup sg (Inds. 1838 - NM 4722-23). Fundet sammen med skeletrester, en metalspids, flintøkser
og ravperler i et gravkammer i en høj. Det var bygget af 17 store sten: 1 øskenbæger. - 1 tragtbæger. - MN I. - Litt: K.
Langenheim 1935: 44 f, t. 13 f og 15a. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 142. - E. Jørgensen 1983: 3 ff. - 1988: 195 f.
200308,b. Lønt, Sdr. Starup sg (Inds. 1834. - NM 3208-10). Fundet sammen med skeletrester i en megalitgrav. Den var
dækket af en stor dæksten: 2 stridsøkser (type H 1 og H 3). - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (type B). - Litt: K. Ebbesen
2005: fl.2,119.
4468. Nr. Vilstrup, Vilstrup sg. (DKC: 200309.50). HCB 1925. Langhøj, orientreret NV-SØ. Den er ca. 21 m l., 14,5 m br.
og 2,0-2,5 m h. Der er registreret randsten.
I højen er registreret spor af 2 gravkamre.
4469. Kelstrup, Vilstrup sg (DKC: 200309.102). HCB 1925. Rundhøj. Den er ca. 15 m i diam. og 1 m h.
I højen fandtes en dysseruin. Der er registreret 2 sten.
4470. Kelstrup, Vilstrup sg (DKC: 200309.103). HCB 1925. Rundhøj. Den er ca. 15 m i diam. og 1 m h.
I højen fandtes en dysseruin. Der er registreret 5 sten.
4471. Kelstrup, Vilstrup sg (DKC: 200309.142). 1937. Rundhøj. Den er ca. 11 m i diam. og 0,5 m h.
I højen findes en dysse. Kammeret er orienteret Ø-V. Det er bygget af >3 sidesten; 1 sten mod Ø, V og N.
4472. Årø, Øsby sg (DKC: 200311.2). HCB 1925. Tomten af en langhøj. Der er registreret 2 gravkamre i højen.
4473. Årø, Øsby sg (DKC: 200311.5). HCB 1925. Høj. I højen fandtes en dysseruin. Kammeret er orienteret Ø-V. Der er
registreret 5 sidesten, bl.a. en endesten mod V, som vender en kløvet side indad, samt 2 ødelagte sidesten mod N og S.
4474. Årø, Øsby sg (DKC: 200311.14). HCB 1925. Høj. I højen findes en dysse. Kammeret (type II) har rektangulær
grundplan og er orienteret NØ-SV. Det er 2,1 m l., 1,2 m br. og 1,1 m h. Det er bygget af 3 sidesten; nemlig 1 sten mod

SV, SØ og NV. For kammerets NØ-lige ende findes en indgangssten. Kammeret er dækket af 1 dæksten. - Litt: S. Müller
1913: 183, fig. 7.
4475. Øsby, Øsby sg (DKC: 200311.22). Højtomt. I højen fandtes tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. - HAM 6265-66). 2 uornam. retvæggede skåle. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 146.
4476. Øsby, Øsby sg (DKC: 200311.33). HCB 1925. Fritstående dysse. Kammeret var bygget af 4 sidesten.
4477. Øsby, Øsby sg (DKC: 200311.36). HCB 1925. Langhøj. Den er 1,5 m h.
4478. ”Tonneshøj”, Øsby sg (DKC: 200311.37). HCB 1925 og EJ 1972. Rundhøj. Den er ca. 12,5 m i diam. og 1,5 m h.
Der er bevaret randsten. I højen findes en jættestue.
Kammeret er orienteret NØ-SV. Det er ca. 4-5 m l. Der er registreret 7 sidesten.
Gangen er ca. 4,4 m l. Der er bevaret >2 sidesten.
Fund (Udgr. tidl. og 1972 af E. Jørgensen - HAM 4795-4825. og HAM u. nr.( i.s.)): 1 skivekølle. - 2 flintmejsler. - 1
tyndbladet, tyndnakket flintøkse. - 6 slebne, tyndbladede, tyknakkede flintøkser. - 2 slebne, svære, tyknakkede retøkser
(Valby-type). - 2 tværpile. - 1 flækkeskraber. - 15 flækker. - 2 knusesten. - >4 tragtbægre. - 2 Troldebjergskåle. - 2
skulderskåle. - 1 skulderkop. - 2 hængekar. - 1 skål med konvekse sider. - 3 retvæggede skåle. - 1 tulipanskål. - 4 fodskåle.
MN I og V. - Litt: J. Frost 1939: 4 (afb.). - Anonym 1963: 11 (afb.). - K. Davidsen 1973: fl.1. nr. 129a. - 1978: fl. 11 nr. 21, pl.
112.g-h og 113. - K. Ebbesen 1975: 168, note 83c. - 1978: fl.a. nr. 145. - S. Hansen 1986: 116 ff. - 1993: nr. 196.
4479. Hajstrup, Øsby sg (DKC: 200311.50). HCB 1925. Tomten af megalitgrav.
Kammeret var orienteret Ø-V. Det var ca. 2,75 m l. og 1,75 m br. Der er registreret >4 standspor. Gulvet var belagt med
et lag knust flint. Der er iagttaget tydelige brandspor.
Fund (Udgr. - HAM 10.625-30): 1 flintdolk (type I). - 1 flækkepil (type A 3).- 1 uornm. tragtskål. - Litt: K. Ebbesen 1978:
fl.a. nr. 147. - 2005: fl.2,120.
4480. ”Anhøj”, Hajstrup, Øsby sg (DKC: 200311.56). HCB 1925 og GR 1931. Rundhøj. Den er 9,0-6,5 m i diam. I højen
findes en stordysse.
Kammeret har oval grundplan og er orienteret SSØ-NNV. Det er 3,1 m l., 1,8 m br. og 1,1 m h. Det er bygget af 7
sidesten, nemlig 1 sten mod NNV samt 3 sten mod ØNØ og VSV. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. For
kammerets SSØ-lige ende findes en tærskelsten(?). Den står mellem mindre, smalle vægsten. Gulvet er dannet af ler.
Kammeret er dækket af 2 dæksten.
Der er ikke registreret nogen gang.
Fund (Udgr. - HAM 2997-3018): 1 dobbeltknap (per. II). - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Valby-type). - 3 slebne,
tyndbladede, tyknakkede flintøkser. - 3 flækkeknive. - 7 flækker. - >1 tragtbæger. - 1 tragtskål. - 1 tulipanbæger. - 1
skulderkar. - 1 spandformet lerkar. MN I, MN III og MN IV-V. - Litt: K. Langeheim 1935; 43, t. 15 o og 17 d. - K. Ebbesen
1978: fl.a. nr. 143.
4481. Hajstrup, Øsby sg (DKC: 200311.57). HCB 1925. Rundhøj. Den er ca. 8 m i diam.
I højen er registreret ruinen af en megalitgrav.
4482. Hajstrup, Øsby sg (DKC: 200311.59). HCB 1925. Langhøj. Der er registreret >1 randsten.
I højen er iagttaget spor af et kammer.
4483. Kvistrup Øsby sg (DKC: 200311.100). HCB 1925. Langhøj. Der er registreret 1 randsten.
I højen fandtes en dysseruin. Der er registreret 2 sten.
4484. Kvistrup, Øsby sg (DKC: 200311.101). HCB 1925. Langhøj. Der er registreret 2 randsten.
I højen er registreret 1 gravkammer.
4485. Kvistrup, Øsby sg (DKC: 200311.112). HCB 1925. Høj. I højen er registreret en ”jættestue”.
Der iagttoges nogle store sten.
4486. Kvistrup, Øsby sg (DKC: 200311.113). HCB 1925. Ruin af en dysse.
4487. ”Aggerhøj”, Sverdrup, Øsby sg (DKC: 200311.127). HCB 1925. Høj. I højen fandtes ruinen af en megalitgrav.
Fund (HAM 3969-79b): 1 stridsøkse (type PV H). - 3 slebne, svære tyknakkede retøkser (Lindø/Valby-type). - 1 sleben,
tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 1 flækkeskraber. - 3 flækkesegle. - 1 flækkekniv. - 1 flække - 1 skive. - Litt: K. Ebbesen
2005: fl.2,121.
4488. Årø, Øsby sg (DKC: 200311.174). 1971. Rundhøj. Den var ca. 9 m i diam.
Der er registreret spor af et gravkammer.
4489. Årø, Øsby sg (DKC: 200311.175). 1971. Rundhøj. Den er ca. 9 m i diam.
Centralt i højen er registreret en dysseruin.
4490. Hyrup, Øsby sg (DKC: 200311.187). 1937. Tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. - HAM 6954-55): 1 sfærisk skål. - Ubest. lerkar. - Litt: K. Davidsen 1978: fl.1. nr. 23, pl. 114,b. - K. Ebbesen
1978: fl.a. nr. 148.
4491. Årø, Øsby sg (DKC: 200311.208). 1978. Langhøj. Den er ca. 50 m l. og 15 m br.
4492. Tamdrup, Øsby sg (DKC: 200311.212). 1943. Langhøj med randsten.
4493. Tamdrup, Øsby sg (DKC: 200311.213). 1943. Langhøj med randsten. - Litt: A. Wortmann 1939: 56 (afb.).
200311,a. Hyrup, Øsby sg (Inds. 1879. - NM A 3836-38 og A 3858). Fundet ved sløjfningen af en gravhøj: 1 dobbeltægget
stridsøkse. - 1 sleben, svær, tyndbladet flintøkse. - Mgl: 2 flintøkser.

200311,b. Stevelt, Øsby sg sg (Udgr. 1927 af C.M. Lund - A 33.661). Langhøj, orienteret Ø-V. Der er registreret >17
randsten. I højens Ø-lige del fandtes en dysse. Kammeret var orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det
var bygget af >2 sidesten, som hældte indad. Det var 1,2 m h.
I kammeret fandtes 2 ravperler (type c2).
4494. Agerskov, Agerskov sg (DKC: 200401.58). TT 1928. Høj.
I højen fandtes en dysse. Kammeret (type I) var omgivet med en stenpakning. Det er orienteret N-S. Det er ca. 2,4 m l.,
1,0-1,3 m br. og 1,1 m h. Det er bygget af 4 sidesten, som skråner indad. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem
sidestenene.
Fund (Udgr. - HAM 6339-40): Skeletrester. - 1 sleben, svær tyndnakket flintøkse. - Ubest. lerkar.
4495. Mullerup, Agerskov sg (DKC: 200401.77). TT 1928. Rundhøj. Den er ca. 9 m i diam. Der er registreret 7
randsten.
I højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >2 sten.
4496. Strandelhjørne, Bevtoft sg (DKC: 200402.91). TT 1928. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 36 m l., 25 m br. og
2,4 m h.
4497. Strandelhjørne, Bevtoft sg (DKC: 200402.128). TT 1928. Høj.
I højen fandtes et dyssekammer. Det var orienteret Ø-V. Det var >1,3 m l. Der er registreret >2 sidesten.
4498. Strandelhjørne, Bevtoft sg (DKC: 200402.167). VB 1870 og TT 1928. Rundhøj. Den er ca. 3,5 m h. og bygget af
strandgrus. I højens SSØ-lige side findes en jættestue.
Kammeret er rektangulært og orienteret NNØ-SSV. Det er 5,2 m l., 1,9 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 12 sidesten,
nemlig 1 sten for hver ende samt 5 sten på hver langside. Sidestenene hælder indad. Mellemrummene er udfyldt med
tørmur af flade fliser og rullesten. Gulvet består af en bundbrolægning. Kammeret er dækket af 4 dæksten. På den Ø-lige
langside og forskudt mod den SSV-lige ende findes en gangåbning.
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Den er >2,0 m l., 0,5-0,4 m br. og 0,8-0,6 m h. Den er bygget af >2 sidesten; én på hver
side. Ved hjørnestenene til kammeret står et sæt karmsten og derved ligger 1 tærskelsten. Gangen har flisegulv og er
dækket af >1 dæksten.
Fund (Udgr. 1873 af V. Boye. - NM A 1832-34): Skeletrester. - 1 flintdolk (type II). - 1 ravperle (type t1). - Litt: S. Müller
1913: 195 ff, fig. 14. - H. Berg 1951: 45.
4499. Strandelhjørne, Bevtoft sg (DKC: 200402.168). TT 1928. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er ca. 38-40 m l., 11
m br. og 2,0 m h. Der er registreret nogle få randsten.
Ca. 20-21,5 m fra højens NNØ-lige ende findes en stordysse. Kammeret er orienteret Ø-V eller på tværs af højens
længderetning. Det har rektangulær grundplan. Det var opr. ca. 3,1 m l. og 1,3 m h. Det var opr. bygget af 9 sidesten;
nemlig 2 sten mod Ø, 3 mod N og S, samt 1 sten mod V. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
For kammerets Ø-lige ende findes en 0,6 m br. gangåbning.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er 1,1 m l. og 0,8 m br. Den er bygget af >2 sidesten; én på hver side. Der er registreret
tørmur mellem sidestenene. Gangen er dækket af 1 dæksten. - Litt: S. Müller 1913: 194, fig. 13.
4500. Strandelhjørne, Bevtoft sg (DKC: 200402.169). TT 1928. Langhøj. Den er ca. 41 m l., 12 m br. og 2 m h. - Den
ligger parallelt med foregående; ca. 4 m fra denne.
200402,a. Neder Jersdal, Bevtoft sg (Udgr. 1971 af E. Jørgensen - HAM u. nr.): >9 tragtbægre. - 2 Troldebjergskåle. - 1
tøndeformet lerkar. - 1 øskenbæger. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 136.
4501. Allerup, Toftlund sg (DKC: 200405.17). TT 1928, Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 22 m l., 11 m br. og 1 m h.
Der er registreret ca. 15 randsten.
4502. Toftlund, Toftlund sg (DKC: 200405.56). TT 1928. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 33-35 m l. og 8 m br.
4503. Allerup, Toftlund sg (DKC: 200405.72). Høj. I højen findes en dysse. Den var omgivet med en stenpakning.
Kammeret har rektangulær grundplan og er orienteret N-S. Det var bygget af >3 sidesten. Gulvet bestod af et flintlag. I
højen er undersøgt en sekundær urnegrav.
Fund (HAM 8079-94): 3 slebne, tyndbladede, tyknakkede flintøkser. - 2 flækkepile (type D) - 1 sleben pil. - 2 tværpile. - 1
flækkekniv. - 1 flække med retouche. - 4 ravperler (2 type c1-2; 1 type e og 1 type m). - Litt: H. Neumann 1953: 7 ff. - C.J.
Becker 1950: bil. 2 nr. 86. - K. Ebbesen 2005: fl.2,122.
4504. Voldskoven, Aller sg (DKC: 200501.3). HCB 1925. Høj. I højen fandtes en megalitgrav. Kammeret havde kvadratisk
grundplan. Det var bygget af 4 sidesten; én på hver side. Det var dækket af 1 dæksten.
4505. Anslet, Fjelstrup sg (DKC: 200504.1). HCB 1925. Rundhøj. I højen fandtes en jættestue.
Gangen var orienteret S-N.
Fund (NM B 58-60): Skeletrester. - 1 stridsøkse (YN) - 1 bronzesværd. - 1 spiralring af bronze. - Litt: C. Engelhardt 1860:
106.
4506. Gravenshoved, Fjelstrup sg (DKC: 200504.6). HCB 1925. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 22,5 m l., 11
m br. og 1,0 m h. Der er registreret >1 randsten.
2-3 m fra højens VNV-lige ende er registreret spor af et kammer.
4507. Skovpark, Fjelstrup sg (DKC: 200504.24). HCB 1925 og JR 1937. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 22 m l., 8 m
br. og 1 m h. Der er bevaret randsten. I højen fandtes 2 dysser, hvoraf den ene er bevaret.

a. 7 m fra højens Ø-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret N-S eller på tværs af højens
længderetning. Det er ca. 2,0 m l., 1,1 m br. og 1,2 m h. Det er bygget af 4 sidesten; nemlig 1 sten mod N og Ø, samt 2
sten mod V. For kammerets S-lige ende findes en indgangssten.
b. V for dette kammer er registreret spor af et gravkammer.
4508. Knud, Fjelstrup sg (DKC: 200504.33). 1879 og HCB 1925. Høj. I højen findes en megalitgrav.
Fund (Købt 1879 - NM A 3839-46; fundoplysningerne er tvivlsomme): 3 uslebne, svære, tyndnakkede flintøkser.- 1
sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 1 flækkeildsten. - 1 flækkekniv. - 1 flække. - Mgl: 1 flintdolk. - Litt: K. Thorvildsen
1941: nr. 96. - K. Ebbesen 1982: 43, note 13.
4509. Avnevig, Fjelstrup sg (DKC: 200504.40). 1956. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 65 m l. og 10 m br. Højen
var ombygget, idet den Ø-lige ende (ca. 7 m) var tilføjet i forbindelse med bygningen af en stordysse. Der registreredes
randsten. De dannede en bue mod Ø ved højfoden af den tilbyggede rundhøj. I højen fandtes 3 dysser.
a. 22 m fra V-lige ende fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type Ia) var orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Det var ca. 2 m l og 1 m br. Det var bygget af 4 sidesten.
Fund (Udgr. 1956 af H. Neumann - HAM): 5 ravperler (4 type m og 1 type h).
b. 45 m fra højens V-lige ende fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type Ia) var orientreret Ø-V eller parallel med
højens længderetning. Det var ca. 2 m l. og 0,7 m br. Det var bygget af 4 sidesten.
Fund (Udgr. 1956 af H. Neumann - HAM): 1 ravperle (type m).
c. I højens Ø-lige del fandtes en stordysse. Den var omgivet af en lerpakning. Kammeret var orienteret Ø-V. Det havde
pæreformet grundplan. Det var 2,1 m l. og 2,0 m br. Det var bygget af 6-7 sidesten. Der var tørmurskonstruktion mellem
sidestenene.
Gangen, som gik til randstenskæden, var orienteret Ø-V. Den var ca. 2,7 m l.
Fund (Udgravet 1956. - HAM 9760-9999). 1 sleben pil. - 31 ravperler (bl.a. 4 type a; 4 type b; og 1 SN-perle af type 5).
- 1 skiveskraber. - 4 tværpile. - 4 flækker. - 4 lerkar, bl. 1 retvægget skål. MN V. - Offerlag: 1 fragm. tyknakket flintøkse.
- 3 mejsler. - 2 tværpile. - 1 skiveskraber. - 1 ravperle. - 12 flækker og flækkefragm. - > 15 tragtbægre. - 4 tragtskåle. - 2
Troldebjergskåle. - 1 skulderskål. - 3 skåle med konvekse sider. - 1 retvægget skål. - 1 tøndeformetr lerkar. - 2 fodskåle. - 1
lerske. - 1 sfærisk skål. - Litt: Litt: H. Neumann 1957: 12 ff. - L. Kaelas 1958: 72 ff, fig. 23- og 6-8. - K. Davidsen 1973: fl.1
nr. 132. og fl. 2 nr. 24. - 1978: fl. 1. nr. 24, pl. 114,c-m. - K. Ebbesen 1975: 167. - 1978: fl.a. nr. 151. - 2005: fl.2,123.
4510. Knud, Fjelstrup sg (DKC: 200504.66). 1937. Langhøj. Der er registreret randsten.
4511. Knud, Fjelstrup sg (DKC: 200504.69). 1937. Langhøj. Der er registreret mange sten.
4512. Knud, Fjelstrup sg (DKC: 200504.70). 1937. Langhøj. Der er registreret sten.

TØNDER AMT.
4513. Brøns, Brøns sg (DKC: 2101102.15). TT 1925. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 23 m l., 14-15 m br. og 1,4 m
h.
4514. Lindet Skov, Højrup sg (DKC: 210104.11). TT 1925. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den er ca. 35 m l., 19-20 m
br. og 1,0 m h.
13-16 m fra højens SSØ-lige ende er registreret spor af et gravkammer.
4515. Lindet Skov, Højrup sg (DKC: 210104.12). TT 1925. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 45-46 m l., 18 m br.
og 1,5 m h. Der er registreret ca. 10 randsten. I højen findes 3 dyssekamre.
a. 9,5 m fra højens VSV-lige ende findes ruinen af en dysse. Der er registreret >1 sidesten og 1 dæksten.
b. 20,5 m fra højens VSV-lige ende findes ruinen af en dysse. Der er registreret >1 sidesten og 1 dæksten.
c. 36 m fra højens VSV-lige ende findes ruinen af en dysse. Der er registreret >1 sidesten.
4516. ”Røverstuen”, Lindet Skov, Højrup sg (DKC: 210104.13). TT 1925. Rundhøj. Den er ca. 10 m i diam. og 1,5 m h.
Centralt i højen findes en jættestue.
Kammeret er polygonalt og orienteret NNØ-SSV. Det er 3,5 m l. og 2,8 m br. Gangmundingen er 0,5 m br. Der er bevaret
>2 sidesten og 1 (af opr. 2) dæksten. (Den anden dæksten er brugt til mindesmærke i Løgumkloster over kejser Wilhelm
I).
Gangen er orienteret ØSØ-VNV. Der er bevaret >1 dæksten. - Litt: AUD 1992: 399. - S. Hansen 1993: nr. 203.
4517. Højrup Præstegårds Hede, Højrup sg (DKC: 210104.80). HAM 1937. Langhøj. Den er ca. 30,0 m l. og 9,0 m br.
I højen findes en dysse. Kammeret er bygget af >3 sidesten.
Fund (Udgr. 1958 - NM A 38.875). En svær, tyndnakket sleben, flintøkse (type IV-VI).
4518. Højrup, Højrup sg (DKC: 210104.86). 1985. Langhøj, orientreret VSV-ØNØ. Den er ca. 20 m l., 8,0 m br. og 0,6 m
h. Der er registreret randsten.
4519. Gasse Høje, Skærbæk sg (DKC: 210107.23). 1967. Rundhøj. I højen findes et dyssekammer.
Kammeret har rektangulær grundplan. Det er 1,4 m l. og 0,9 m br.
Fund (Udgr. 1967 af O. Voss - NM u. Nr.): 1 stridsøkse (type K). - 5 slebne pilespidser. - Litt: J. Bruun 1966: 312. - K.
Ebbesen 2005: fl.2,124.

4520. Spandet Østermark, Spandet sg (DKC: 210108.82). TT 1925. Langhøj. Den er ca. 80 m l., 8 m br. og 1,5 m h.
I højen er registreret spor af 3 kamre.
4521. Fjersted, Spandet sg (DKC: 210108.86). 1955. Rundhøj. Der er registreret randsten. I højen findes en jættestue
omgivet af en stenpakning.
Kammeret er ovalt og orienteret Ø-V. Det er 3,8 m l., 1,8 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 11 sidesten, som hælder indad.
Mellem sidestenene er registreret tørmurskonstruktion, lagt i en lerpakning. Midt for kammerets S-lige side findes en
gangåbning.
Gangen er orienteret S-N. Den er ca. 3,0 m l. og 0,6 m br. Dens gulv skråner nedad mod kammeret.
Fund (Udgr. 1955 af D. Ørsnes - NM A 50.304): 4 ravperler (1 type a1; 2 type b1; 1 type m) og fragmenter. - 10 tragtbægre.
- >6 tragtskåle. - >5 skulderskåle. - 1 tøndeformet lerkar.- >8 fodskåle. - >6 lerskeer. - 1 cylinderhalsskål. - Litt: K. Davidsen
1973: fl.1 nr. 132. - 1978: fl. 1. nr. 25, pl. 115,a-b. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 152, fig. 59,1. - 1979: 40 f, fig. 49. - 1993-4:39
ff.
4522. Gånsager, Vodder sg (DKC: 210109.48). TT 1925. Fritstående dysseruin.
Kammeret var bygget af >2 sidesten og 1 dæksten.
4523. Gammeleng, Emmelev sg (DKC: 210202.70). 1989.
Rundhøj. Den var ca. 16 m i diam. Den var omgivet med randsten. I højens S-lige del fandtes en jættestue. Kammeret
var omgivet af en stendynge og en lerkappe.
Kammeret var 3,5 m l. og 2,3 m br. Det var opr. bygget af 11 sidesten. Der registeredes tørmurskonstruktion mellem
sidestenene. Gulvet bestod af et lag hvidbrændt flint.
Under gulvet fandtes en 0,3 m dyb jordgrav med en lille flintøkse og ravperler. På gulvet fandtes yngreneolitiske gravgaver,
bl. stridsøkse, køllehoved og trækar.
Gangen var orienteret Ø-V. Den var ca. 3 m. den var bygget af 10 sidesten; 5 på hver side.
Ved gangmundingen fandtes både offer-og udrømningslag.
Fund (Udgr. 1990 af E. Jørgensen - HAM 2221): Mange fund.
4524. Ballum, Ballum sg (DKC: 210301.3). TT 1925. Høj. I højen fandtes en megalitgrav. Der registreredes sekundære
urnegrave.
Fund (mgl.): En halv snes flintøkser og en flintdolk.
4525. Steneng, Brede sg (DKC: 210302.4). TT 1925 og OV 1962. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 13,5 m l. og 7,5
m br. Der er registreret >3 randsten.
I højen fandtes et polygonalt dyssekammer.
Fund (Udgr. 1962 af O. Voss. - NM): se nedenfor.
4526. Steneng, Brede sg (DKC: 210302.23). TT 1925 og OV 1962. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var 42 m l. og 6,5-7,0
m br. Der er registreret 84 randsten. I højen fandtes 3 dysser.
a. Det V-lige kammer var orienteret N-S. Det var bygget af 9 sidesten og 1 dæksten. Gangen var orienteret S-N.
b. Det midterste kammer var orienteret N-S. Det var 3,2 m l. og 1,2 m br. Det var bygget af 12 sidesten og 5 dæksten.
Gangen var orienteret S-N.
c. Det Ø-lige kammer var orienteret N-S. Det var 2,2 m l. og 1,8 m br. Det var bygget af 7 sidesten.
Gangen var orienteret S-N.
Fund fra 4525-6 (Udgr. 1962 af O. Voss - NM u. Nr.): 1 skivekølle. - 1 lerkar (type I A 3) - 1 tyknakket grønstensøkse. - 1
stridsøkse (kan ikke findes).- >31 tragtbægre. - >3 tragtskåle.- >9 Troldebjergskåle. - 5 skulderskåle. - 1 skulderkop. - 1
spandformet lerkar. - > 4 fodskåle. - 3 lerskeer. - 1 sfærisk skål. - Litt: O. Voss 1963: 10 f. - 1966: 268 (afb.). - K. Davidsen
1973: fl.1 nr. 133a. - 1978: 116, fig. 57a, fl.1 nr. 26. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 154, fig. 52. - 2005: fl.2,125. og fig. og fig.
86.
210304,a. Løgumgårds Bjerge, Løgumkloster sg. (Inds. - NM 22.021). Fundet i en dysse: 1 stridøkse (type K 1).- Litt: K.
Ebbesen 2005: fl.2,126.
4527. Bov, Burkal sg (DKC: 210401.1). TT 1927. Langhøj(?) - Der er registreret flere randsten. I højen fandtes en
stordysse/jættestue.
Gangen var orienteret S-N. Den var bygget af >4 sidesten.
Fund (Udgr. 1927 af T. Thomsen. - NM A 33.760, B 4, 1-297(fra både anlæg og offerlag)): 1 sleben, svær, tyknakket
huløkse (type IA). - 1 sleben, svær, tyknakket retøkse (Valby-type). - 4 øksefragmenter. - 14 flækkeknive. - 21 tværpile.
- 20 flækker/-fragm. - 7 ravperler (1 type a1; 3 type b1; 2 type b2; 1 ravskive, type 2a) og fragm. - >29 tragtbægre. - >14
tragtskåle. - >2 Troldebjergskåle. - >7 skulderskåle. - 3 skåle med konkav hals. - 1 retvægget skål. - 1 fodskål. - 1 lerske. - 1
cylinderhalsskål. - Ubest. lerkarfragm. MN I-III. - Litt: A. Knudsen 1927: 86 ff. - K. Davidsen 1973: fl. 1. nr. 134. - 1978:
117, fig. 57b. - fl.1, nr. 27, pl. 109, b-e. - K. Ebbesen 1975: 168. - 1978: fla. nr. 155. - 1979: fig. 48,5-8. - 2005: fl.2,127.
4528. ”Holger Danskes Høj”, Møgeltønder, Møgeltønder sg (DKC: 210502.13). TT 1925. Dysse.
Kammeret er bygget af 5 sidesten og 1 dæksten. - Litt: A. Knudsen 1928: 86 f.
4529. Møgeltønder, Møgeltønder sg (DKC: 210502.20). TT 1925. Megalitgrav.
Kammerets gulv bestod af en bundbrolægning.
Gangen var orienteret SV-NØ. I højens N-lige side fandtes sekundære urnegrave.

Fund (mgl.): Perler af ”ler”.
4530. Brink, Møgeltønder sg (DKC: 210502.-) 1992. Rundhøj. I højen fandtes en dysse. Den var nedgravet i undergrunden
og omgivet med en stenpakning.
Kammeret var rektangulært. Gulvet bestod af et lag br. flint. Herpå fandtes gravgaver.
Fund (Udgr. 1992 af E. Jørgensen - NM i.s): 1 fragm. stridsøkse (type K). - 1 tyknakket huløkse. - 1 ravperle og ubest.
lerkarskår. - Litt. AUD: 1992:404.

ÅBENRÅ AMT.
220101,a. Adsbøl, Adsbøl sg (FS 2904-08, usikre fundoplysninger). Fund fra en megalitgrav: 1 usleben, svær tyndnakket
retøkse. - 1 flintsegl. - 1 sleben, spidsnakket huløkse. - 2 slebne, tynkattede flintøkser (mgl.).
4531. Bov, Bov sg (DKC: 220102.10). 1971-72. Tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1971-72 af Wortmann. - Privateje): 1 ildsk. nakkefragm. af tyndbladet flintøkse. - 8 tværpile. - Mange
flintafslag. - 2 ravperler (1 type nb1 og 1 type q3). - >10 tragtbægre. - 5 tragtskåle. - 1 øskenskåle. - 1 Troldebjergskål. - 5
skulderskåle. - 1 hængekar. - 1 cylinderhalsskål. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 156.
4532. Kæmpesten, Bov sg (DKC: 220102.46). 1983. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 33 m l. og 8 m br.
Centralt i højen fandtes en dysse. Den var omgivet af en stenpakning. Det polygonale dyssekammer var nedgravet ca. 1
m i undergrunden. Kammeret har haft indgang mod Ø. Gulvet bestod af et lag br. flint.
Fund (Udgr. 1982 af P. Ethelberg - HAM 1477, i.s.): 2 tværpile. - Ubest. lerkar.
4533. Frøslev, Bov sg (DKC: 220102.50). 1968. Tomt af en langhøj. I højtomten fremkom tomten af 2 gravkamre. Det
ene havde brolagt gulv. Herpå stod de hele lerkar.
Fund (HAM u. nr.): 1 sleben, tyndnakket flintøkse. - 1 flække. Ravperler. - 3 tragtbægre. - 1 øskenskål. - 1 Troldebjergskål.
- 1 skulderkop. - 1 skål med konvekse sider. - 1 fodskål. - Litt: K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 157.
4534. Kiskelund, Bov sg (DKC: 220102.65). HCB 1924. Langhøj, orienteret SV-NØ. Den var ca. 47,0 m l. og 5,0 m br.
Fund (Udgr. af HAM - i.s.): Enkelte, spredte fund.
4535. Kollund, Bov sg (DKC: 220102.86). HCB 1924. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var 15 m l. og 6 m br. Der er registreret
6 randsten.
Der er registreret gravkamre.
4536. Kollund, Bov sg (DKC: 220102.87). HCB 1924. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 24 m l., 5,5 m br. og 1,0 m h.
Der er registreret 3 randsten. I højen fandtes 2 kamre.
a. 8,5 m fra højens V-lige ende er registreret spor af et gravkammer.
b. 13,0 m fra højens V-lige ende er registreret spor af et gravkammer.
4537. Kollund Skov, Bov sg (DKC: 220102.88). HCB 1924. Rundhøj. Den var 9,5 m i diam. og 1,0 m h. Der er registreret
1 randsten.
I højen er registreret et kammer.
4538. Kollund, Bov sg (DKC: 220102.89). HCB 1924. Rundhøj. Den var 8,5 m i diam. og 1,5 m h. Der er registreret 7
randsten.
I højen er registreret et gravkammer.
4539. Kollund Mark, Bov sg (DKC: 220102.102). HCB 1925. Højtomt, hvori findes en dysse.
Dyssens kammer (type II) er orienteret N-S. Det har rektangulær grundplan. Det er 2,5 m l., 1,2 m br. og 1,3 m h.
Kammeret er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod N og 2 sten på hver langside mod Ø og V. Sidestenene
vender en flad, kløvet side indad. For kammerets S-lige ende findes en ca. 0,9 m høj indgangssten. Kammerets bund er
brolagt.
4540. Kollund Mark, Bov sg (DKC: 220102.102a). JRa 1934. Tomten af en megalitgrav.
Fund (mgl.): Fragm., sleben flintøkse.
4541. Kollund Mark, Bov sg (DKC: 220102.103). JRA 1934. Højtomt. I højen fandtes et dysssekammer.
Kammeret (type I) havde rektangulær grundplan. Det var ca. 1,8 m l., 1,0 m br. og 0,6-0,7 m h. Det var bygget af 6
sidesten, nemlig 1 sten for hver ende samt 2 sten på hver langside. I det ene hjørne stod en smal sten. Der er registreret
tørmurskonstruktion, tætnet med ler. Gulvet består af et lag brændt flint. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten.
Fund (mgl.): 1 sleben flintøkse. - 1 flække.
4542. Kollund Østerskov (Dyrehaven), Bov sg (DKC: 220102.106). HCB 1925 og JRa 1934. Langhøj, orienteret Ø-V. Den
er 15 m l., 10 m br. og 1,0 m h. Der er registreret 2 randsten.
I højens midterakse og ca. 4 m fra hinanden findes to dysser.
a. Det vestlige kammer (type Ia) har rektangulær grundplan. Det er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning.
Det er 2 m l., 1,0 m br. og 0,9 m h.. Det er bygget af 4 lige høje sidesten, nemlig 1 sten på hver side.
b. Det østlige kammer (type II) har rektangulær grundplan. Det er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning.
Det er 1,8 m l., 1,2 m h. og 0,8 m br. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod N og 1 sten på hver
langside mod Ø og V. For kammerets S-lige ende ligger en 0,4 m høj tærskelsten. Kammeret har været dækket af 1 stor

dæksten.
4543. Kæmpesten, Bov sg (DKC: 220102.122). Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 18 m l. og 5 m br.
Centralt i højen fandtes en dysse. Den var nedgravet ca. 0,5 m i undergrunden og omgivning af en ler- og flintpakning.
Kammeret var rektangulært. Det var bygget af 6 sidesten, 1 for hver ende og 2 på hver langside.
Fund (HAM 1478 i.s.): Fragm. ravperle og ubest. lerkarskår.
4544. Kollund, Bov sg (DKC: 220102.140). JRa 1951. Høj. I højen fandtes en dysse.
Kammeret (type I/II) havde rektangulær grundplan og var orienteret NØ-SV. Det var 1,3 m l. og 0,6 m br. Det var bygget
af >2 sidesten, nemlig 1 sten mod NV og SØ. Der er registreret tørmur mellem sidestenene. Gulvet bestod af et lag br.
flint.
4545. Kæmpesten, Bov sg (DKC: 220102.156, identisk med 220102.171). 1983. Langhøj, orienteret N-S. Det var ca. 17
m l. og 7 m br.
Centralt i højen fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type I) var orienteret N-S eller parallelt med højens
længderetning. Det var bygget af 6 sidesten, nemlig 1 for hver ende og 2 for hver side. Der er registreret tørmurskonstruktion
mellem sidestenene. Gulvet bestod af en brolægning af marsksten og et lag br. flint.
Ved højens Ø-lige langside fandtes skår af en fodskål.
Fund (Udgr. 1982 af P. Ethelberg - HAM 1479); Skeletrester og flækkesegl.
4546. Kollund Skov, Bov sg (DKC: 220102.202). JRa. Rundhøj. Den er ca. 11,5 m i diam. og 1,0 m h. Der er registreret
nogle få randsten.
Centralt i højen er registreret spor af et gravkammer.
4547. Kollund Østerskov, Bov sg (DKC: 220102.204). JRa. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 35 m l. og 6 m br. Der er
registreret randsten.
4548. Kollund Mark, Bov sg (DKC: 220102. - JRa 35). 1934. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 50 m l. og 8 m br. Der er
registreret nogle få randsten.
a. 12 m fra højens Ø-lige ende findes en dysseruin. Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan. Det er orienteret
Ø-V eller parallelt med højens længderetning. Det er 1,8 m l. og 0,8 m br. Det er bygget af >2 sidesten; nemlig 1 sten
mod S og V. På gulvet lå et lag brændt flint.
Fund (mgl.): Et par lerkarskår.
220102.a. Kollund, Bov sg (Schwerin 2632-37 - Kriegsverlust). Fundet i en megalitgrav: 5 Troldebjergskåle. - Litt: G.
Rosenberg 1933: 11, fig. 9. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 158.
4549. Stubbæk, Ensted sg (DKC: 220103.1). HCB 1921. Rundhøj. Den er 8 m i diam. og 0,5 m h. Der er registreret 2
randsten.
Der er registreret dækstenen af et kammer.
4550. Stubbæk, Ensted sg (DKC: 220103.2). HCB 1921. Rundhøj. Den var ca. 7 m i diam. og 0,7 m h. Der er registreret
10 randsten.
I højen er registreret spor af et gravkammer.
4551. Stubbæk, Ensted sg (DKC: 220103.3). HCB 1921. Rundhøj. Den er ca. 7 m i diam. og 0,5 m h. Der er registretet
1 randsten.
Centralt i højen er registreret spor af et gravkammer.
4552. Stubbæk, Ensted sg (DKC: 220103.4). HCB 1921. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 20 m l. Der er registreret
randsten.
I højens er registreret et gravkammer.
I højens V-lige ende fandtes en sekundær urnegrav med brændte ben.
Fund (mgl.): 1 tyndnakket flintøkse.
4553. Agsø, Ensted sg (DKC: 220103.6). JRa. Rundhøj. Den var ca. 10 m i diam. og 1 m h. I højen fandtes en dysse.
Kammeret (type I/II) havde rektangulær grundplan og var orienteret NØ-SV. Det var ca. 0,6 m br. Kammeret var bygget
af 4 sidesten; nemlig 1 sten mod NØ, NV, SØ og SV. Det var dækket af 1 dæksten.
4554. Sdr. Hastrup, Ensted sg (DKC: 220103.7). HCB 1921. Rundhøj. Den er ca. 10 m i diam. og 1,0 m h. I højen findes
en dysse.
Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret N-S. Det er 1,7 m l. og 1,1-0,7 m br. Det er bygget af 5
sidesten; nemlig 1 sten mod N samt 2 sten på langsiderne mod Ø og V. Kammeret er åbent mod S.
4555. Sdr. Hastrup, Ensted sg (DKC: 220103.7b). HK 1928. Rundhøj. I højen findes en dysseruin.
Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret NV-SØ. Det er ca. 2,2 m l., og 1,2 m br. Det er bygget
af 5 sidesten; nemlig 1 sten mod NV og 2 sten mod NØ og SV. Kammeret er åbent mod SØ.
4556. Sdr. Hastrup, Ensted sg (DKC: 220103.8). HCB 1921. og JRa 1937. Rundhøj. Den er ca. 7,5 m i diam. og 1,0 m h.
I højen findes en dysse.
Kammeret (type I/II) er orienteret Ø-V. Det er 1,4 m l. og 0,4 m br. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 2 sten mod N og 1
sten mod S, Ø og V. De 4 af stenene vender en flad, kløvet side indad, mens den femte er påfaldende rund. På den S-lige
sidesten ligger en mellemliggersten. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
4557. Sdr. Hastrup, Ensted sg (DKC: 220103.9). HCB 1921 og JRA 1937. Rundhøj. Den er ca. 8 m i diam. og 1,0 m h.

Der er registreret 5 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 1,6 m l.
og 1,0-0,8 m br. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 2 sten på den N-lige langside og 1 sten mod N, Ø og V. Sidestenene
vender alle en flad, kløvet side indad. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
4558. Sdr. Hastrup, Ensted sg (DKC: 220103.10). HCB 1921 og JRa. Rundhøj. Den er ca. 12 m i diam. og 1,0 m h. Der
er bevaret >35 randsten.
Centralt i højen findes en stordysse.
Kammeret er orienteret NV-SØ. Det har uregelmæssig, trapezformet grundplan. Det er 2,7 m l. og 1,6 m br. Det er
bygget af 6 sidesten; nemlig 2 på hver side. De fleste vender en flad, kløvet side indad. For kammerets SØ-lige side findes
en gangåbning. Kammeret er dækket af >1 dæksten.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den er bygget af >4 sidesten; 2 på hver side.
Fund (Udgr. 1894 af W. Splith - KS 9388): 1 fragm. dobbeltægget stridsøkse. - 1 tragtbæger. MN I. - Litt: K. Langenheim
1935: 52. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 150.
4559. Sdr. Hostrup Skov, Ensted sg (DKC: 220103.11). HCB 1921. Rundhøj. Den er 8 m i diam. og 0,5 m h. I højen findes
en dysse.
Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret Ø-V. Det er 1,3 m l. og 0,7 m br. Det er bygget af 4
sidesten og 1 dæksten.
4560. ”Hesten”, Sdr. Hastrup, Ensted sg (DKC: 220103.12). HCB 1921. Rundhøj. Den var 13 m i diam. og 1,5 m h. Der
er registreret 6 randsten.
Centralt i højen er registreret spor af et gravkammer.
4561. Sdr. Hastrup, Ensted sg (DKC: 220103.13). HCB 1921. Langhøj. Der er registreret randsten.
I højen er registreret et kammer.
Fund (mgl.): Oldsager.
4562. Sdr. Hostrup, Ensted sg (DKC: 220103.14). HCB 1921 og JRa 1937. Rundhøj. Den er 9,5 m i diam. og 1 m h. Der
er registreret 22 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
4563. Sdr. Hostrup, Ensted sg (DKC: 220103.15). HCB 1921. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er 32 m l., 10,5 m br. og
1,0 m h. Der er registreret 2 randsten. I højen fandtes 1 eller 2 gravkamre.
13 m fra højens SV-lige ende er registreret spor af et kammer.
4564. Hostrup Skov, Ensted sg (DKC: 220103.17). JRa 1937. Rundhøj. Den er 8 m i diam. og 1,0 m h. Der er registreret
32 randsten.
I højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >1 sidesten.
4565. Sdr. Hostrup Skov, Ensted sg (DKC: 220103.18). HCB 1921 og JRa 1937. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 15
m l. og 7 m br.
I højens N-lige del findes en dysseruin. Kammeret er orienteret Ø-V eller på tværs af højens længderetning. Der er
registreret >1 sidesten og 1 dæksten.
4566. Røllum, Ensted sg (DKC: 220103.20). HCB 1920. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 68 m l., 6-10 m br. og ca.
1,5 m h. Der er registreret 4 randsten.
4567. Skovly, Ensted sg (DKC: 220103.55). JRa. Rundhøj. Den var ca. 8 m i diam. og 0,5 m h. Der er bevaret randsten.
Centralt i højen er registreret en kammerruin.
220103,a. Elisenlund, grav II, Ensted sg (Udgr. 1894 af W. Splith - identisk med 4554? ). Rundhøj. Den var ca. 8 m i
diam. og 1 m h.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret havde rektangulær grundplan og var orienteret Ø-V. Det var 2,0 m l., 0,8 m
br. og 0,8 m h. Det var bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod V samt 2 sten på langsiderne mod N og S. Det var dækket
af 1 dæksten.
220103,b. Elisenlund, Grav IV, Ensted sg (Udgr. 1894 af W. Splieth - identisk med 4556?). Rundhøj. Den var ca. 8 m i
diam. og 1 m h.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret havde rektangulær grundplan og var orienteret NØ-SV. Det var 1,6 m l., 1,0
m br. og 0,8 m h. Det var bygget af >3 sidesten; nemlig 1 sten på hver langside og 1 sten mod NØ.
4568. Felsted, Felsted sg (DKC: 220104.9). JB 1921. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 20 m l., 8 m br. og 1,8 m h. Der
er registreret randsten. I højen fandtes 2 dysser.
a. Lidt V for højens midte fandtes en dysse. Kammeret (type I/II) var orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Det var 1,8 m l. og 0,7 m br. Det var bygget af 5 sidesten; nemlig 1 sten mod V og 2 på langsiderne mod
N og S. Kammeret var åbent mod Ø. Det var dækket af 1 dæksten.
b. 4-5 m fra kammer a fandtes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten i syd.
4569. Østertoft, Felsted sg (DKC: 220104.10). JB 1921. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 30-32 m l., 9 m br. og 1,8
m h. Der er registreret >25 randsten. I højen fandtes 2-3 dysseruiner.
a. 4-5 m fra højens SV-lige ende findes en dysseruin. Der er registreret 2-3 sidesten.
b. 15 m fra højens SV-lige ende findes en dysseruin. Kammeret var bygget af >4 sidesten.

4570. Fællesskov, Felsted sg (DKC: 220104.16). JB 1921. Rundhøj. Den er 15-16 m i diam. og 1,0 m h. Der er registreret
2 randsten.
Centralt i højen findes en dysseruin. Kammeret (type I/II) er orienteret Ø-V. Det var ca. 2 m l. Det var bygget af >3
sidesten. bl.a. 1 sten mod Ø og V.
4571. Dyrehaven, Gråsten sg (DKC: 220105.16). JB 1921. Rundhøj, 15 m i diam, 1,5 m h.
Centralt heri en dysse. Gangen er 0,6 m br. Der er registreret >2 sidesten.
4572. Gråsten Skov, Gråsten sg (DKC: 220105.12). JB 1921. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 24 m l., 10 m br. og 1 m
h.
4573. Dyrehaven, Gråsten sg (DKC: 220105.23). JB 1921. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er 26 m l. og 10 m br. I
højen er registreret spor af 2 kamre, henh. i højens V-lige og Ø-lige ende.
Der er registreret >1 sidesten af det V-lige kammer.
4574. Dyrehaven, Gråsten sg (DKC: 220105.24). JB 1921. Rundhøj. Den er ca. 8-10 m i diam. og 1,0 m h.
Centralt i højen findes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten, som vender en flad side indad.
4575. ”Kongestolen”, Gråsten Dyrehave, Gråsten sg (DKC: 220105.25). JB 1921 og JRa 1939. Langhøj, rektangulær og
orienteret Ø-V. Den er 25 m l., 8 m br. og 1,0-1,5 m h. Der er registreret 2 randsten.
I højens midterakse findes 2 dysser.
a. 4 m fra den vestlige ende findes en dysse (type Ib). Kammeret er orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning.
Det har rektangulær grundplan. Det er 1,7 m l. og 0,65 m br. Kammeret er bygget af 6 lige høje sidesten, nemlig 1
endesten mod N og S samt 2 sten på hver langside. Kammerets dæksten er fjernet.
b. 3 m fra højens Ø-lige ende findes en dysse (type Ia). Kammeret er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning.
Det har rektangulær grundplan. Det er 1,6 m l. og 0,5 m br. Kammeret er bygget af 4 lige høje sidesten; én på hver side.
Kammerets dækstenen er fjernet. - Litt: J. Raben 1953: 13 f.
4576. Dyrehaven, Gråsten sg (DKC: 220105.27). JB 1921. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 19 m l., 10 m br. og 1 m
h.
5 m fra højens Ø-lige ende findes en dysseruin. Der er registreret >3 sten af kammeret.
4577. Ny Skovbøl, Gråsten sg (DKC: 220105.29). JB 1929 og JRa 1935. Rundhøj. Den er ca. 12 m i diam. og 1,5 m h. Der
er registreret 17 randsten.
Centralt i højen findes en dysseruin. Der er registreret >1 sidesten af kammeret.
4578. Dyrehaven, Gråsten sg (DKC: 220105.30). JB 1921. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 42 m l., 8-10 m br. og 1,5
m h. Der er registreret >1 randsten. Den danner sammen med følgende en tvillingelangdysse.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >1 sidesten.
4579. Dyrehaven, Gråsten sg (DKC: 220105.31, JB 1931. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er >20 m l., 6 m br. og 1,5 m h.
Højen ligger parallelt med foregående, kun adskildt af en sænkning.
I højens V-lige ende er registreret spor af et dyssekammer.
4580. Dyrehaven, Gråsten sg (DKC: 220105.32). JB 1921. og JRa. Langhøj, orienteret Ø-V. Det er 26 m l., 10-12 m br. og
2,0 m h. Der er registreret >1 randsten.
6 m fra højens V-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret N-S eller parallelt med
højens længderetning. Det er 1,7 m l. og 0,5 m br. Det er bygget af 5 sidesten; nemlig 1 endesten mod N samt 2 sidesten
mod Ø og V. Kammeret er åbent i S.
4581. Svejrup, Gråsten sg (DKC: 220105.34). JB 1921. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. 22 m l., 10 m br. og 1,5 m
h. Der er registreret nogle få randsten.
Ved højens midte findes en dysseruin. Der er registreret >2 sten af kammer.
4582. Svejstrup, Gråsten sg (DKC: 220105.40). JRa. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 35 m l. og ca. 10 m br.
8 m fra højens Ø-lige enden er registreret spor af en dysse.
4583. Vilsbæk, Holbøl sg (DKC: 220106.19). HCB 1923. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var 21 m l., 5 m br. og 0,5 m h. Der
er registreret flere randsten. I højen fandtes 3 dysser.
a-c. Henholdsvis 3 m, 10 m og 16 m fra højens V-lige ende er registreret spor af gravkamre.
4584. Hønsnap Skov, Holbøl sg (DKC: 220106.85). HCB 1925 og JRa 1935. Rundhøj. Den er ca. 7 m i diam. og 1,0 m h.
Der er registreret 2 randsten.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret NV-SØ. Det er bygget af >3 sidesten;
nemlig 1 sten mod NV, NØ og SV. Kammeret er åbent mod SØ.
4585. Hønsnap Skov, Holbøl sg (DKC: 220106.86). HCB 1923 og JRa 1939. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 43 m
l., 6,0 m br. og 1,0 m h. Der er registreret >4 randsten.
4586. Hønsnap, Holbøl sg (DKC: 220106.89). HCB 1923 og JRa 1935. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 30 m l., 8 m
br. og 1,0 m h.
I højens SV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det er orienteret Ø-V eller parallel med højens
længderetning. Det er bygget af >3 sidesten; nemlig 1 sten mod N, S og V. Kammeret er åbent mod Ø.
4587. Sønderskov, Holbøl sg (DKC: 220106.90). HCB 1923 og JRa 1938. Langhøj, rektangulær og orienteret N-S. Den er
25 m l., 7 m br. og 1,5 m h. Der er bevaret 12 randsten. I højen findes 2 dysser.

a. 5 m fra højens N-lige ende findes en dysseruin bestående af 4 kløvede sten.
b. Ved højens midten findes en dysse (type Ic). Kammeret er orienteret N-S eller parallelt med højens længderetning. Det
har rektangulært grundplan. Det er 2,0 m l., 0,6 m br. og 1,0 m h. Kammeret er bygget af 5 lige høje sidesten, nemlig 1
endesten mod N og S samt henholdsvis 1 og 2 sidesten på langsiderne mod Ø og V.
4588. Hønsnap Skov, Holbøl sg (DKC: 220106.91). HCB 1923 og JRa 1938. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 20
m l., 6 m br. og 1 m h. Der er registreret ca. 20 randsten.
13 m fra højens VSV-lige ende er registreret spor af et gravkammer.
4589. Hønsnap Skov, Holbøl sg (DKC: 220106.93). HCB 1925 og JRa 1935. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den er ca. 20
m l., 4,0-5,0 m br. og 1 m h. Der er registreret 28 randsten. - Litt: J. Raben 1939c: 53. - 1953: 11.
4590. Hønsnap Skov, Holbøl sg (DKC: 220106.94). HCB 1925. Langhøj, orienteret ØSØ-VSV. Den er 21 m l., 6,0 m br.
og 1,0 m h. Der er registreret 38 randsten.
Centralt i højen findes et dyssekammer (type II). Det er orienteret VNV-ØSØ eller parallelt med højens længderetning.
Det er 1,8 m l., 0,6 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af 3 sidesten; nemlig 1 sten mod NNV, ØNØ og VSV. For kammerets
SSØ-lige side findes en indgangssten. - Litt: J. Raben 1939c: 53 ff (afb.). - 1953: 11. - K. Davidsen 1978: fl.1 nr. 28, fig. 61
og pl. 115, h-i.
4591. Kjelstrup Statsskov, Holbøl sg (DKC: 220106.96). HCB 1925 og JRa 1935-36. Langhøj, rektangulær og orienteret
Ø-V. Den er 22 m l., 5,5 m br. og 1,0 m h. Der er bevaret 33 randsten.
I højen findes 3 dysser.
a. 4,5 m fra højens Ø-lige ende findes en dysseruin bestående af 2 sten.
b. 10 m fra højens Ø-lige ende findes et kammer (type Ib). Det er er orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning.
Det er 1,8 m l. og 0,5 m br. Kammeret er bygget af 6 lige høje sidesten, nemlig 1 endesten mod Ø og V samt 2 sten på
langsiderne mod N og S. Kammeret har et omhyggelig lagt flisegulv.
c. 16,5 m fra Ø-enden findes en dysse (type II). Kammeret er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det
er 1,8 m l. og 0,5 m br. Der er bevaret 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod N og 1 sten på hver langside mod Ø og V. For
kammerets S-lige ende er registreret en indgangssten. - Litt: J. Raben 1939c: 54. - 1953: 11 f.
4592. Rønshoved Skov, Holbøl sg (DKC: 220106.97). HCB 1925 og JRa 1935. Langhøj, rektangulær og orienteret NVSØ. Den er 40 m l., 8 m br. og 0,5 m h. Der er bevaret 4 randsten. I højen findes 2 dysser.
a. I højens NV-lige ende findes en dysse (type Ic). Kammeret er orienteret NV-SØ eller parallelt med højens længderetning.
Det har rektangulær grundplan. Det er 1,8 m l., 0,7 m br. og 0,5 m h. Kammeret er bygget af 8 lige høje sidesten; nemlig
1 endesten mod NV og SØ, samt hele 3 sten på langsiderne mod NØ og SV. Der er registreret tørmurskonstruktioner
mellem sidestenene. Kammerets dæksten er fjernet.
b. I højens SØ-lige ende findes en dysse (type Ic). Kammeret er orienteret NNV-SSØ eller på skrå af højens længderetning.
Det har rektangulær grundplan. Det er 1,8 m l. og 0,6 m br. Kammeret er bygget af 6 sidesten, nemlig 1 endesten mod
NNV og SSØ, samt 2 sten for hver langside mod VSV og ØNØ. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. - Litt: J. Raben
1939c: 54 ff (afb.). - 1940c: 281 f, fig. 7. - 1953: 12 f.
4593. Kelstrup Skov, Holbøl sg (DKC: 220106.98). HCB 1925. Ruin af en dysse.
4594. Kelstrup Skov, Holbøl sg (DKC: 220106.99). HCB 1925 og JRa 1935.
Rundhøj. Den er ca. 8 m i diam. og 2 m h. Der er bevaret 2 randsten.
Centralt i højen findes en dysse (type II). Kammeret er orienteret NV-SØ. Det har rektangulær grundplan. Det er 2,0 m l.,
1 m br. og 1 m h. Kammeret er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod NV samt 2 sten på hver langside mod NØ og
SV. Der er registreret tørmurskonstruktioner mellem sidestenene. For kammerets SØ-lige ende findes en indgangssten.
Kammerets dæksten er fjernet. - Litt: J. Raben 1953: 12.
4595. Rønshoved Skovene, Holbøl sg (DKC: 220106.101). HCB 1925. Rundhøj. Den er ca. 8 m i diam. og 1,0 m h. Der er
registreret 9 randsten. Centralt i højen er registreret spor af et kammer.
4596. Kelstrup Skov, Holbøl sg (DKC: 220106.103). HCB 1925 og JRa 1938. Rundhøj. Den er ca. 9 m i diam. og 1,0 m
h. Der er registreret 7 randsten.
I højen findes et rektangulært dyssekammer (type I). Det er orienteret NV-SØ. Det er bygget af 4 sidesten; nemlig 1 sten
mod NV og SØ samt 2 sten mod NØ og SV.
4597. Kelstrup Fredsskov, Holbøl sg (DKC: 220106.107). JRa 1939. Langhøj?
I højen er registreret et rektangulært dyssekammer. Det er orienteret NNV-SSØ. Det var bygget af >5 sidesten.
4598. Kelstrup Fredskov, Holbøl sg (DKC: 220106.108). JRa 1935. Rundhøj, 6 m i diam. og 0,5 m h. Der er registreret 9
randsten.
Centralt i højen findes en dysseruin. Kammeret var orienteret Ø-V og havde rektangulær grundplan. Det var bygget af
>5 sten.
4599. Rønshoved Skovene, Holbøl sg (DKC: 220106.112). JRa 1935. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 20 m l., 6 m br.
og 1,0 m h.
Centralt i højen er regsitreret spor af et gravkammer.
4600. Hokkerup, Holbøl sg (DKC: 220106.113). JRa 1935. Langhøj. Der er registreret nogle få randsten.
I højen er registreret 2 kamre.

4601. Kelstrup Plantage, Holbøl sg (DKC: 220106.154): JRa. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 12 m l., 8,0 m br. og
1,0 m h.
Der er ikke registreret noget gravkammer.
4602. Kelstrup Skov, Holbøl sg (DKC: 220106.171). JRa. Langhøj. Der er registreret randsten.
Der er registreret 1-2 gravkamre i højen.
4603. Kelstrup Fredskov, Holbøl sg (DKC: 220106.173). JRa. Rundhøj. Der er registreret >1 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin.
4604. Kelstrup Fredskov, Holbøl sg (DKC: 220106.177). JRa. Rundhøj. Den er ca. 8 m i diam. og 0,6 m h.
I højen er registreret en dysseruin. Kammeret var bygget af >2 sidesten; én for hver ende. - Litt: K.E. Møller 1990: nr.
53.
4605. Kelstrup Skov, Holbøl sg (DKC: 220106.184). JRa. Langhøj. I højen fandtes en dysse. Der er registreret > 2
sidesten.
220106,a. Sønderhav, Holbøl sg (MMS 3215). Fundet i en langdysse: 1 sleben, buttet retmejsel. - 1 flække. - Fragm.
lerkar.
4606. Kliplev, Kliplev sg (DKC: 220107.12). HCB 1923 og KT 1958. Rundhøj. Den er ca. 1 m h.
Centralt i højen findes et rektangulært dyssekammer (type II). Det er orienteret NV-SØ. Det var opr. bygget af 4 sidesten;
nemlig 1 sten mod NV og NØ, samt 2 sten mod SSV. For kammerets SØ-lige ende findes en 0,4 m h indgangssten.
Kammeret er dækket af 1 dæksten. - Litt: H. Kjær 1930a: 184 (afb.).
4607. Kliplev, Kliplev sg (DKC: 220107.12a). HCB 1923. Rundhøj. Den var ca. 6 m i diam. og 0,5 m h.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret > 2 sten af kammeret.
4608. Klosterbjerg, Kliplev sg (DKC: 220107.14). HCB 1923. Langhøj.
I højen er registreret en megalitgrav.
Fund (Mgl.): Flintøkser. - Litt: S. Müller 1913: 225.
4609. Årtoft, Kliplev sg (DKC: 220107.19). HCB 1923. Tomt af en megalitgrav.
Fund (Mgl.): Flintøkser, flækker og pilespidser.
4610. Årtoft Plantage, Kliplev sg (DKC: 220107.24). HCB 1923. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 45 m l., 12 m br. og 2
m h.
Der er registreret spor af 2 kamre.
4611. Kværs, Kværs sg (DKC: 220108.5). HCB 1923 og JRa 1937. Rundhøj. Den er ca. 6 m i diam. Der er registreret > 1
randsten. Kammeret (type I/II) er orienteret N-S. Det er ca. 2 m l., 0,6-0,7 m br. og 0,8 m h. Det er bygget af > 4 sidesten;
nemlig 2 sten på langsiderne i Ø og V. Der var bevaret 1 dæksten.
4612. Rinkenæs Skov, Rinkenæs sg (DKC: 220109.3). JB 1923. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Den er ca. 20 m l., 8-10 m
br. og 1,5 m h.
I højens V-lige ende er registreret spor af et gravkammer.
4613. Rinkenæs Skov, Rinkenæs sg (DKC: 220109.4). JRa 1922 og JB 1923. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Den er ca.
18,0 m l., 8 m br. og 1,5 m h. Der er registreret 31 randsten. I højen fandtes 2 dysser.
a. I højens Ø-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammmer (type I/II). Det var orienteret NNV-SSØ eller på tværs
af højens længderetning. Det var bygget af > 3 sidesten; nemlig 1 sten mod i NNV, ØNØ og VSV. Kammeret var åbent
mod SSØ.
b. Centralt i højen fandtes et rektangulært dyssekammer (type I/II). Det var orienteret NNV-SSØ eller på tværs af højens
længderetning. Det var ca. 1,8 m l. og 0,9 m br. Det var bygget af > 5 sidesten; nemlig 1 sten mod NNV, samt 2 sten mod
ØNØ og VSV. Det er åbent mod SSØ.
4614. Rinkenæs Skov, Rinkenæs sg (DKC: 220109.5). JB 1923. Rundhøj. Den er ca. 10 m i diam. og 1,0 m h.
Centralt i højen fandtes et dyssekammer. Det var orienteret NNV-SSØ. Det var 1,6 m l. og 0,6 m br. Det var bygget af 6
sidesten og 1 dæksten.
4615. Rinkenæs, Rinkenæs sg (DKC: 220109.7). JB 1923. Rundhøj. Den var ca. 0,5 m h.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten og 1 dæksten af et gravkammer.
4616. Rinkenæs, Rinkenæs sg (DKC: 220109.18). JRa. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den var ca. 17 m l., 6-7 m br. og
0,6 m h. Der er registreret enkelte randsten.
I højens midterakse er registreret en dysseruin.
4617. Rinkenæs, Rinkenæs sg (DKC: 220109.29). JRa. Rundhøj. Den var ca. 8 m i diam. Der er registreret nogle få
randsten.
I højen er registreret ruinen af en dysseruin.
4618. Rinkenæs, Rinkenæs sg (DKC: 220109.38). JRa. Rundhøj. Den var ca. 8-9 m i diam.
Centralt i højen fandtes spor efter et kammer.
4619. Rinkenæs, Rinkenæs sg (DKC 220109.-). 1845. En sløjfet jættestue.
Kammeret var næsten 4-kantet med gang på SV-siden.
Fund (Inds. - KS 2065-68): 1 sleben, buttet retmejsel. - 1 sleben, tyndbladert, tyknakket flintøkse. - 1 tragtbæger. - Litt:
Kieler Berichte X: 4, 1845. - K. Langenheim 1934: 52 f.

4620. Varnæs Tykskov, Varnæs sg (DKC: 220111.37). JB 1923 og JR 1945. Langhøj, rektangulær og orienteret Ø-V. Den
er 44 m l., 10 m br. og 2 m h. Der er bevaret 93 af oprindelig 95 randsten.
Ved langhøjens midten findes en dysse (type II). Kammeret er orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning.
Det har rektangulær grundplan. Det er 2,2 m l., 1,0 m br. og 1,3 m h. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod
V og 1 større sten på hver langside mod N og S. For kammerets Ø-lige ende findes en indgangsten. Kammerets gulv
dannes af en bundbrolægning og et lag brændt flint. Kammeret er dækket af 1 stor dæksten.
Ved en af de sydlige randsten er fundet en flækkekniv.
Fund (NM A 41.051): 1 flækkekniv. - Litt: J.J.A. Worsaae 1865: 24, note 1. - Kieler-bericht 33, 1873: 3. - Mitteilungen
3, 1890: 29. - T. Mathiassen 1938: 283 f. - H. Norling-Christensen 1944: 5 ff, fig. 1. - S. Müller 1913: 184 f, fig. 8. - J.C.
Laursen 1845: 162 ff. - K. Ebbesen 2006: nr. 403.
4621. Varnæs Tykskov, Varnæs sg (DKC: 220111.39). JB 1921 og JR 1945. Langhøj, orienteret SSØ-NNV. Den er ca 24 m
l., 12 m br. og 1,0 m h. Der er registreret >25 randsten. Der er registreret mindst 1 gravkammer i højen.
I højens NNV-lige ende fandtes en dysseruin. Der er registreret 3 sten af et gravkammer.
4622. Hjordkær, Hjordkær sg (DKC: 220202.46). HCB 1920 og OKJ 1951. Rundhøj. Den var ca. 14 m i diam. og ca. 1 m
h.
I højen fandtes en dysseruin. Det var bygget af >4 sidesten. Gulvet var dækket af et lag ildskørnet flint.
I dyssen fandtes 2 lerkar samt en urnegrav fra bronzealderen.
Ovenpå højen fremkom en stenlægning med offerhensættelser (TN fase 3). I højsiden var anlagt en enkeltgrav.
Fund (Udgr. 1951 af O. Klindt-Jensen 1951 - MN A 44.708-19): 1 tulipanskål. - 1 åben skål med konvekse sider. MN V.
- Litt: K. Ebbesen 1975: 238, note 112. - 1978: fl.a. nr. 159. - 1979: 81 ff, fig. 85-87. - N.H. Andersen og T. Madsen 1977:
150. - K. Davidsen 1978: fl. 1 nr. 29, pl. 115,c-d.
4623. Sdr. Ønslev, Hjordkær sg (DKC: 220202.19). HCB 1920. Tomten af en megalitgrav.
Fund (Inds. - NM A 32.085-86): 2 ravperler (type c2) - 1 øskenflaske (type c, fase TN 3). - Litt: K. Thorvildsen 1941; nr.
107, fig. 9. - N. Åberg 1937: nr. 33. - K. Langenheim 1934: 53, t. 14,f. - H. Knöll 1976: nr. 67.
4624. Hjordkær, Hjordkær sg (DKC: 220202.78). 1953. Rundhøj. Der er registreret randsten.
Fund (Udgr. 1953). Dele af et offerlag ved højen SØ-lige side.
4625. ”Sillehøj”, Nørby, Løjt sg (DKC: 220203.1). HK 1921 og 1923. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den var ca. 36 m l.,
10 m br. og 1,5 m h. Der er registreret 2 randsten. I højen fandtes 3 dysser.
a. 2-3 m fra højens VSV-lige ende er registreret spor af et gravkammer.
b. 22 m fra højens VSV-lige ende findes et rektangulært dyssekammer (type I). Det er orienteret Ø-V. Det er ca. 2,0 m l.,
0,7 m br. og 0,8 m h. Det er bygget af 4 lige høje sidesten og 1 dæksten.
Fund (KS 13.134): 2 lerkar (mgl.) - 1 kraveflaske (type c, TN, fase 3).
c. 4-5 m fra højens ØNØ-lige ende er registreret spor af et gravkammer. - Litt: H. Kjær 1930: 178 f. - K. Langenheim 1935:
53.
4626. Lindholm, Løjt sg (DKC: 220203.2). HK 1921 og 1923. Rundhøj. Den er ca. 9 m i diam. og 1,0 m h. Der er bevaret
8 randsten.
Centralt i højen findes en dysse (type II). Kammeret er orienteret VNV-ØSØ. Det har rektangulær grundplan. Det er 2,3
m l. og 0,6 m br. Kammeret er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod VNV og 2 sten på hver langside mod ØNØ og
SSV. For kammerets ØSØ-lige ende findes en 0,5 m lavere tærskelsten. Kammeret har været dækket af 2 dæksten, som
ligger afvæltet. - Litt: K. Ebbesen 2006: nr. 404.
4627. Løjt Nørreskov, Løjt sg (DKC: 220203.10). HK 1921 og 1923. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den er ca. >15 m l., 9 m
br. og 1,0 m h. Ved langhøjens midterakse findes 2 dysser.
a. Centralt i højen findes en dysse (type I/II). Kammmeret er orienteret NØ-SV eller på tværs af højens længderetning.
Det har rektangulær grundplan. Det er 1,2 m l. og 0,6-0,7 m br. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 endesten
mod SV og 1 større sten på langsiderne mod NV og SØ. Kammeret er åbent mod NØ. Det er dækket af 1 stor dæksten.
b. Ca. 5 m længere mod NV findes en dysseruin. Den består af 5-6 større sten.
4628. Løjt Nørreskov, Løjt sg (DKC: 220203.11). HK 1921 0g 1923. Rundhøj. Den er ca. 8,5 m i diam. og 1,0 m h. I højen
findes en dysse.
Kammeret(type I/II) er orienteret SV-NØ og har rektangulær grundplan. Der er bevaret >2 sidesten; nemlig 1 sten mod
SV og SØ. Sidestenene hælder indad.
4629. Løjt Kirkeby, Løjt sg (DKC: 220203.17). HK 1921 og 1923. Langhøj. I højen er registreret flere kamre med
dæksten.
Fund (mgl.): Flintøkser.
4630. ”Myrpold”, Høgebjerg, Løjt sg (DKC: 220203.54). 1888, HK 1921 og 1923 samt JR 1937. Høj. Den er ca. 7,0-5,5
m i diam. Der er registreret ca. 40 randsten. I højens SØ-lige del fandtes en stordysse. Den var omgivet med en pakning
af sten og flint.
Kammeret har pæreformet grundplan og er orienteret SSØ-NNV. Det er ca. 3,1 m l., 1,9 m br. og 1,0 m h. Det er bygget
af 10 sidesten, nemlig 4 sten på hver langside og 2 endesten mod NNV. Det er dækket af 2 dæksten. For kammerets SSØlige ende findes en 1,0 m br. gangåbning. Her ligger en tærskelsten. Gulvet består af en brolægning. På gulvet fandtes

mange skeletrester og gravgaver.
Gangen, som førte til randstenskæden, er orienteret SSØ-NNV. Den er >2 m l. og 1,0-0,5 m br. Den var bygget af 6
sidesten; tre på hver side.
Fund (Udgr. 1888 af M.C. Reimer og 1937 af J. Raklev - NM A 37.703-5 og FHM 2796): 1 spidsnakket huløkse. - 1 sleben,
tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 1 fragm. flintmejsel. - 3 flækker - 1 lerkar (type I A 3).- 1 svejet bæger (SN). - 1 tragtskål.
- 2 dolke (begge type Ix).- 5 ravperle (2 type a1-2. - 1 type b2. - 1 type n - 2 type q) og fragm. - Mgl: 1 spydspids/flintdolk.
- Som fundet foreligger er det overkomplet med 5 flækker. - Litt: S. Müller 1913: 193. fig. 12 og fig. 80. - E. Munksgaard
1970: pl. I. - S.W. Andersen 1988; 14 f. - K. Ebbesen 2005: fl.2,128. - 2005: fl.2,128. - 2009: kap.46.
4631. Barsmark, Løjt sg (DKC: 220203.58). HK 1921 og 1923. Rundhøj. Den er 11 m i diam. og 1,5 m h. Der er registreret
2 randsten. I højen fandtes en megalitgrav. Der er registreret >4 sten.
Gangen var orienteret SØ-NV.
4632. Barsmark, Løjt sg (DKC: 220203.81). HK 1921 og 1923. Ruin af en jættestue.
Kammeret er orienteret VNV-ØSØ. Det var 5,5 m l., 1,4 m br. og 1,1 m h. Det er bevaret >3 sidesten. Der er registreret
tørmurskonstruktion. På gulvet lå et lag ildskørnet flint.
Gangen er orienteret SSV-NNØ. Den er >1,7 m l. Der er registreret >4 sidesten og >1 dæksten.
Fund (mgl.): Skår med stregornamentik.
4633. Barsmark, Løjt sg (DKC: 220203.82). HK 1921 og 1923. Rundhøj. Den var ca. 9-12 m i diam. og 0,5 m h.
I højen fandtes ruinen af et gravkammer. Der er registreret >2 sidesten.
Fund (mgl.): Udenfor kammeret er fundet 1 lille, usleben flintøkse, 5 skeformede redskaber og 2 flintflækker.
4634. Knudshoved, Løjt sg (DKC: 220203.84). HK 1921 og 1923. Høj. I højen fandtes en jættestue.
Kammeret er orienteret VNV-ØSØ. Det var opr. ca. 6 m l., 1,4 m br. og 1,1 m h. Den er bygget af 10-11 sidesten og >1
dæksten.
Gangen er orienteret SSV-NNØ. Den er bygget af >2 sidesten.
Fund (mgl.): Lerkarskår med stregornamenter. - Litt: S. Müller 1913: 205 f.
4635. ”Agerstenhøj”, Barsmark, Løjt sg (DKC: 220203.85). HK 1921 og 1923. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 24
m l., 13 m br. og 2 m h. Der er bevaret >31 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret havde opr. polygonal(?) grundplan. Det er ca. 2 m l., 2,1 m br. og 1,3 m h. Det
var bygget af >6 sidesten, nemlig 2 sten mod NV og NØ, samt 1 sten mod SØ og S. Der er registreret tørmurskonstruktion.
Kammeret har lergulv. Der er spor efter ild.
Fund (Udgr. 1883 af J. Riis - Mgl.): Skeletrester, 5 tyknakkede flintøkser, 2 tyknakkede mejsler, flækker, 2 små ravperler
og flere lerkar. - Litt: S. Müller 1913: 189. - K. Langenehim 1935: 51.
4636. Barsmark, Løjt sg (DKC: 220203.93). HK 1921 og 1923. Dysse.
Kammer var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
4637. Barsmark, Løjt sg (DKC: 220203.95). HK 1921 og 1923. Dysse.
Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
4638. Løjt, Løjt sg (DKC: 220203.106). HK 1921 og 1923. Høj. I højen fandtes en dysseruin.
Kammeret var bygget af >3 sidesten.
Fund (mgl.): 3 flintøkser.
4639. Sønderskov, Løjt sg (DKC: 220203.120). HK 1921 og 1923. Rundhøj. Den er ca. 20 m i diam. og 1 m h.
Centralt i højen findes et dyssekammer (type I). Det er orienteret Ø-V. Det er ca. 1,1 m l. og 0,6 m br. Det er bygget af 5
sidesten, nemlig 2 sten mod N, og 1 sten mod Ø, V og S.
4640. Løjt, Løjt sg (DKC: 220203.122). HK 1921 og 1923. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er 16 m l., 8 m br. og 1,5
m h. Der er bevaret >15 randsten.
3-4 m fra højens ØSØ-lige ende findes en dysseruin. Der er registreret >3 sten.
4641. Tvekløft, Løjt sg (DKC: 220203.124). HK 1923. Langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den er ca. 30 m l. og 10 m br. Der
er registreret 10 randsten. I højens midterakse findes 3 dysser.
a. 8 m fra højens NNØ-lige ende findes en dysse. Kammeret (type I/II) er orienteret ØSØ-VNV eller på tværs af højens
længderetning. Det har rektangulær grundplan. Det er 2,2 m l. og 1,5 m br. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 2 sten
mod NØ og NV og 1 sten mod SV. Sidestenene hælder indad. Kammeret er åbent mod SØ.
Fund (Udgr. 1923 af H. Kjær - NM A 32.216-20): 1 flintdolk (type Ix). - 2 tværpile. - 1 afslag af sleben flintøkse. - Ubest.
lerkarskår.
b. 16 m fra højens NNV-lige ende findes en dysse. Kammeret (type I/II) er orienteret ØSØ-VNV eller på tværs af højens
længderetning. Det har rektangulær grundplan. Det er 2,2 m l., 1,4 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af 6 sidesten, nemlig
2 sten på langsiderne mod NØ og SV samt 1 sten mod NV og SØ. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1923 af H. Kjær - NM A 32.221): 1 ildskørnet dolkfragm.
c. 22 m fra højens NNØ-lige ende findes en dysse. Kammeret (type II) er orienteret ØSØ-VNV eller på tværs af højens
længderetning. Det har rektangulær grundplan. Det er 1,7 m l. og 1,2 m br. Det er bygget af >3 sidesten, nemlig 1 sten
mod NØ, NV og SV. For kammerets SØ-lige ende findes en indgangssten. Gulvet er lavet af ler.
Fund (Udgr. 1923 af H. Kjær - NM A 32.222-23): Lerkarskår, nogle fundet udenfor kammeret. - Litt: H. Kjær 1930a: 182

f (afb.). - K. Langenheim 1935: 53. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 160.
4642. Sønderskov, Løjt sg (DKC: 220203.125). HK 1921 og 1923. Rundhøj, ca. 13,5 m i diam. og 1,5 m h. Der er bevaret
4 randsten.
Centralt i højen findes en dysse (type II). Kammeret er orienteret NV-SØ. Det har rektangulært grundplan. Det er 1,6
m l. og 0,7 m br. Kammeret er bygget af 4 sidesten; nemlig 1 endesten mod NV samt henholdsvis 1 og 2 sidesten på
langsiderne mod NØ og 2 SV. For kammerets SØ-lige side findes en indgangssten. Kammeret er dækket af en flad
dæksten.
4643. Løjt, Løjt sg (DKC: 220203.127). HK 1921. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 30 m l., 14 m br. og 1,0 m h.
4644. Løjt, Løjt sg (DKC: 220203.128). HK 1921 og 1923. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 25 m l., 12 m br. og
ca. 1,5 m h. Der er bevaret >12 randsten.
4645. Mulkær Skov, Løjt sg (DKC: 220203.134). HK 1921 og 1923. Rundhøj. Den er 18 m i diam. og 2,5 m h.
I højen findes en dysse. Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan. Det er orienteret ØNØ-VSV. Det er ca. 0,5 m
br. Der er registreret >2 sidesten, som hælder indad. I højen er fundet sekundære BrA-grave.
Fund (Udgr. 1914 af H. Mikkelsen): Ingen. En bronzedolk fandtes i højen.
4646. Sønderskov, Løjt sg (DKC: 220203.140). HK 1921. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 26 m l., 22 m br. og 2,5-3,5
m h.
4647. Løjt Skovby, Løjt sg (DKC: 220203.156). HK 1921 og 1923. Rundhøj. Den var ca. 30 m i diam. og 0,5 m h.
I højen fandtes tomten af megalitgrav.
Fund (mgl.): Få lerkarskår, de to med ornamenter.
4648. Løjt Kirkeby, Løjt sg (DKC: 220203.160). HK 1921 og 1923. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den var >23 m l.
I højens Ø-lige ende findes en dysse. Kammeret er rektangulært. Det er bygget af 6 sidesten, nemlig 2 på hver langside
og 1 for hver ende. Det er dækket af 2 dæksten.
220203,a. Lillehoved, Løjt sg (Inds. 1878. - NM A 34.395). Fundet i en en langdysse: 1 kraveflaske (type c, fase TN 3). Litt: K. Thorvildsen 1941: nr. 105, fig. 2. - Aarb. for Sydøstjylland 1930: 178-9. - N. Åberg 1937: nr. 32. - H. Knöll 1976:
nr. 65. - K. Langenheim 1935: 53, t. 12b.
220203,b. Løjt Skovby, Løjt sg (Udgr. 1935 af Lund og J. Raklev). Langdysse, orienteret Ø-V. Den var 28 m l., 9 m br. og
0,75 m h. I højens V-lige ende fandtes en dysse.
Kammeret var orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning. Det var omgivet af en stenpakning. Det var 1,8
m l. og ca. 0,5 m br. Det var bygget af 6 sidesten, nemlig 2 sten på langsiderne og 1 for hver ende. Sidestenene hælder
indad.
Fund (NM A 36.537): 1 kraveflaske (tye c, fase TN 3). - Litt: K. Thorvildsen 1941: nr. 106. - J. Brøndsted 1937: fig. 109
(kammeret). - H. Knöll 1976: nr. 66, t. 3,1.
4649. Rise, Rise sg (DKC: 220204.149). HAM. Langhøj, orienteret Ø-V. I højen er registreret gravkamre.
4650. Hjelm Skov, Åbenrå sg (DKC: 220205.16). HK 1923. Langhøj. Den var ca. 16-18 m l.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret 1 sidesten.
4651. Hjelm Skov, Åbenrå sg (DKC: 220205.22). HK 1923. Rundhøj. Den er ca. 15 m i diam. og 1,0 m h. Der er registreret
13 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type I/II) har rektangulær grundplan og er orienteret VSV-ØNØ. Det er 2,0
m l. og 0,6-0,8 m br. Det er bygget af 5 sten, nemlig 2 sten mod N og S, samt 1 i V. Kammeret er åbent mod ØNØ.
Fund (Udgr. - mgl.): 3 flintøkser, 1 belemnit, og 1 kubusformet sten.
4652. Nr. Hastrup, Egvad sg (DKC: 220302.23). HCB 1920. Langhøj, orienteret N-S. Den var ca. 31 m l. og 18 m br. I
højen er registreret 1 eller 2 dysser.
7 m fra højens N-lige ende fandtes en dysseruin. Der iagttoges >2 sidesten og 1 dæksten.
4653. N. Jarup, Ø. Løgum sg (DKC: 220304.26). HK 1920. Rundhøj. Den er ca. 13 m i diam. og 1,0 m h. I højen findes
en dysse.
Kammeret (type II) er orienteret ØNØ-VSV. Det er ca. 1,5 m l. og 0,8 m br. Det var opr. bygget af 3 sidesten, nemlig 1
sten mod VSV, VNV og SSØ. For kammerets ØNØ-lige ende stod en indgangssten.
Fund (Udgr. af HAM - i.s.): 1 tyndnakket flintøkse. - 1 tværpil. - 2 ravperler (den ene type a1-2).
4654. Rugbjerg, Ø. Løgum sg (DKC: 220304.43). HCB 1920. Rundhøj. Den er ca. 14,5 m i diam. og 1,5 m h.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret var bygget af >5 sten.
4655. Hovslund, Ø. Løgum sg (DKC: 220304.79). HK 1920. Dysse.
Kammeret var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
4656. Ø. Løgum, Ø. Løgum sg (DKC: 220304.109 eller 111). HK 1920. Høj.
I højen fandtes et gravkammer. Det var bygget af 4 sidesten og 1 stor dæksten.
4657. Hovslund, Ø. Løgum sg (DKC: 220304.151). HK 1920. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den opr. ca. 25 m l. og 1,5 m
h. Der er registreret 6 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret flere sten.
4658. ”Kæmpekisten”, Hovslund, Ø. Løgum sg (DKC: 220304.153). 1887 og HK 1920. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var
ca. 23 m l. og 10 m br. Der er registreret 3 randsten. I højen fandtes 2 dysser.

a. I højens V-lige ende fandtes et dyssekammer. Det var bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. Der fandtes et lag br. flint på
bunden.
Fund (Udgr. 1887): Ingen.
b. I højens Ø-lige ende fandtes et dyssekammer. Det var bygget af 5 sidesten og 2 dæksten. På gulvet fandtes et lag br.
flint.
Fund (Udgr. 1887. - KS 4112): Lerkarskår. - Litt: Anonym 1812: 332. - Kieler-Bericht 35, 1878: 7. - H. Handelmann 1897:
6. - K. Langenheim 1935: 52.
4659. Lundsgård, Ø. Løgum sg (DKC: 220304.156). HK 1920. Dysse.
Kammeret var ca. 2 m l. Det var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
Fund (mgl.): 1 stridsøkse og lerkarskår.
4660. Genner, Ø. Løgum sg (DKC: 220304.162). HK 1920. Rundhøj. Den er ca. 6-10 m i diam. og 1,0 m h.
I højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >2 sten.
4661. Genner, Ø. Løgum sg (DKC: 220304.164). 1908 og HK 1920. Dysse.
Kammeret (type IV) har polygonal grundplan og er orienteret SØ-NV. Det er 1,3 m l., 1,4 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af
>5 sidesten, som hælder indad. Det er dækket af >1 dæksten. For kammerets SØ-side findes en 0,7 m br. gangåbning.
Gangen var orienteret SØ-NV.
Fund (Udgr. 1908 af M. Gram - KS 12-123a-b): 1 sleben, svær, tyknakket huløkse (type A). - 1 sleben, tyndbladet,
tyknakket flintøkse. - 2 flækkeildsten. - 1 flækkekniv. - 4 flækker. - 1 tværpil. - 2 ravperler (1 type c og 1 type q1). - 1
Troldebjergskål. - 1 øskenbæger. MN I. - Litt: K. Langenheim 1935: 51, t. 19g. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 161. - 2005:
fl.2,129.
4662. Genner, Ø. Løgum sg (DKC: 220304.173). HK 1920. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 20 m l., 10 m br. og
1,5 m h. I højens NØ-lige del er registreret spor af et gravkammer.
4663. Skønhavn, Ø. Løgum sg (DKC: 220304.191). CLV 1970. Ruin af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1970 af C.L.Vebæk. - NM A 50.636-39): 1 skivekølle. - 1 YN-lerkar (type IA). - 1 åben skål med konvekse
sider. - 1-2 ubest. lerkar. - Litt: K. Ebbesen 1979: 44 f. fig. 54-55. - 2005: fl.2,130.
4664. Genner, Ø. Løgum sg (DKC: 220304.193). HK 1920. Rundhøj. Den er ca. 7 m i diam. og 0,5 m h.
I højen fandtes en dysse. Kammeret var orienteret VNV-ØSØ. Der er registreret 5-6 sten og 1 dæksten.

SØNDERBORG AMT.
4665. Nørreskov, Egen sg (230101.1). KFJ 1920. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 25 m l., 7-8 m br. og 1,5 m h. Der
er bevaret >18 randsten. Højen har tagformede ender og de største randsten står midt for enderne. I højens midterakse
findes 2 dysser.
a. 5,5 m fra højens Ø-lige ende findes en dysse. Det rektangulære kammer (type II) er orienteret N-S eller på tværs af
højens længderetning. Det er ca. 2,2 m l. og 1,2 m br. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod N, Ø og V. For
kammerets S-lige ende findes en indgangssten. Gulvet består af en brolægning.
b. 4,5 m fra højens V-lige ende findes en dysse. Den er omgivet af en stenpakning, som når til overkanten af kammerets
sider. Det rektangulære kammer (type II) er orienteret NNØ-SSV eller på tværs af højens længderetning. Det er 2,0
m l., 1,0 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod NNØ, VNV og ØSØ. Der er registreret
tørmurskonstruktion mellem sidestenene, som hælder indad. For kammerets SSV-lige side findes en indgangssten.
Lidt over gulvet fandtes gravgaverne, men ingen skeletrester.
Fund (Udgr. 1920 af K. Friis-Johansen - NM A 31.001-5): 1 flintdolk (type IA/B). - 1 stridsøkse (type K 4). - 1 bæger
med S-formet profil. - 1 miniaturebæger. - Ubest. uornam. lerkarskår. Alle SN. - Litt: O. Voss u. år: 62 (afb.) og 69 ff. - K.
Ebbesen 2005: fl.2,131.
4666. Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.2). KFJ 1920. Rundhøj. Den er ca. 15 m i diam. og 1,0 m h.
Centralt i højen er registreret en dysseruin. - Litt: J. Raben 1953: 40 f. - K. Ebbesen 2005: fl.2,131.
4667. Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.6). KFJ 1920. Rundhøj. Den var 11,5 m i diam. og 1,0 m h.
Centralt i højen er registreret en dysseruin.
4668. Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.7). KFJ 1920 og JRa 1943. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 22 m l., 16 m
br. og 2,0 m h. Der er bevaret >8 randsten; den midterste randsten i V-enden er meget høj. I højens midterakse findes 2
dysser.
a. 2 m fra højens Ø-lige ende findes en dysse. Det rektangulære kammer (type IIb) er orienteret N-S eller på tværs af
højens længderetning. Det er 1,7 m l., 0,9 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod N samt 2
sten mod Ø og V. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. For kammerets S-lige ende findes en indgangssten.
Kammeret er dækket af 1 stor dæksten. På gulvet fandtes et tykt brandlag og derover et lag flint. Undergrunden var
rødbrændt.
Fund (Udgr. 1943 af J. Raben. – mgl.): Ubest. lerkarskår.
b. 3 m fra højens V-lige ende findes en dysse. Det rektangulære kammer (type IIb) er orienteret N-S eller på tværs af

højens længderetning. Det er 1,6 m l. og 0,9 m br. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod N samt 2 sten mod Ø
og V. For kammerets S-lige ende findes en indgangssten. Det er dækket af 1 stor dæksten.- Litt: J. Raben 1953: 26.
4669. Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.8). KFJ 1920 og JRa 1944. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 20 m l., 15
m br. og 2,0 m h. I højen er registreret 2 dysser.
a. 4 m fra højens V-lige ende findes en dysse. Det rektangulære kammer (type Ia) er orienteret NØ-SV eller parallelt med
højens længderetning. Det er ca. 2,0 m l. og 0,6 m br. Det er bygget af 4 lige høje sidesten, nemlig 1 sten mod NØ, SV,
NV og SØ.
b. 4 m fra højens Ø-lige ende findes en dysseruin. Der er registreret >1 sidesten.
4670. ”Troldhøj”, Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.9). KFJ 1920 og JRa 1944. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca.
27,5 m l. og 15,5 m br. Der er registreret en randstenskæde af >30 små randsten. Udenfor denne findes ca. 4 m fra begge
langsiderne en række af >18 store monolitter. Monolitrækken står tættere ved enderne.
a. I højens V-lige ende er registreret spor af et gravkammer. - Litt: J. Raben 1944: 210 f (afb.). - 1953: 27 f (afb.).
4671. ”Sandagerbjerg”, Nørrreskoven, Egen sg (DKC: 230101.10). KFJ 1920 og JRa 1944. Langhøj, orienteret Ø-V. Den
er 30 m l., 15 m br. og 2,0 m h. Der er registreret >4 randsten. I højen fandtes 2 dysser.
a. I højens Ø-lige ende fandtes en dysse. Det rektangulære gravkammer var orienteret Ø-V eller på tværs af højens
længderetning. Det var bygget af >2 sidesten.
b. I højens V-lige ende fandtes en dysse. Det rektangulære kammer var orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Det var ca. 2,3 m l. og 1,7 m br. Det var bygget af > 6 sidesten, nemlig 2 sten på Ø, V og S.
4672. Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.11). KFJ 1920 og JRa 1943. Rundhøj. Den er ca. 11 m i diam. og 1,0 m h.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type IIb) har rektangulær grundplan og er orienteret NNØ-SSV. Det er 1,4
m l. og 1,0 m br. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod NNØ, og 2 sten mod VNV og ØSØ. For kammerets SSØlige ende findes en indgangssten. Det er dækket af 1 dæksten.
Fund: 1 flintøkse. - Litt: J. Raben 1953: 22 f (afb.).
4673. Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.12). KJF 1920 og JRa 1943. Rundhøj. Den er ca. 12,5 m i diam. og 1,0 m h.
Der er bevaret > 1 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type Ib) er orienteret NNØ-SSV. Det er 1,2 m l., 0,7 m br. og
1,0 m h. Det er bygget af >3 sidesten, nemlig 1 sten mod NNØ, VNV og ØSØ. Der er registreret tørmurskonstruktion.
For kammerets SSV-lige ende står en indgangsten. På bunden fandtes et lag br. flint. Over bunden lå en dolk; på bunden
de øvrige gravgaver.
Fund (Udgr. 1943 af J. Raben - MSS 3451-53, i.s.): 1 flintdolk. - 1 sleben, svær tyknakket flintøkse. - 1 tværpil.- Litt: J.
Raben 1944: 207 f (afb.). - 1953: 21 f (afb.).
4674. ”Korsstenen”, Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.13). KFJ 1920; JRa 1937 og 1943. Rundhøj. Den er ca. 10 m i
diam. og 1 m høj. Der er registreret 3 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type Ib) er orienteret NV-SØ. Det er 1,2 m l. og 0,9 m br. Det
er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod NV, NØ og SV. For kammerets SØ-lige side står en indgangssten.
Der er fundet en fragm. flintøkse og en skiveskraber. - Litt: J. Raben 1944: 209. - 1953: 23. - P.V. Glob 1969: 250, nr.
104.
4675. Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.14, identisk med 244). KJF 1920 og JRa 1943. Rundhøj. Den er ca. 12 m i
diam. og 1,0 m h. Der er registreret 1 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type IIb) er orienteret N-S. Det er 1,7 m l. og 0,9 m br. Det
er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod N og 2 sten mod Ø og V. For kammerets S-lige ende findes en indgangssten.
Kammeret er dækket af 1 dæksten. - Litt: J. Raben 1944: 208; nr. 6 (afb.). - 1953: 23 f (afb.).
4676. Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.15). KFJ 1920 og JRa 1942. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er 13,0 m l.,
7,5 m br. og 1,5 m h. Den er bevaret >27 randsten. De er indtil 1,2 m høje. Den midterste randsten for den S-lige ende
er spids.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type IIb) er orienteret NØ-SV eller skråt på højens længderetning. Det har
rektangulær grundplan. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod NØ og 2 sten mod NØ og SV. For højens SV-lige
ende findes en indgangssten. Kammeret er dækket af 2 dæksten.
Ved langhøjens SV-lige hjørnesten fandtes et forarbejde til en flintøkse.
Fund (Udgr. 1942 af J. Raben - MSS 3412-18): 1 sleben, tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 3 flækker. - Mgl.: 1 sleben
flintmejsel. - 1 flækkekniv. - Litt: J. Raben 1944: 206 f, nr. 2 (afb.).
4677. Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.16 - Den ligger i forlængelse af den foregående med en ca. 4 m bred grøft
imellem. Sandsynligvis er det 2 selvstændige langdysser). Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Den er 18,5 m l., 7, 5 m br. og
1,5 m h. Der er bevaret >36 randsten.
Der er ikke registreret noget gravkammer. - Litt: J. Raben 1944: 207, nr. 3 (afb.). - 1953: 20.
4678. Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.18). KFJ 1920 og JRa. Rundhøj. Den er ca. 15 m i diam. og 2 m h.
Centralt i højen findes en megalitgrav. Kammeret er orienteret NØ-SV. Det er ca. 1,9 m l. og 1,3 m br. Det er bygget af
mindst 6 sidesten, nemlig 2 sten mod SØ og NØ, samt 1 sten mod SV og NØ. De 3 af sidestenene vender en flad, kløvet
side indad. På den NØ-lige langside findes mod Ø en ca. 0,9 m bred åbning; muligvis en gangåbning.

4679. ”Baronens Høj”, Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.20). JR og JRa 1946. Rundhøj. Den er ca. 16 m i diam. og 1,5
m h. Der er bevaret 24 af opr. 28 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type Ib) er orienteret NV-SØ. Det er 2,0 m l., 1,1 m
br. og 1,1 m h. Det er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten mod NV, og SV samt 2 sten mod NØ. Der er registreret
tørmurskonsrruktion mellem sidestenene. For kammerets SØ-lige ende findes en indgangssten. I kammeret fandtes to
bundbrolægninger; den nederste dækket af et lag ildskørnet flint. På den øverste lå en knogledynge med en flintdolk. På
det nederste gulv lå lerkarskår og to dolke. Jorden under kammeret var rødbrændt.
Fund (Udgr. 1946 af J. Raben. - MSS 3926-30): 3 flintdolke (type IA/B og ubest.). - 1 tragtbæger. - Ubest. lerkar. MN I. Litt: J. Raben 1946b: 146 ff (afb.). - 1953: 37 f. - K. Ebbesen 1975: 278 f, fig. 187-9.
4680. Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.21). HCN 1955. Høj. Der er registreret 3 randsten.
I højen findes en dysseruin. Der er registreret >1 sidesten og 1 dæksten med skålgruber.
4681. ”Barnehøj”, Sjellerup, Egen sg (DKC: 230101.26). KJF 1920. Tomt af en megalitgrav.
Fund (Mgl.): Skeletrester, stenøkser og ravperler.
4682. Dyndved Skov, Egen sg (DKC: 230101.47). KFJ 1920. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 27 m l. og 7-8 m
br. Der er registreret 15 randsten.
Centralt i højen fandtes spor af en dysse. Den var orienteret på tværs af højens længderetning. Der er registreret >1 sten
af kammeret.
4683. Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.56). KFJ 1920. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 30 m l., 8 m br. og 0,5 m
h. Der er registreret 2 randsten.
Centralt i højen er registreret en dysseruin.
4684. ”Pughøj”, Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.57). KFJ 1920. Rundhøj. Den er ca. 12 m i diam. og 1 m h.
Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I) er orienteret SØ-NV. Det er bygget af 4 sidesten og 1
dæksten. Der er registreret tørmurskonstruktion. Gulvet består af en bundbrolægning og et lag brændt flint.
Fund (Udgr. 1945 af J. Raben): Ingen. - Litt: J. Raben 1953: 37.
4685. Nørresskoven, Egen sg (DKC: 230101.59, identisk med 230207.10). JRa ca. 1940. Langhøj. Den er >11 m l. og 1
m h.
I højen findes ruinen af en megalitgrav.
4686. ”Gl. Troldhøj”, Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.61 - identisk med 230207.9). KFJ 1922-23 og JRa 1946.
Rundhøj. Den er ca. 16 m i diam. og 2 m h. Der er registreret 2 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type II) er orienteret NV-SØ. Det er ca. 1,6 m l., 0,9 m br. og 0,9 m h. Det er
bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod NØ, NV og SV. For kammerets SØ-lige ende findes en 0,6 m h. indgangssten.
Kammeret var dækket af 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1945 af J. Raben - MSS 3918, mgl.): 1 flintdolk (type Ix). - Litt: J. Raben 1946b: 148 ff. - 1953; 39.
4687. ”Østerholm”, Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.62, identisk med 230207.13). KFJ 1922-23. Rundhøj. Den er
10,5 m i diam og 1,0 m h. Der er registreret randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret Ø-V. Det er bygget af >3 sidesten,
nemlig 1 sten mod N, S og V. Kammeret er åbent mod Ø. - Litt: J. Raben 1953: 40.
4688. Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.63, identisk med 230207.14). KFJ 1922-23 og JRA 1939. Langhøj, orienteret
NNØ-SSV. Den er 36 m l., 10 m br. og 2 m h. Der er registreret 37 randsten. I højens midterakse findes 2 dysser.
a. 9,5 m fra højens NNØ-lige enden findes en dysse. Det rektangulære dyssekammer (type II) er orienteret VNV-ØSØ
eller på tværs af højens længderetning. Det er ca. 2,0 m l. og 1,3 m h. Det er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten mod VNV
og SSV samt 2 sten mod NNØ. Sidestenene vender en flad, kløvet side indad. For kammeret ØSØ-lige ende findes en
tærskelsten.
Fund (Udgr. 1864 af baron Wedel - Mgl.): Flintøkser og -dolke.
b. 14 m fra højens SSV-lige ende findes en dysse. Det rektangulære dyssekammer (type II) er orienteret VNV-ØSØ. Det er
1,8 m l., 0,8 m br. og 1,0 m h. Det er bygget af 3 sidesten. For kammerets ØSØ-lige ende findes en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1939 af J. Raben): Ingen.
På og ved langhøjen er fundet en ”spydspids” og et forarbejde til en flintsegl(?) (MSS 577 og 3219 - Mgl.). - Litt: J. Raben
1953: 7 f.
4689. Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.64, identisk med 230207.15). KFJ 1922-23 og JRa 1939. Langhøj, orienteret
NNØ-SSV. Den er ca. 32 m l. og 15 m br. Der er registreret >13 randsten.
Centralt i højen findes en dysse, sekundært ombygget til en dyssestue. Kammeret er orienteret NNØ-SSV eller parallelt
med højens længderetning. Det er ca. 1,8 m l. og 1,5 m br. Det er bygget af 6 sidesten, nemlig 2 sten mod ØSØ og VNV
samt 1 sten mod NNØ og SSV. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 1
dæksten. Det opr. dyssekammer (type I) havde samme længderetning som langhøjen. Den V-lige sidesten er flyttet og
sat i forlængelse af den V-lige endesten. Derefter er gangen tilføjet.
Gangen er orienteret Ø-V. Den er ca. 2,0 m l. og 0,6 m br. Den er bygget af >5 sidesten, nemlig 3 sten mod S og 2 mod
N. Der er bevaret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Ved indgangen til kammeret ligger en tærskelsten. Udadtil
en den lukket af en stenmur.

Fund (Udg. af J. Raben 1939 - Mgl.): Ubest. lerkarskår. - Litt: J. Raben 1940: 271 f, fig. 4. - 1953: 8 f (afb.).
4690. Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.65, identisk med 230207.16). KFJ 1921 og JR 1937. Langhøj, orienteret NØSV. Den er ca. 26 m l., 8 m br. og 2,0 m h. Der er registreret nogle få randsten.
Ca. 8 m fra højens SV-lige ende og i dens midterakse findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret
NØ-SV eller parallelt med højens længderetning. Det er ca. 1,7 m l. og 0,9 m br. Det er bygget af >4 sidesten. - Litt: J.
Raben 1940c: 279 f, fig. 4. - 1953: 9 f.
4691. Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.75). KFJ 1922-23 og JRa 1937 samt 1943. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca.
24 m l., 11 m br. og 2,0 m h. Der er registreret >11 randsten.
Centralt i højen findes en dysse, sekundært ombygget til en dyssestue. Det opr. dyssekammer (type I) havde rektangulær
grundplan og var orienteret Ø-V. Kammeret er orienteret NV-SØ eller på tværs af højens længderetning. Det er ca. 2,0 m
l. og 1 m br. Det er bygget af 6 sidesten, nemlig 2 sten på langsiderne mod NØ og SV, samt 1 sten for hver ende. Der er
registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Den SØ-lige sidesten lukker kun halvt for kammeret. Den øvrige
del var lukket med en stenpakning. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1943 af J. Raben): Ubest. lerkarskår. - Litt: J. Raben 1953: 25 (afb.).
4692. Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.83). KFJ 1921. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 29-30 m l., 6 m br. og 1 m
h. Der er registreret >6 randsten.
a. Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Det er ca. 2 m l. og 0,5 m br. Det er bygget af >4 sidesten, nemlig 1 sten mod Ø og V samt 2 sten mod N.
Det er dækket af 1 dæksten. - Litt: J. Raben 1953: 40 f.
4693. Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.84). KFJ 1921. Rundhøj. Der er registreret >1 randsten.
Centralt i højen er registreret spor af en dysse.
4694. Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.85). KFJ 1921. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 52 m l., 15 m br. og 1,5 m
h. Der er registreret >1 randsten.
I højens V-lige ende er registreret en dysseruin. - Litt: J. Raben 1944: 208 (afb.).
4695. Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.86).KFJ 1921. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 24 m l., 10 m br. og 0,5 m
h. Der er registreret randsten.
I højens Ø-lige ende findes en dysseruin. Der er registreret 4 sten af et kammer.
4696. Nørreskoven, Egen sg (DKC: 2301101.90). KFJ 1921 og JRa. Høj. Den er ca. 19 m l. ell. i diam. og 1 m h.
S-ligt i højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret N-S. Det er ca. 1,6 m l. og 0,7 m br. Det
er bygget af >3 sidesten, nemlig 2 sten mod Ø, V og N. Kammeret er åbent mod S. Kammeret var dækket af 1 dæksten.
4697. ”Offeshøj”, Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.91). KFJ 1921. Rundhøj. Den er ca. 12 m i diam. og 1,0 m h. Der
er registreret 2 randsten.
I højen findes en dysseruin. Der er registreret 2 dæk(?)sten. - Litt: J. Raben 1939b: 44. - P.V. Glob 1969: nr. 831.
4698. Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.92). KFJ 1921. Rundhøj. Den er ca. 10 m i diam. og 0,5 m h.
Centralt i højen findes en dysseruin. Kammeret er orienteret NV-SØ. Det var bygget af >2 sidesten, nemlig 1 sten mod
SØ og SV.
4699. Nørrreskoven, Egen sg (DKC: 230101.128). JRa ca. 1940. Rundrund.
Centralt i højen findes en dysse. Der er registreret 1 dæksten.
4700. Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.129, identisk med 230105.1). KFJ 1921. Rundhøj. Den er 14 m i diam. og 1,0
m h. Centralt i højen findes en dysseruin. Der er registreret 2 sten af et kammer. - Litt: J. Raben 1953: 19 f (afb.).
4701. ”Wonneshøj”/”Det brede Hjørne”, Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.130, identisk med 230105.2). KFJ 1921
og JRa 1947. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 36 m l., 7,5 m br. og 1,5 m h. Der er bevaret ca. 40 randsten; de største
findes ved enderne. I højens midterakse fandtes 3 kamre.
a. 5 m fra højens V-lige ende er registreret spor af en dysse.
b. Centralt i højen fandtes spor af en dysse.
c. 4 m fra højens Ø-lige ende findes en dysseruin. Kammeret er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det
er 1,7 m l. og 0,7 m br. Der er bevaret >2 sidesten, nemlig 1 sten mod N og S.
I højen fandtes resterne af en brandgrav fra jernalderen. - Litt: J. Raben 1953: 42 f.
4702. Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.132). JRa ca. 1940. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den er ca. 23,5 m l., 12 m br.
og 1,5 m h.
Centralt i højen er registreret ruinen af en dysse. Der ses 1 dæksten.
4703. Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.133, identisk med 2301105.5). KFJ 1921 og JRa 1942. Langhøj, orienteret
VNV-ØSØ. Den er ca. 22 m l., 11 m br. og 1 m h. I højen fandtes 1 eller 2 dysser.
a. 4 m fra højens VNV-lige ende findes en dysse. Det rektangulære kammer (type II) er orienteret SSV-NNØ eller på tværs
af højens længderetning. Det er 1,5 m l., 1,0 m br. og 1,1 m h. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod NNØ, VNV,
og ØSØ. For kammerets SSV-lige ende findes en 0,3 m h. tærskelsten. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
b. 6 m fra højens ØSØ-lige ende fandtes spor af en dysse. Der er registreret >1 sten. - Litt: J. Raben 1944: 206 (afb.).
4704. Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.149). KFJ 1921. Fritstående dysse.
Kammeret er orienteret Ø-V. Det er ca. 1,5 m l. og 0,5 m br. Der er registreret 1 dæksten.

4705. Nørreskoven, Egen sg (DKC: 230101.161). JRa ca. 1960. Langhøj, orienteret Ø-V. Der er 38 m l., 7-8 m br. og 1,0
m h.
4706. Brandsbøl Skov, Havnbjerg sg (DKC: 230102.23). KFJ 1921 og JRa 1934. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 22
m l., 12 m br. og 2,0 m h. Der er registreret 10-20 randsten.
I højens Ø-lige ende findes en dysse (type III). Kammeret er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning. Det
har rektangulær grundplan. Det er ca. 2,0 m l. og 1,0 m br. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod N samt
2 på hver langside mod Ø og V. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. For kammerets S-lige ende findes en
gangåbning.
Gangen er orienteret S-N. Der er bevaret >1 sidesten.
Fund (Udgr. 1882 og 1934 - mgl.): Flintøkser.
I højens V-lige ende fandtes en sekundær bronzealdergrav. Stenkisten var 0,8 m l. og 0,5 m br. Den var bygget af flade
fliser. - Litt: T. Mathiassen 1939: 52 f, fig. 28. og fig. 25,8. - J. Raben 1939b: 30 ff. - 1940: 269 f, fig. 2.
4707. Brandsbøl Skov , Havnbjerg sg (DKC: 230102.27). KFJ 1921 og 1933. Høj. I højen fandtes en dysse.
Kammeret (type I) var orienteret NV-SØ. Det var 1,9 m l. og 0,9 m br. Den er bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod NV,
NØ og SV samt 2 sten mod SØ. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Fund (Udgr. af J. Raben 1933 - MSS 2522-24, i.s.): 3 flintøkser og 1 dolk. - Litt: T. Mathiassen 1939: 51 f., nr. 11.
4708. Brandsbøl Skov, Havnbjerg sg (DKC: 230102.33). KFJ 1921 og JRa 1934. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den er
opr. ca. 120 m l., 15 m br. og 2,0 m h. Der er bevaret ca. 42 randsten. I højen fandtes 2 eller 3 dysser.
a. 35 m fra højens V-lige ende findes en dysse. Det rektangulære kammer (type II) er orienteret Ø-V eller parallelt med
højens længderetning. Det er ca. 2,0 m l. og 1,0 m br. Det er bygget af >2 sidesten, nemlig 1 sten mod N og S. Kammeret
er åbent mod V. For den Ø-lige ende står 1 indgangssten. Alle sidestenene vender en flad side indad.
b. Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulært kammer (type I/II) er orienteret NNØ-SSV eller på tværs af højens
længderetning. Det er ca. 2,3 m l. og 0,9 m br. Det er bygget af >3 sidesten, nemlig 1 sten mod NNØ, VNV og ØSØ.
Kammeret er åbent mod SSV.
c. I højens Ø-lige del er registreret spor af et dyssekammer?
Fund (Udgr. 1859): Mgl. - Litt: T. Mathiassen 1939: 51, nr. 9, fig. 25,5-6 - J. Raben 1939b: 29 f.
4709. ”Maskehøj”, Brandsbøl Skov, Havnbjerg sg (DKC: 230102.34). KFJ 1921 og 1910. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er
ca. 37 m l. Der er registreret >13 randsten.
I højens V-lige ende fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type Ib) var orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Det var 1,9 m l. og 0,8 m br. Det var bygget af 6 sidesten, nemlig 1 sten mod Ø og V samt 2 sten mod N
og S.
I højen fandtes sekundære bronzealdergrave.
Fund (Udgr. 1885 og 1910 af C. Rothmann - KS): Ingen. - Litt: T. Mathiassen 1939: 51, nr. 10, fig. 25,7. - J. Raben 1940c:
280, fig. 5. - 1941: 10 ff, fig. 2.
4710. Brandsbøl Skov, Havnbjerg sg (DKC: 230102.36). KFJ 1921 og JRa 1934. Høj.
I højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) var 1,8 m l. og 0,9 m h. Der er registreret >2 sidesten. - Litt:
T. Mathiassen 1939: 50, nr. 5, fig. 25,4. - J. Raben 1939b: nr. 28.
4711. Brandsbøl Skov, Havnbjerg sg (DKC: 230102.40). KFJ 1921 og JRa 1934. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Den er ca.
54 m l., 12 m br. og 2,0 m h. Der er bevaret >50 randsten; stenene i ØNØ-enden er meget store.
6 m fra højens VSV-lige ende findes en ombygget megalitgrav (dyssestue). Det er tale om et dyssekammer (type Ia) som
i MN er ombygget og udvidet med en tilbygning mod SSV. Den opr. endesten mod SSV er placeret på den VNV-lige
langside. Kammeret er orienteret NNØ-SSV eller på tværs af højens længderetning. Det har rektangulær grundplan.
Det er 3,4 m l. og 0,9-1,4 m br. Det er bygget af 7 sidesten, nemlig 1 endesten mod NNØ, samt 2 sten mod VNV; 3 sten
mod ØSØ og 1 endesten mod SSV. Ved siden af denne findes en gangåbning. Der er tørmurskonstruktion mellem
sidestenene.
Fund (Udgr. 1906 - KS 2927-28): 1 flintmejsel. - 1 ravperle (type b1) - 1 lerkar. MN V. - Litt: J. Raben 1939b: 25 f, (afb.). 1940: 267, fig. 1. - T. Mathiassen 1939: 46 f, nr. 2, fig. 25,2. - K. Davidsen 1978: fl.1. nr. 30 og fig 62, og pl. 115e.
4712. Brandsbøl Skov, Havnbjerg sg (DKC: 230102.41). KFJ 1921 og JRa 1934. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 30,5
m l., 8 m br. og 2,0 m h., højest på midten. Der er bevaret ca. 60 randsten. I højen fandtes en dysse og en jættestue.
Anlæggenes tidsforhold fremgår ikke af undersøgelserne.
a. I højens N-lige ende fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) var orienteret NØ-SV eller på tværs af
højens længderetning. Det var 1,8 m l. og 0,9-1,0 m br. Det var bygget af >5 sidesten, nemlig 1 sten mod NØ og 2 sten på
langsiderne mod NV og SØ. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret var åbent mod SV.
b. Centralt i højen findes en jættestue. Kammeret er orienteret N-S eller parallelt med højens længderetning. Det har
polygonal/rektangulær grundplan. Det er ca. 2,3 m l. og 2,0 m br. Det er bygget af 8 sidesten nemlig 2 på hver side.
Stenene vender en flad side indad. Der er bevaret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 2
dæksten. Gulvet bestod af et lag brændt flint. Midt for den Ø-lige langside findes en gangåbning.
Gangen er orienteret V-Ø. Den er ca. 0,8 m br. Den er bygget af >4 sidesten; 2 på hver side. Der er tørmurskonstruktion
mellem sidestenene.

Fund (Udgr. 1904 af C. Rothmann): Skeletrester, flintdolk, fragm. flintøkse og ravperle (type m). - Litt: T. Mathiassen
1939: 46: nr. 4, fig. 26-27. - J. Raben 1920: 36 (afb.). - 1940: 269 ff, fig. 3. - 1939b: 21 ff (afb.). - S. Hansen 1993: nr. 204.
4713. Brandsbøl Skov, Havnbjerg sg (DKC: 230102.42). KFJ 1921 og JRa ca. 1940. Langhøj, orienteret SØ-NV. Den er ca.
31 m l., 8 m br. og 1,0 m h. Der er registreret 37 randsten. I højen fandtes 3 kamre.
a. 5 m fra højens Ø-lige ende findes en dysseruin. Der er registreret 1 dæksten.
b. Centralt i højen er registreret spor af et gravkammer.
c. I højens V-lige ende er registreret spor af et gravkammer. - Litt: T. Mathiassen 1939: 47, nr. 3. - J. Raben 1939b: nr. 25.
4714. Brandsbøl Skov, Havnbjerg sg (DKC: 230102.43). KFJ 1921 og JRa 1934. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den er ca.
44 m l. og 8,5-9,0 m br. Der er bevaret ca. 48 randsten; den største står midt for Ø-enden. I højen findes 2 dysser.
a. 9,5 m fra højens Ø-lige ende findes en dysse. Kammeret (type III) er orienteret N-S eller på tværs af højens længderetning.
Det har rektangulær grundplan. Det er 1,8 m l. og 1,0 m br. Det er bygget af 6 sidesten, nemlig 1 sten mod N og S samt 2
sten på langsiderne mod Ø og V. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenenene. Stenen for den S-lige ende dækker
kun siden halvt. Ved siden deraf ligger 1 tærskelsten.
b. 24,5 m fra højens Ø-lige ende findes en dysse. Der er registreret 1 dæksten. - Litt: T. Mathiassen 1939: 46, nr. 1, fig.
25,1. - J. Raben 1939b: 27 f.
4715. Brandsbøl Skov, Havnbjerg sg (DKC: 230102.44). KFJ 1921. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den er ca. 24 m l., 10
m br. og 1,0 m h. Der er registreret 34 randsten. I højen er registreret spor af 2 kamre. - Litt: T. Mathiassen 1939: 50, nr.
7. - J. Raben 1939b: 28 f.
4716. Brandsbøl Skov, Havnbjerg sg (DKC: 230102.45). KFJ 1921. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den er ca. 27 m l., 6 m
br. og 1,0 m h. Der er registreret 21 randsten.
Centralt i højen er registreret spor af et gravkammer. - Litt: T. Mathiassen 1939: 40 f, nr. 8. - J. Raben 1939b: 29.
4717. ”Langhøj”, Lunden, Havnbjerg sg (DKC: 230102.60). KFJ 1921 og JRa. Langhøj. Den er ca. 30 m l. Der er registreret
randsten.
I højen er registreret spor af 2 kamre.
4718-19. Lunden, Havnbjerg sg (DKC: 230102.61). 1873. KFJ 1921 og JRa ca 1910. Tvillinge-langdysse. Langhøjene
ligger parallelt og er adskildt ved en smal grøft.
4718. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 65 m l. 10-15 m br. og 1,5-2,0 m br. Der er registreret randsten. Der skal have
været 3 dysser i højens midterakse.
4719. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 65 m l., 10-15 m br. og 1,5-2,0 m h. Der er registreret randsten. Der skal have
været 3 dysser i højens midterakse.
Fund fra tvillingelangdyssen(Mus. Hamburg 593-607 i.s., efter E. Pieper ): 2 svære, tyknakkede flintøkser, 2 slebne,
tyndbladede flintøkser, 2 flintdolke (1 type IV), 2 flintøkser og 1 flække. I højen (Hamburg 607 og NM 17.260) er fundet
6 bronzeskåle.
4720. Lunden, Havnbjerg sg (DKC: 230102. 63). KFJ 1921. Rundhøj. Den er ca. 25 m i diam. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes en megalitgrav. Der er registreret mange sidesten og 1 dæksten.
Fund (mgl.): Flintøkser og et bronzesværd. - Litt: J. Raben 1941: 17 ff. - 1945: 20 ff.
4721. Havnbjerg, Havnbjerg sg (DKC: 230102.78). KFJ 1921 og JRa 1934. Rundhøj. Den var ca. 14 m i diam. og 1,0 m
h.
Centralt i højen fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) var orienteret NV-SØ. Det var ca. 1,5 m l. og 1,0
m br. Det var bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten mod NV og SV samt 2 sten mod NØ. Kammeret var åbent mod SØ. På
gulvet lå et lag br. flint. - Litt: J. Raben 1939b: 46. - P.V. Glob 1969: nr. 856.
4722. Åbenløkke, Havnbjerg, Havnbjerg sg (DKC: 230102.79). KFJ 1921 og JRa 1948. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den
er 21 m l., 12 m br. og 1,5 m h. Der er bevaret >7 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type II) var orienteret NØ-SV. Det var ca. 2 m l., 0,7 m br. og
1,1 m h. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod NØ, NV og SØ. For kammerets SV-lige ende ligger en tærskelsten.
Kammeret var dækket af 1 dæksten. Gulvet bestod af en bundbrolægning og et lag br. flint. Ca. 30 cm derover fandtes
2 fragm. lerkar.
Fund (Udgr. 1948 af J. Raben - MSS 4039-40): 2 uornam. lerkar. SN. - Litt: J. Raben 1953: 43 f. - K. Davidsen 1978: fl. 1
nr. 31, fig. 64 og pl. 115,f-g.
4723. Havnbjerg Skov, Havnbjerg sg (DKC: 230102.87). KFJ 1921 og JRa 1926. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 35 m
l., 11 m br. og 1,5 m h.
Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type 1b) er orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Det er ca. 2,0 m l. og 0,6 m br. Det er bygget af 6 lige høje sidesten, nemlig 1 sten mod Ø og V, samt 2 på
langsiderne mod N og S. Gulvet består af en fliselægning. Herpå fandtes et skelet i udstrakt rygleje.
I højen fandtes en sekundær romertidsgrav.
Fund (Udgr. 1926 af J. Raben - MSS 1547): 1 håndledsbeskytter. - Litt: J. Raben 1941: 14 ff, fig. 3-5. - C.J. Becker 1960: 28
ff, fig. 1 - 1963: 100 f, fig. 3-4.
4724. Langesøby, Havnbjerg sg (DKC: 230102.96). 1912 og KFJ 1921. Langhøj. Der er registreret randsten.
I højen fandtes en dysse. Det rektangulære kammer var orienteret NV-SØ. Det var ca. 2,2 m l. og 1,2 m br. Det var bygget

af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod NV, samt 2 sten mod NØ og SV. På gulvet lå et lag br. flint. For den SØ-lige ende lå en
tærskelsten.
4725. Brandsbøl, Havnbjerg sg (DKC: 230102.103).JRa og KFJ 1921. Høj.
I højen fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) var orienteret Ø-V. Det var bygget af 4 sidesten, nemlig 1
sten mod Ø, V, N og S.
Fund (Udgr. af J. Raben - MSS 2999-3007): Skeletrester. - 2 slebne, tyknakkede retøkser (Valby-type). - 2 slebne,
tyknakkede tyndbladede flintøkser. - 1 sleben flintmejsel. - 4 flækker. - Mgl: Lerkarskår og ravperler.
4726. Havnbjerg, Havnbjerg sg (DKC: 230102.105). HCN 1955. Langhøj. Den er 35 m l., 12 m br. og 0,5 m h. Der er
registreret >12 sten.
4727. Brandsbøl, Havnbjerg sg (DKC: 230102.111). JRa 1900 og KFJ 1921. Rundhøj. Den er ca. 28 m i diam. og 2 m h.
I højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret N-S. Det er ca. 1,8 m l. og 0,8 m br. Der er
bevaret >2 sidesten, nemlig 1 sten mod Ø og V.
230102,a. Brandsbøl Mark, Havnbjerg sg (Købt 1894 - NM A 12.370-74). Fundet samlet i en megalitgrav: 1 sleben, svær,
tyknakket retøkse (type B). - 1 sleben, spidsnakket huløkse. - 1 sleben, tyndbladet tyknakket retøkse. - 1 sleben retmejsel.
- 1 stridsøkse (type KE D). - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,133.
230102,b. Brandsbøl, Havnbjerg sg (KS 7350-54). Fundet sammen i en megalitgrav: 1 stridsøkse (type KE C). - 1
spidsnakket huløkse. - 1 tapkile. - 1 sleben flintmejsel. - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,132.
4728. Nordborg, Nordborg sg (DKC: 230103.10). KFJ 1921. Langhøj. I højen er registreret 2 dysser.
Fund (mgl.): En del flintøkser.
4729. Uldbjerg, Holm, Nordborg sg (DKC: 230103.25). KFJ 1921 og 1963. Langhøj. Der er registreret randsten.
I højen er fremkommet en sekundærgrav fra ældre bronzealder (NM Z 1010-13).
4730. Pøl, Nordborg sg (DKC: 230103.101). JRa. Dysse.
Kammeret (type I/II) havde rektangulær grundplan. Det var ca. 1,9 m l. og 0,8 m br. Det var bygget af 4 sidesten. På
gulvet fandtes et lag br. flint.
Fund (mgl.): Flintredskaber.
4731. Østerlund, Nordborg sg (DKC: 230103.102). JRa. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 35-40 m l. Der er
registreret 3 kamre.
a. I højens SØ-lige ende fandtes en dysseruin.
b. I højens NV-lige enden er registreret spor af et gravkammer.
4732. ”Møllehøj”, Oksbøl sg (DKC: 230104.8). 1902 og KFJ 1921. Høj. I højen fandtes tomten af en rund jættestue.
Fund (Udgr. 1902 af C. Rothmann - KS 11.183 og 11307): 1 lerkar (type I C 1). - 1 uornam. retvægget bæger (YN/SN). - 1
sleben, svær, tyknakket huløkse (type A). - 3 slebne, tyndbladede, tyknakkede flintøkser. - 3 slebne, buttede retmejsler. - 1
fragm. flintdolk (type V). - 1 fladehugget flintsegl. - 2 tværpile. - 3 flækkeknive. - 1 flækkeildsten. - 3 flækker. -Flere afslag,
nogle med retouche. - 7 ravperler (4 type a1; 2 type b1 og 1 ravskive, type 3b) og ravfragm. - 3 tragtskåle. - 1 skål med
konkav hals. - 1 øskenhængekar. - 1 tulipanskål. - 2 tøndeformede lerkar. - 1 sfærisk skål. - Ubest. lerkar. MN I-V. - Litt:
K. Langeheim 1935: 56 f., t. 7, a-b. - K. Davidsen 1978: fl.1. nr. 32. - K. Ebbesen 1978: fla. nr. 162. - 2005: fl.2,135.
4733. Oksbøl, Oksbøl sg (DKC: 230104.29). KFJ 1921. Høj. I højen er registreret en megalitgrav.
4734. Broballe, Oksbøl sg (DKC: 230104.37). KFJ 1921 og JRa 1934. Høj. I højen fandtes en dysse.
Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret VNV-ØSØ. Det er 1,9 m l. og 1,0 m br. Der er registreret >2 sidesten,
nemlig 1 mod VNV og NNØ. På gulvet lå et lag br.flint.
Fund (mgl.): 5 flækkeknive og ubest. lerkarskår.
4735. ”Grevens Høj”, Broballe, Oksbøl sg (DKC: 230104.38). 1904 og KFJ 1921. Høj. I højen fandtes en dysse.
Det rektangulære kammer (type I/II) var orienteret VNV-ØSØ. Det var 1,8 m l. og 0,9 m br. Det var bygget af 5 sidesten,
nemlig 1 sten mod VNV, ØSØ og NNØ, samt 2 sten mod SSV.
Fund (mgl.): Ingen eller et par flintøkser.
4736. Broballe, Oksbøl sg (DKC: 230104.40). KFJ 1921 og 1933. Høj. I højen fandtes tomten af en megalitgrav.
Fund (Udgr. 1933 af J. Raben - MSS 2571): 1 lerkar (type I E 1). - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,136.
4737. Mejls, Oksbøl sg (DKC: 230104.65). KFJ 1921. Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Fund (KS - Mgl.): Flintøkser, dolke og stridsøkser. I højen er fundet en sekundærgrav med et bronzesværd og guldtråd
samt 2 urnegrave med brændte ben.
4738. Oksbøl, Oksbøl sg (DKC: 230104.80). 1912. Langhøj. Der er registreret randsten. I højen er henh. ved dens midte
og i den Ø-lige ende registreret en dysseruin og et dyssekammer.
4739. ”Espehøj”, Oksbøl, Oksbøl sg (DKC: 230104.81). JRa. Dyssekammer.
Der er registreret en dæksten.
4740. Svenstrup, Svenstrup sg (DKC: 230105.15). JR 1942. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. Den var ca. 11,5 m l., 7,5 m
br. og 1,0 m h. Der er registreret 26 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret var orienteret N-S eller diagonalt på højens længderetning.
Fund (Udgr. 1942 af J. Raben - mgl.): 1 flintøkse, 1 flintmejsel, 2 flækker m.v.
4741. Svenstrup, Svenstrup sg (DKC: 230105.16). JRa 1937 og 1942. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den var ca. 18,5 m

l., 5,5 m br. og 1 m h. Der er registreret 38 randsten.
4742. Stevning, Svenstrup sg (DKC: 230105.27). KFJ 1921 og JRa1933. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den var ca. 36 m
l. og 9 m br. Der er registrteret enkelte randsten.
I højen er henh. 10 m fra den NNV-lige og 10 m fra ØSØ-lige ende registreret spor af gravkamre.
4743. Tørre Skov, Svenstrup sg (DKC: 230105.30). KFJ 1921 og JRa 1925. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den var 17,5
m l. og 8,5 m br. Der er registreret nogle få randsten.
I højens VNV-lige fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type Ib) var orienteret NNV-SSØ eller på tværs af højens
længderetning. Det var ca. 1,8 m l., 0,8 m br. og 1,0 m h. Det var bygget af 6 sidesten, nemlig 1 sten mod NNV, SSØ samt
2 sten mod ØNØ og VSV. Der var tørmurskonstruktioner mellem sidestenene. Kammeret var dækket af 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1925 af J. Raben - MSS 1649-57): 2 flækkeknive. - Ravfragment. - 2 tragtbægre. - 1 skulderskål. - 1 skål med
konvekse sider. - 1 sfærisk skål. MN I-II. - Litt: K. Langenheim 1935: 55 f, fig. 16 og t. 8,a-f. - B. Kjølbye 1965: 5 ff. - K.
Ebbesen 1978: fl.a. nr. 163.
4744. Konkel, Gråsten sg (DKC: 220105.40). JRa. Langhøj.
Ca. 8 m fra højens Ø-lige ende er registreret spor af en dysse.
4745. ”Brokhøj”, Svenstrup, Svenstrup sg (DKC: 230105.45). JRa 1933. Rundhøj. Den var ca. 15 m i diam. og 1,5 m h.
I højen fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) var orienteret NV-SØ. Det var ca. 1,2 m l. og 0,5 m br. Det
var bygget af >4 sidesten, nemlig 1 sten mod NV, og SV samt 2 sten mod NØ. Kammeret var åbent mod SØ.
4746. Egebjerg, Svenstrup, sg (DKC: 230105.57). JRa 1928. Dysseruin.
Kammeret (type I/II) var orienteret NV-SØ og havde rektangulær grundplan. Der er registreret >2 sidesten, nemlig 1
sten mod NV og SV.
4747-48. Oleskoppel, Asserballe sg (DKC: 230201.1, identisk med henholdsvis 230201.73 og 230201.72). KFJ 1921 og
JRa 1938. En tvillingelangdysse. Langhøjene har begge rektangulære høje, som er orienteret NØ-SV. Der er en ca. 1 m
bred grøft mellem dem. De er ca. 30 m lange og omgivet med en fælles randstenskæde.
4747. Den nordlige langhøj er orienteret NØ-SV. Den er ca. 30 m l., 7,5 m br. og 1,5-2,0 m h. Der er bevaret ca. 30-40
randsten. Randstenskæden har tagformede ender.
Centralt i højen findes en dysse (type II). Kammeret er orienteret NV-SØ eller på tværs af højens længderetning. Det har
rektangulær grundplan. Det er 1,7 m l. og 0,9 m br. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 endesten mod i NV, og 1
større sten på hver langside mod SV og NØ. Der er bevaret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Gulvet er brolagt
og dækket af et lag brændt flint. For kammerets SØ-lige ende ligger en tærskelsten.
Fund(mgl.): Et par lerkarskår.
4748. Den sydlige langhøj er orienteret NØ-SV. Den er ca. 30 m l., 6,0 m br. og ca 1,5-2,0 m h. Der er bevaret ca. 40
randsten.
Centralt i højen findes en dysse (type II). Kammeret er orienteret NØ-SV eller parallelt med højens længderetning. Det
har rektangulær grundplan. Det er 1,8 m l., 0,8 m br. og 1,0 m h. Kammeret er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 endesten
mod NØ, samt 1 sten på hver lanside mod NV og SØ. For kammerets SØ-lige ende findes en tærskelsten. - Litt: J. Raben
1939b: 33 ff (afb.). - 1959: 5 (afb.).
4749. Blomeskoppel, Asserballe sg (DKC: 230201.3). KFJ 1921 og JRa 1936. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 46
m l., 8,5-9,0 m br. og 1,5 m h. Der er bevaret ca. >69 randsten. Randstenene for enderne er de største. I højens midterakse
findes 2 dysser.
a. 18 m fra højens VSV-lige ende findes en ombygget dysse. Kammeret er orienteret NV-SØ. Kammeret er ca. 2,5 m l.
og 1,8 m br. Det er bygget af 6 sidesten, nemlig 2 sten mod NØ og SV, samt 1 sten mod NV og SØ. På den SØ-lige side
findes en gangåbning. Her ligger en tærskelsten. Kammeret er dækket af 2 dæksten. Sandsynligvis er der tale om et
rektangulært dyssekammer, bygget af 4 sidesten og 1 dæksten. Senere er den S-lige endesten flyttet og sat i forlængelse
af V-væggen, hvorefter 1 sidesten, 1 tærskelsten og 1 dæksten er tilføjet, så der opstod en dyssestue(?).
b. I højens Ø-lige del findes en dysse. Det rektangulære kammer (type II) er orienteret SØ-NV eller på tværs af højens
længderetning. Det er 2,1 m l. og 1,8 m br. Det er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten mod NØ og NV samt 2 sten mod
SV. De to sten mod SV er kløvet af samme sten og vender en flad kløveflade indad. For kammerets SØ-lige ende står en
tærskelsten. Gulvet består af et lag fliser og et lag br. flint.
Fund (Udgr. 1934 - NM A 36.991): 1 frag. fladehugget redskab. - 1 flækkeskraber. - 2 flækker. - Ubest. lerkarskår.
Flintredskaberne fremkom i højfylden udenfor tærskelstenen. - Litt: J. Raben 1940b: 272 f, fig. 5.
4750. Blomeskoppel, Asserballe sg (DKC: 230201.4). KFJ 1921 og JRa 1936. Den findes 4 m S for den foregående, som
den er parallel med. Den er kortere, så der er ikke tale om en tvillingelangdysse.
Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er 30 m l., 6 m br. og 1,5 m h. Der er bevaret >54 randsten. Randstenene for enderne
er højest; særligt stenene for Ø-enden er høje; indtil 1,8 m h. Der er ca. 1/2 m mellem randstenene. I højens midterakse
findes 2 dysser.
a. 10 m fra højens Ø-lige ende findes en dysse. Det rektangulære kammer (type II) er orienteret N-S eller på tværs af
højens længderetning. Det er 1,9 m l. og 1,2 m br. Det er bygget af >4 sidesten, nemlig 1 sten mod N og V samt 2 sten
mod Ø. For den S-lige ende findes en tærskelsten. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
b. 10 m fra højens V-lige ende findes en dysse. Det rektangulære kammer (type II) er orienteret N-S eller på tværs af

højens længderetning. Det er 1,6 m l. og 1,2 m br. Det er bygget af 4 sidesten. For kammerets S-lige ende findes en
indgangssten. Kammeret er dækket af 1 dæksten. - Litt: J. Raben 1939b: 13 ff (afb.).
4751. Blommeskoppel, Asserballe sg (DKC: 230201.5). KFJ 1921 og JRa 1936. Rundhøj. Den er ca. 8 m i diam. og 0,5 m
h. Der er registreret 17 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Kammeret (type II) er orienteret SØ-NV. Det er 1,4 m l. og 0,6 m h. Det er bygget
af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod NV, NØ og SV. For den SØ-lige ende findes en tærskelsten. Der er registreret
tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Det er dækket af 1 dæksten. - Litt: J. Raben 1939b: 14 f (afb.). - 1950: 50 f
(afb.).
4752. ”Gyngestenen”, Blomeskoppel, Asserballe sg (DKC: 230201.6). KFJ 1921 og JRa 1936. Langhøj, orienteret NØ-SV.
Den er ca. 18 m l., 12 m br. og 1,5 m h. Der er registreret 18 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type II) er orienteret NV-SØ eller på tværs af højens
længderetning. Det er 1,7 m l. og 0,8-0,6 m br. Det er bygget af 5 sidesten, nemlig 2 sten på langsiderne mod NØ og SV
samt 1 meget stor sten mod NV. For kammerets SØ-lige ende ligger 1 tærskelsten. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
På gulvet fandtes et lag br. flint.
Fund (Udgr. 1936 af J. Raben - mgl.): Ubest. lerkarskår. - Litt: J. Raben 1939b: 15 f (afb.).
4753. Blommeskoppel, Asserballe sg (DKC: 230201.7). KFJ 1921 og JRa 1936. Rundhøj. Den er ca. 10,5 m i diam. og 1,0
m h. Der er registreret 5 randsten.
Centralt i højen er registreret en dysseruin. - Litt: J. Raben 1939b: 16
4754. Ketting Skov, Asserballe sg (DKC: 230201.8). KFJ 1921 og JRa 1924. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den er ca. 30
m l., 9 m br. og 1,5 m h. Der er registreret 35 randsten. I højens midterakse findes 2 dysser.
a. 5,5 m fra højens VSV-lige ende findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret N-S eller på tværs
af højens længderetning. Det er ca. 2,1 m l. og 1,5 m br. Det er bygget af >3 lige høje sidesten, nemlig 1 sten mod N og
2 mod Ø.
b. 8,5 m fra højens ØNØ-lige ende findes en dysseruin. Der er registreret 1 sten. - Litt: J. Raben 1939b: 17 f (afb.).
4755. Ketting Skov, Asserballe sg (DKC: 230201.10). KFJ 1921. Langhøj, orienteret NØ-SV. I højen er registreret en
megalitgrav.
Fund: Skeletrester.
4756. ”Mybjerg”, Ketting Skov, Asserballe sg (DKC: 230201.11). JRa 1917. Dysse.
Kammer (type I/II) havde rektangulær grundplan og var orienteret NNV-SSØ. Det var 1,6 m l., 0,7 m br. og 0,7 m h. Det
var bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten mod NNV, SSØ, ØNØ og VSV.
Der var tørmurskonstruktion i det ene hjørne.
4757. Ketting Skov, Asserballe sg (DKC: 230201.12). KFJ 1921. Langhøj, orienteret N-S. Der er registreret sten.
4758. Vertemine/ Werthemine, Asserballe sg (DKC: 230201.14). KFJ 1921, JRa og KT 1956. Langhøj, orienteret VNVØSØ. Den er ca. 27-28 m l. og 7 m br. Der er registreret ca. 50 randsten. I højens midterakse findes 2 dysser.
a. I højens Ø-lige ende findes en dysse. Der ses 1 dæksten.
b. I højens V-lige ende findes en dysse. Kammeret er bygget af 4 sidesten og 1 dæksten.
4759. ”Tekoppel”, Vertemine, Asserballe sg (DKC: 230201.15). KFJ 1921 og JRa 1930 og 1934. Langhøj. I højen fandtes
2 dysser. Kun det ene er bevaret.
Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret NNV-SSØ. Det er 2,1 m l. og 1,4-0,9 m br. Det er bygget af 6 sidesten,
nemlig 2 sten mod NNV, ØNØ og VSV. For den SSØ-lige ende findes en tærskelsten. Kammeret er dækket af 1 dæksten.
- Litt: J. Raben 1939b: 42 ff (afb.). - 1940: 285 f (afb.). - 1951: 24 f (afb.). - P.V.Glob 1969: nr. 830.
4760. Vertemine/Werthemine, Asserballe sg (DKC: 230201.17). JRa 1926. Høj. I højen findes en dysse.
Kammeret (type I/II) er orienteret Ø-V og har rektangulær grundplan. Det er 1,9 m l. og 0,6 m br. Det er bygget af 6
sidesten, nemlig 2 sten på langsiderne mod N og S, samt 1 sten mod Ø og V.
4761. Vertemine/Werthemine, Asserballe (DKC: 230201.23). JRa. Rundhøj. Centralt i højen findes en dysse.
Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret N-S. Det er bygget af 6 sidesten, nemlig 2 sten på langsiderne mod Ø
og V samt 1 sten for hver ende.
I højen er registreret 2 sekundære grave; den ene fra bronzealderen.
4762-3. ”Bokhøj”, Asserballe, Asserballe sg (DKC: 230201.28-29). KFJ 1921 og JRa 1930. En tvillinge-langdysse. Højene
er orienteret NNØ-SSV. Deres NNØ-lige ende er sløjfet. De lå ikke helt parallelt, idet afstanden mellem højene er 2,5-4,5
m; størst mod S.
4762. En langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den var >28 m l. og 8 m br. Der var bevaret ca. 40 randsten. Der var ca. 0,5 m
mellem randstenene. De største randsten fandtes i NNØ-enden; den midterste var 1,8 m h. og spidst tilløbende. I højen
er registreret 3 dysser, som er sløjfet til forskellig tid.
a. I højen S-lige ende fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) var orienteret VNV-ØSØ eller på tværs af
højens længderetning. Det var ca. 2,0 m l. og 0,9 m br. Det var bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten for hver ende mod VNV
og ØSØ, 1 mod NNØ samt 2 mod SSV.
b. Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret 2 sidesten.
c. I højens NNØ-lige ende fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) var orienteret VNV-ØSØ eller på tværs

af højens længderetning. Det var ca. 2,0 m l. og 1,0 m br. Det var bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod VNV og
ØSØ, 1 sten mod NNØ og 2 sten mod SSV.
4763. En langhøj, orienteret NNØ-SSV. Den var >33,5 m l. og 8 m br. Der er registreret 32 randsten; stenene på S-siden
var meget høje. I højen fandtes 3 dysser, sløjfet til forskellig tid.
a. 16,5 m fra højens fandtes en dysse. Kammeret var orienteret VNV-ØSØ eller på tværs af højens længderetning. Det
havde rektangulær grundplan. Det var 2,6 m l. og 1,4 m br. Det var bygget af 5 sidesten, nemlig 1 endesten mod NNV,
1 sidesten mod ØNØ, 2 mod SSV samt 1 smal sten for den SSØ-lige ende. Ved siden af denne fandtes på den SSØ-lige
side en gangåbning.
b. Ca. 1 m fra højens N-lige ende fandtes en dysseruin. Kammeret var orienteret VNV-ØSØ eller på tværs af højens
længderetning. Det havde rektangulær grundplan. Det var 1,8 m l. og 0,9 m br. Det var bygget af >4 sidesten, nemlig 1
sten mod V, 1 mod N og 2 sten mod S.
Fund (mgl.): 1 lerkar, stridsøkse og en flintdolk.
c. I højens sløjfede NNV-lige ende fandtes en dysse. - Litt: J. Raben 1959: 6 (afb.).
4764. ”Bonneshøj”, Ankildgård, Asserballe, Asserballe sg (DKC: 230201.31). KFJ 1921. Langhøj, orienteret N-S. Den er
ca. 26 m l. og 15 m br. Der er registreret nogle få randsten.
4765. Asserballe, Asserballe sg (DKC: 230201.47). JRa. Fritstående dysse.
Kammeret (type I/II) havde rektangulær grundplan. Det var 1,9 m l. og 0,9 m br. Det var bygget af >3 sidesten.
4766. Pinnesholm, Asserballe sg (DKC: 230201.48). Ca. 1844 og JRa 1917. Rundhøj. Der er registreret 4 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type II) var orienteret N-S. Det var bygget af 3 sidesten. For
kammerets S-lige ende fandtes en lavere indgangssten. Kammeret var dækket af 1 dæksten.
4767. Asserballe, Asserballe sg (DKC: 230201.54). JRa. Langhøj. Den var ca. 20 m l. og 11 m br. Der er registreret en del
randsten.
I højens NØ-lige ende fandtes en dysse.
4768. Asserballe, Asserballe sg (DKC: 230201.57). 1909 og JRa. Rundhøj.
I højen fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type Ib) var orienteret NV-SØ. Det var 1,8 m l. og 0,9 m br. Det var
bygget af 6 sidesten, nemlig 1 sten mod NV, SV, og SØ, samt 2 sten mod NØ.
Fund (Inds. 1910 - MSS 1520): 1 stridsøkse er fundet på højen.
4769. ”Perhøj”, Asserballe sg (DKC: 230201.87). JRa. Dyssekammer.
4770. ”Rohøjsten”, Asserballe, Asserballe sg (DKC: 230201.98). JRa. Ruin af et dyssekammer.
4771. Augustenborg Mark, Augustenborg sg (DKC: 230202.128). 1888. Rundhøj. Der er registreret 9 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret (type II) var bygget af 3 sidesten og 1 dæksten.
4772. ”Thorshøj”, Lambjerg Indtægt, Hørup sg (DKC: 230203.1). 1864 og JRa 1927. Rundhøj.
Centralt i højen fandtes en megalitgrav.
4773. Lambjerg Indtægt, Hørup sg (DKC: 230203.7). KFJ 1921 og JRa 1927. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den er ca.
33 m l., 17 m br. og 2,0 m h. Der er registreret 2 randsten.
I højens Ø-lige ende er registreret spor af et gravkammer.
4774. Lambjerg Indtægt, Hørup sg (DKC: 230203.8). JRa. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 33 m l., 17 m br. og 1,8
m h.
I højens Ø-lige ende er registreret spor efter et kammer.
4775. Lambjerg Indtægt, Hørup sg (DKC: 230203.9). JRa. Langhøj.
4776. Lambjerg Indtægt, Hørup sg (DKC: 230203.12). KFJ 1921 og JRa 1927. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 32 m l.
og 14-16 m br. Der er registreret flere randsten.
4777. Lambjerg Indtægt, Hørup sg (DKC: 230203.24). KFJ 1921 og JRa 1937. Langhøj, orienteret VSV-ØNØ. Den er ca.
25 m l., 12 m br. og 1,5 m h. Der er registreret nogle få randsten.
Ca. 5 m fra højens ØNØ-lige ende findes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten af kammerets NØ-lige del.
4778. Lambjerg Indtægt, Hørup sg (DKC: 230203.25). KFJ 1921 og JRa 1937. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er 15 m l., 9
m br. og 1,0 m h.
Ca. 3 m fra højens Ø-lige ende fandtes en dysseruin. Der er registreret >1 sidesten.
4779. Lambjerg Indtægt, Hørup sg (DKC: 230203.26). JRa. Langhøj.
4780. Lambjerg Indtægt, Hørup sg (DKC: 230203.28). JRa. Langhøj. Den var ca. 45 m l. og 20 m br.
4781. Lambjerglund, Hørup sg (DKC: 230203.29). JRa. Langhøj.
4782. ”Hønsehøj”, Mintebjerg, Hørup sg (DKC: 230203.64). JRa. Langhøj.
I højen er registreret 2 dysser.
4783. Mjang, Hørup sg (DKC: 230203.108). JRa 1918. Højtomt. I højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >2
sidesten.
4784. ”Reshøj”, Hørup, Hørup sg (DKC: 230203.135). JRa. Høj.
I højen fandtes en megalitgrav.
Fund (mgl.): Ca. 20 flintøkser, -mejsler og -dolke.
4785. Hørup, Hørup sg (DKC: 230203.136). JRa 1919. Dysse.

Kammeret (type I/II) var rektangulært og orienteret N-S. Det var 1,8 m l. og 0,6 m br. Det var bygget af 6 sidesten, nemlig
1 for hver ende og 2 på hver side. Det var dækket af 2 dæksten.
4786. Petersbjerg, Hørup sg (DKC: 230203.182). JRa 1931. Dysseruin.
Kammeret (type II) havde rektangulær grundplan og var orienteret NV-SØ. Det var 1,6 m l. og 0,9 m br. Det var bygget
af >2 sidesten.
4787. Hørup Præstegårds Skov, Hørup sg (DKC: 230203.192). JRa. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 32 m l. Der
er registreret flere randsten.
4788. ”Kegnæshøj”, Kegnæs, Kegnæs sg (DKC: 230204.2). KFJ 1921 og JRa 1930. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 24
m l. og 10 m br. Der er registreret 8 randsten; 1,0-1,5 m h. I højen findes 2 dysser.
a. I højens Ø-lige enden findes en dysseruin. Der er registreret 2 sten.
b. I højens V-lige ende findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret SSØ-NNV eller på tværs af
højens længderetning. Det er 2 m l. og 0,8-0,9 m br. Det er bygget af >4 sidesten, nemlig 1 sten mod SSØ og ØNØ
samt 2 sten mod VSV. Der er tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret er åbent i NNV. Det er dækket af 1
dæksten.
4789. ”Salomons Grav”, Hjortholm, Kegnæs sg (DKC: 230204.26). KFJ 1921 og JRa 1933. Dysseruin.
Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret NV-SØ. Det er ca. 1,9 m l. og 0,6 m br. Det er bygget af >4 sidesten,
nemlig 2 sten mod NØ samt 1 sten mod SV og NV. Sidestenene vender en flad side indad.
4790. Bro, Ketting sg (DKC: 230205.45). 1906. Megalitgrav.
Fund (Inds. 1906. - MSS 753-6): 1 dolk (type IIA). - 1 ægfragm. af en flintøkse. - 1 flækkebor. - 1 retoucheret flække
4791. Bro, Ketting sg (DKC: 230205.47a). JRa 1928. Høj. I højen fandtes en dysse.
Det rektangulære kammer (type I/II) var orienteret NV-SØ. Det var bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod NV, SØ og
SV samt 2 sten mod NØ.
Fund (Udgr. 1928 af J.Raben): Ubest. lerkarskår.
4792. Gammelgård, Ketting sg (DKC: 230205.56). KFJ 1921 og JRa 1930. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den er ca. 32,5 m
l., 8 m br. og 1,5-2,0 m h. Der er bevaret ca. 54 randsten; de største står i enderne. I højen midterakse fandtes 2 dysser.
a. 6 m fra højens V-lige ende er registreret dækstenen af kammer.
b. Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret (type I/II) var orienteret NV-SØ eller på tværs af højens længderetning.
Det var ca. 1,1 m br. Det var bygget af >3 lige høje sidesten, nemlig 1 sten mod NV, NØ og SV. Det var åbent mod SØ.
4793. ”Dejerhøj”, Gl. Bispegård, Ketting sg (DKC: 230205.57). JRa. Langhøj. Sekundært omdannet til lysthøj.
4794. Højmark, Gundstrup, Ketting sg (DKC: 230205.72). JRa. Megalitgrav.
Fund (Inds. - MSS 760-65): 2 sleben, svære, tyknakkede retøkse (type IA og ubest.). - 1 sleben, tyknakket, tyndbladet
flintøkse. - 2 flækker, den ene retoucheret. - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,137.
4795. Ketting, Ketting sg (DKC: 230205.96). 1906. Fritstående dysse.
Kammeret (type I/II) var orienteret NV-SØ og havde rektangulær grundplan. Det var 1,1 m l. og 0,8 m br. Det var bygget
af 4 sidesten. Der stod 1 sten mod NV, SØ, NØ og SV. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
4796. Gammelgårds Mark, Ketting sg (DKC: 230205.114). 1888. Dysse.
Det rektangulære kammer (type I/II) var orienteret NV-SØ. Det var ca. 1,5 m l. og 0,6 m br. Kammeret var bygget af >4
sidesten, nemlig 1 sten mod NV og SV, samt 2 mod NØ. Der er registreret tørmurskonstruktion.
4797. Ketting, Ketting sg (DKC: 230205.132). JRa. Tomten af en megalitgrav. Der er registreret 2 sten.
Fund (1892 - mgl.): Lerkar, et par flintøkser, en mejsel, og nogle flækker.
4798. Ketting, Ketting sg (DKC: 230205.152). JRa 1932. Langhøj. Der er registreret randsten.
Fund (mgl.): På højen er fundet en flintøkse og 1 mejsel.
4799. Mommark, Lysabild sg (DKC: 230206.1). KFJ 1921. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var >15-20 m l. og 5-10 m br.
Fund (mgl.): I anlægget er fundet adskillige flintøkser, bl.a. en tyndnakket og et fragm. af en tyknakket. - Muligvis også
(Købt 1894 - A 12.385-87; mgl.): 1 flintmejsel, 1 stridsøkse og 1 skæv tværøkse.
4800. Lysebild, Lysabild sg (DKC: 230206.23). KFJ 1921-3 og JRa 1935. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Den danner et
samlet monument med de følgende 2 anlæg. Den er ca. 37 m l. og 2 m h. Der er registreret ca. 30 randsten. Den midterste
sten i Ø-enden er meget høj. - Litt: J. Raben 1943: 3 f (afb.).
4801. Lysabild, Lysabild sg (DKC: 230206.23). JRa 1935. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ. Højen ligger parallelt med
foregående og er bygget ind til den VNV-lige del af dennes sydside. Den er kortere end den foregående. Der er registreret
>5 randsten i højens ender. I højens midterakse findes 2 dysseruiner.
a. I højens ØSØ-lige ende findes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten og 1 dæksten.
b. I højens VNV-lige ende findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret NNØ-SSV eller på tværs
af højens længderetning. Det er ca. 1,8 m l. og 0,8 m br. Det er bygget af >3 sidesten, nemlig 1 sten mod NNØ, VNV og
ØSØ. Kammeret er åbent mod SSV.
4802. Lysabild, Lysabild sg (DKC: 230206.23). JRa 1935. Fritstående dysseruin. Den er placeret umiddelbart S for den
foregående langhøjs ØNØ-lige ende.
Kammeret (type I/II) er orienteret VNV-ØSØ og har rektangulær grundplan. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten
mod ØSØ, NNØ og SSV. Kammeret er åbent mod VNV.

4803. Fjelby, Lysabild sg (DKC: 230206.37). 1914 og KFJ 1921. Tomten af en megalitgrav.
Der er registreret (ca. 18?) sekundære urnegrave fra jernalderen i højen.
Fund (mgl.): Nogle tyknakkede flintøkser, mejsler og et par neolitiske lerkarskår.
4804. Fjelby, Lysabild sg (DKC: 230206.46). 1906 og JRa 1924. Langhøj, orienteret NV-SØ.
Centralt i højen fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type Ib) var orienteret NV-SØ eller parallelt med højens
længderetning. Det var ca. 1,8 m l. og 0,6 m br. Det var bygget af 6 lige høje sidesten, nemlig 1 sten mod NV og SØ samt
2 sten mod NØ og SV. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. - Litt: J. Raben 1940c: 1280 f, fig. 6.
4805. Lysabild, Lysabild sg (DKC: 230206.79). JRa 1924. Dysse.
Kammeret var bygget af 4 sidesten.
4806. Lysabild, Lysabild sg (DKC: 230206.102). 1890 og JRa 1913. Rundhøj. Den var ca. 9 m i diam. Der er registreret
randsten.
Centralt i højen fandtes tomten af en megalitgrav.
4807. Lysabild, Lysabild sg (DKC: 230206.115). JRa. Rundhøj.
Centralt i højen er registreret en dysse. For kammerets SØ-lige ende stod en tærskel/indgangssten.
4808. ”Tapsten”, Lysabild, Lysabild sg ( DKC: 230206.142 ). JRa. Ruin af et dyssekammer.
4809. Lysabild, Lysabild sg (DKC: 230206.151). JRa. Langhøj.
Den var ca 30-35 m l.
I højen er registreret spor af 2 megalitgrave.
4810. ”Mølhøj”, Vibøge, Lysabild sg (DKC: 230206.164). JRa. Langhøj. Den var ca. 30 m l.
I højen er registreret spor af 2 dyssekamre.
Fund (MSS 4264-65 - mgl.): 1 flintdolk og 1 mejsel.
4811. Nørreskoven, Notmark sg (DKC: 230207.1). KFJ 1922-23. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 20 m l., 12-13 m br.
og 1,0-1,5 m h. Der er registreret nogle få randsten.
Centralt i højen er registreret spor af et gravkammer.
4812. Frydendal, Nørreskoven, Notmark sg (DKC: 230207.2). KFJ 1920 og JRa 1946. Rundhøj. Den er ca. 9,5 m i diam.
og 0,5 m h.
Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type II) er orienteret NNV-SSØ. Det er ca. 2,0 m l. og 1,2
m br. Det er bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod ØSØ, VNV og NNØ. Sidestenene hælder indad. Der er registreret
tørmurskonstruktion mellem sidestenene. For kammerets SSØ-lige ende ligger en indgangssten. Kammeret er dækket
af 1 dæksten. På kammergulvet ligger et lag brændt flint.
Fund (Udgr. 1920 af K. Friis-Johansen): Ingen. - Litt: J. Raben 1946b: 149 f (afb.).
4813. Frydendal, Nørreskoven, Notmark sg (DKC: 230207.3). KFJ 1922-23 og JRa 1939. Langhøj, orienteret VNV-ØSØ.
Den er ca. 24 m l., 7 m br. og 1 m h. Der er registreret 7 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type Ib) er orienteret VNV-ØSØ eller parallelt med højens
længderetning. Det er 2,7 m l. og 0,6-0,7 m br. Det er bygget af >6 sidesten, nemlig 2 sten mod NNØ og SSV samt 1
sten mod VNV og ØSØ. Endestenen er placeret mellem sidestenene. Gulvet bestod i kammerets V-lige halvdel af en
brolægning.
Fund (Udgr. 1938 af H.C. Broholm): Ingen. - Litt: J. Raben 1940c: 278 f, fig. 3.
4814. Nørreskoven, Notmark sg (DKC: 230207.7). KFJ 1922-23. Rundhøj. Den er ca. 16 m i diam. og 2 m h. Der er
registreret randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type II) er orienteret NV-SØ. Det er ca. 0,8 m br. Det er
bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten mod NV, NØ og SV. For kammerets SØ-lige ende findes tærskelsten.
4815. Fryndesholm, Notmark sg (DKC: 230207.17). KFJ 1922-23. Rundhøj. Den er ca. 15 m i diam. og 2,0 m h.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten af kammerets NV-lige hjørne.
4816. Fryndesholm, Notmark sg (DKC: 230207.18). KFJ 1922-23 og JRa 1938. Rundhøj. Den er ca. 13 m i diam. og 1,0
m h. Der er registreret 10 randsten.
Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret NV-SØ. Det er ca. 2,0 m l., 0,9 m br.
og 0,9 m h. Det er bygget af 6 sidesten, nemlig 1 sten mod NV, 2 sten mod NØ og 3 sten mod SV. Kammeret er åbent
mod SØ. Det er dækket af 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1848 af officerer): Ingen? - Litt: J. Raben 1939b: 35 f. - P.V. Glob 1969: nr. 833.
4817. Fryndesholm, Notmark sg (DKC: 230207.19). KFJ 1922-23 og JRa. Rundhøj. Den er ca. 11 m i diam. og 0,5 m h.
Der er registreret 2 randsten.
Centralt i højen findes en dysseruin. Kammeret var orienteret NV-SØ. Der er registreret >2 sidesten. De vender en flad
side indad.
4818. ”Trodsten”/”Thorstenen”, Notmark (DKC: 230207.23). KFJ 1922-3 og JRa. Høj.
I højen findes en dysse (type III). Kammeret er rektangulært og orienteret N-S. Det er 1,6 m l., 0,9 m br. og 1,0 m h. Det
er bygget af >3 sidesten, nemlig 1 sten mod N, Ø og V. Kammeret er dækket af 1 dæksten. For kammerets S-lige ende
findes en gangåbning.
Gangen er orienteret S-N. Den er >0,6 m l. Der er bevaret >1 lavere sidesten. - Litt: J. Raben 1920: 37. - 1922b: 129 ff. -

1939b: 42. - P.V.Glob 1969: nr. 828.
4819. Katry, Notmark sg (DKC: 230207.24). KFJ 1922-23. Høj. Centralt i kammeret findes en dysseruin.
4820. Katry, Notmark sg (DKC: 230207.25). KFJ 1922-23. Høj. Centralt i højen findes en dysseruin.
4821. Katry, Notmark sg (DKC: 230207.26). KFJ 1922-23. Høj. Centralt i højen er registreret en dysseruin.
4822. Rumohrsgård Dyrehave, Notmark sg (DKC: 230207.37). KFJ 1922-23 og JRa 1945. Langhøj, orienteret Ø-V. Den
er ca. 31 m l. og 2,5 m h. Der er registreret >38 randsten. I højens midterakse findes 2 dysser.
a. Centralt i højen findes en dysse. Det rektangulære kammer (type Ib) er orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Det er 1,7 m l., 0,5 m br. og 0,7 m h. Det er bygget af 6 lige høje sidesten, nemlig 1 sten mod Ø og V samt
2 mod N og S. Sidestenene vender en flad side indad. Det var opr. dækket af 3 (?) dæksten.
Fund (Udgr. 1916): Ingen.
b. 8 m fra højens Ø-lige ende findes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten.
I højen (MSS 866-68) fandtes en sekundær urnegrav fra romersk jernalder. Der fandtes en stor urne, et lille lerkar og en
bronzenål. - Litt: J. Raben 1939b: 47 f. - 1946b: 57 f (afb.). - 1953: 29 f. (afb.).
4823. Rumohrsgårds Dyrehave, Notmark sg (DKC: 230207.38). KFJ 1922-23 og JRa 1945. Langhøj, orienteret Ø-V. Den
er ca. 28 m l., 7,0 m br. og 1,5-2,0 m h. Der er registreret 34 randsten. I højens midterakse findes 3 dysser.
a. I højens V-lige ende findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret N-S eller på tværs af højens
længderetning. Det er 1,2 m l. og 0,5 m br. Det er bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten mod N og Ø samt 2 sten mod V.
Kammeret er åbent mod S. Foran denne fandtes en opstabling af mindre sten. Det er dækket 1 dæksten. Der iagttoges
et lag flintskærver 0,5 m under dækstenen.
b. 9 m fra højens Ø-lige ende findes en dysse. Det rektangulære kammer (type Ib) er orienteret Ø-V. Det er 2,0 m l., 0,5 m
br. og 0,8 m h. Det er bygget af 6 sidesten, nemlig 1 sten mod Ø og V samt 2 sten mod N og S. Endestenene er placeret
mellem sidestenene.
c. I højens Ø-lige ende findes en dysse, i YN sekundært ombygget til en gravkiste af Musse-type. Kammeret er orienteret
Ø-V eller parallelt med højens længderetning. Det har trapezformet grundplan. Det er 2,2 m l., 0,9-1,1 m br. og 1,2 m h.
Det er bygget af >4 sidesten, nemlig 1 sten mod N, S, og V. Endestenen står meget skråt. For kammerets SØ-lige ende
ligger en tærskelsten. Kammeret er ombygget ved, at S-lige endesten mod Ø er flyttet længere mod S. I åbningen, som
fremkom i kammerets SØ-hjørnet er lagt en tærskelsten.
På gulvet lå et lag br. flint, kun dækkende det oprindelige kammergulv. 1,05 m under dækstenen fremkom en brolægning
af mindre, flade sten. Herpå fandtes en stridsøkse.
Fund (Udgr. 1945 af J. Raben - MSS 3901): 1 stridsøkse (type K 1). - Litt: J. Raben 1946b: 58 f. - 1953: 32 f (afb.). - 1982:
47 ff. - K. Ebbesen 2005: fl.2,138.
4824. Rymohrsgård Dyrehave, Notmark sg (DKC: 230207.38a?). JRa 1945. Rundhøj. Den er ca. 12 m i diam. og 1,5 m h.
Der er bevaret ca. 47 randsten.
Centralt i højen findes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten og 1 dæksten (med skålgruber).
I højen fandtes en sekundær, stenpakket urnegrav med lerbæger og bronzenål. - Litt: J. Raben 1944: 60 f (afb.). - 1953:
35 f (afb.).
4825. Rumohrsgård Dyrehave, Notmark sg (DKC: 230207.48). JRa 1945. Langhøj, orienteret NNV-SSØ. I højen findes
2 dysser.
a. I højens S-lige ende findes en dysseruin. Der er registreret 5 sten.
b. I højens N-lige ende findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret NNV-SSØ. Det er bygget af 5
sidesten, nemlig 1 endesten mod NNV, samt 2 sten på hver langside. Kammeret er åbent mod SSØ. - Litt: J. Raben 1944b:
60 (afb.). - 1953: 34 f (afb.).
4826. Katrød, Hellevad, Notmark sg (DKC: 230207.49). JRa og OKJ 1955. Høj.
I højen findes en dysse. Kammeret er 1 m br. Der er registreret >2 sidesten og 1 dæksten.
4827. Nørreskoven, Notmark sg (DKC: 230207.51). OKJ 1955. Langhøj. Den er ca. 20 m l. og 0,5 m h. Der er registreret
randsten.
4828. Nørreskoven, Notmark sg ( DKC: 230207.52 ). OKJ 1955. Rundhøj.
I højen fandtes en dysseruin. Der er registreret >1 sidesten.
4829. Rumohrsgård Dyrehave, Notmark sg (DKC: 230207.55): OKJ 1955. Rundhøj. Den er 8 m i diam. og 0,5 m h. Der
er registreret 1 randsten.
Centralt fandtes en dysseruin. Der er registreret >2 sten.
4830. Notmark, Notmark sg (DKC: 230207.63). JRa. Langhøj.
4831. Notmark, Notmark sg (DKC: 230207.169). JRa. Rundhøj, ca. 13 m i diam.
Centralt i højen er registreret en dysseruin.
4832. Notmark, Notmark sg (DKC: 230207.176). JRa. Rundhøj. Den var 10-11 m i diam. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes spor af en dysse.
4833. Notmark, Notmark (JR Asserballe 129). Rundhøj.
I højen fandtes en megalitgrav. Det er registreret 5 sidesten af kammerert.
Fund (mgl.): Flintøkser.

4834. ”Grotten”, Sønderborg, Sønderborg by (DKC: 230208.1). Høj. I højen fandtes en megalitgrav.
Kammeret var rektangulæret. Det var ca. 3 m l. og 1,8-2,0 m br.
Der er registreret dæksten.
Fund (Udgr. 1846 - mgl.): Stridsøkse og lerkar. - Litt: J. Raben 1920a: 46.
4835. Tansbjerg, Sønderborg sg (DKC: 230208.5). JRa. Langhøj, orienteret SSV-NNØ. Der er registreret nogle få
randsten. I højen findes spor af 2 dysser.
a. I højens ene ende fandtes en dysseruin. Der er registreret 3 sten.
Fund (mgl.): Enkelte lerkarskår.
b. I højens anden ende er registreret en dysseruin.
4836. ”Stenhøj”, Ertebjerg, Tandslet sg (DKC: 230209.4). JRa 1911 og KFJ 1922-3. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV. Den
var ca. 45 m l., 10-12 m br. og ca 2 m h. Der er registreret randsten. I højens midterakse fandtes 2 dysser.
a. 16 m fra højens V-lige ende fandtes en dysse. Det rektangulære kammer var orienteret ØNØ-VSV eller parallelt med
højens længderetning. Det var ca. 1,7 m l. Det var bygget af >3 lige høje sidesten.
b. 18 m fra højens Ø-lige ende fandtes en dysse. Det rektangulære kammer var orienteret ØNØ-VSV eller parallelt med
højens længderetning. Det er registreret 7 sten.
4837. ”Barnakhøj”, Ertebjerg, Tandslet sg (DKC: 230209.5). KFJ 1922/3 og JRa 1935. Fritstående dysse.
Kammeret (type IIb) er orienteret NNØ-SSV. Det har rektangulær grundplan. Det er ca. 1,8 m l., 1,0-1,2 m br. og 1,0 m
h. Kammeret er bygget af opr. 5 sidesten, nemlig 1 sten mod NNØ samt 2 sten mod ØSØ og VNV. For kammerets SSVlige ende findes en 0,6 m h. indgangssten. Det var opr. dækket af 2 dæksten. - Litt: J. Raben 1939b: 18 ff (afb.). - 1950: 70
f (afb.), - 1956: 5 ff, fig. 1 og 3.
4838. Tandshede, Tandslet sg (DKC: 230209.28). 1910 og JRa 1938. Rundhøj. Den var ca. 11 m i diam. Der er registreret
randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret (type I/II) havde rektangulær grundplan og var orienteret SØ-NV. Det var
ca. 2 m l. og 1,0 m br. Det var bygget af >4 sidesten og 1 tærskelsten mod SØ.
4839. Ertebjerg, Tandslet sg (DKC: 230209.31). JRa 1938 og OKJ 1955. Langhøj(?), orienteret Ø-V. Den var ca. 15 m l.,
3 m br. og 0,5 m h.
5 m fra højens Ø-lige ende fandtes en dysse. Kammeret (type I/II) var orienteret N-S eller på tværs af højens
længderetning(?). Det havde rektangulær grundplan. Det var bygget af 5 sidesten, nemlig 2 sten mod Ø og V, samt 1
sten mod S.
4840. Tandslet, Tandslet sg (DKC: 230209.42). JRa 1954. Langhøj.
Der er iagttaget spor af 2 gravkamre.
Fund (mgl.): 2 flintøkser, 4 flækker samt et par lerkarskår.
4841. Tandslet, Tandslet sg (DKC: 230209.49). 1875 og JRa. Dysse.
Kammer var bygget af 4 sidesten.
4842. Tandslet, Tandslet sg (DKC: 230209.50). JRa 1932. Dysseruin.
Kammeret (type I/II) havde rektangulær grundplan og var orienteret NV-SØ. Det var bygget af 5(?) sidesten, nemlig 1
sten mod NV samt 2 sten mod NØ og SV. Kammeret var åbent mod SØ. Det var dækket af 1 dæksten.
4843. Tandslet, Tandslet sg (DKC: 230209.62). 1875 og JRa. Højtomt.
I højen er registreret en dysse. Den var bygget af 6 sidesten og 1 dæksten.
4844. Vollerup, Ulkebøl sg (DKC: 230210.6). KFJ 1922-23. Rundhøj. Højen er sammenbygget med den følgende. Den er
ca. 12 m i diam. og 1,5 m h.
Centralt i højen findes en dysseruin. Der er registreret 3 sidesten.
4845. Vollerup, Ulkebøl sg (DKC: 230210.7). KFJ 1922-23. Rundhøj. Den er ca. 21 m i diam. og 3 m h.
I højens V-lige del findes en dysse. Kammeret (type II) havde rektangulær grundplan. Det er ca. 1,2 m l., 0,8 m br. og >0,4
m h. Det er bygget af 3 sidesten samt 1 tærskelsten. Kammeret var dækket af 1 dæksten.
4846. ”Lauershøj”, Vollerup, Ulkebøl sg (DKC: 230210.8). 1907 og JRa. Dysse.
Kammeret (type II) var orienteret NV-SØ. Det havde rektangulær grundplan. Det var bygget af 3 sidesten, nemlig 1 sten
mod NV, NØ og SV. For kammerets SØ-lige ende findes en tærskelsten. Gulvet bestod af et lag granitgrus.
Fund (mgl.): Lerkarskår.
4847. Rønhave, Vollerup, Ulkebøl sg (DKC: 230210.22). JRa 1916 og KFJ 1922/23. Dysse.
Kammeret (type I/II) havde rektangulær grundplan. Det var ca. 1,9 m l. og 0,9 m br. Det var bygget af 5 sidesten.
4848. ”Klintinghøj”, Stenholt, Ulkebøl sg (DKC: 230210.44). W. Splieth 1892. HK 1920. KFJ 1922-23 og JRa 1938.
Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. >30 m l. og 7 m br. Langhøjen er sekundært overbygget med en rundhøj. Der er
registreret 2 randstenskæder.
I højens S-lige del findes en stordyssse. Kammeret havde rektangulær grundplan og var orienteret Ø-V. Det var ca.
2,1 m l., 1,3 m br. og 1,4 m h. Det er bygget af 6 sidesten, nemlig 2 sidesten mod N og S samt 1 sten mod V og Ø.
Sidestenene vender en flad side indad. I kammerets SØ-lige side findes en gangåbning. Kammeret var dækket af 2
dæksten. Kammerets bund var belagt med et lag br. flint. Herpå fandtes gravgaverne.
Gangen er orienteret SØ-NV. Den var bygget af >2 sidesten, én på hver side.

Fund (Udgr. 1892 af W. Splieth - KS 7514): 2 svære, slebne tyknakkede retøkser (Lindøtype og type IA). - 1 sleben, svær,
tyknakket retøkse. - 1 flækkekniv. - 14 flækker. - 2 ravperler (1 type a1 og 1 type c2) samt fragm. - 1 skulderkop. - 1
skulderhængekar. - 1 hængekar. - Ubest. lerkar. MN II-III. - Litt: J. Raben 1939b: 37 f (afb.). - 1940b: 273 ff, fig. 6-8. - 1951:
26 f (afb.). - K. Langenheim 1935: 54 f, t. 7, i-l. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 164. - 2005: fl.2,139.
4849. Sønderskoven, Ulkebøl sg (DKC: 230210.66). JRa. Langhøj. Den var ca. 20 m l., 16 m br. og 2,5 m h.
Centralt er registreret en dysseruin.
4850. Sundsmark, Ulkebøl sg (DKC: 230210.121 - den ene dysse er flyttet til plænen foran statsskolen, hvor det har nr.
230208.39). JRa og KFJ 1922-23. Langhøj, orienteret Ø-V. I højens midterakse fandtes 2 dysser.
a. Det rektangulære kammer (type I/II) var orienteret N-S, eller på tværs af højens længderetning. Det var 1,3 m l., 0,8
m br. og 0,6 m h. Det var bygget af 6 sidesten, nemlig 2 sten på langsiderne mod Ø og V samt 1 sten for hver ende.
Kammeret var dækket af 1 dæksten. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
b. I højens Ø-lige ende fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) var bygget af 4 sidesten og 1 tærskelsten.
Det var dækket af 1 dæksten. - Litt: J. Raben 1914: 199.
4851. Stråbjerggård, Ulkebøl sg (DKC: 230210.121a). JRa 1914. Højtomt.
I højen fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) var 1,2 m l., 0,8 m br. og o,6 m h. Det var bygget af 5
sidesten samt 1 dæksten. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Fund (Udgr. 1911 - Mgl.): Skeletrester, en flintøkse nogle flækker og lidt rav.
4852. ”Dyffellykke”, Sundsmark, Ulkebøl sg (DKC: 230210.124a). JRa 1911. Fritstående dysse.
Kammeret (type I/II) havde rektangulær grundplan. Det var 1,7 m l. og 0,9 m br. Det var bygget af 6 sidesten, nemlig 1
sten for hver ende samt 2 sten på langsiderne.
Fund (Udgr. 1911. - MSS 757-9, mgl.): 3 flintøkser. - Litt: J. Raben 1939: nr. 13. - P.V. Glob 1969: nr. 788.
4853. Frydendalsgård, Ulkebøl sg (DKC: 230210.128). 1850 og KJF 1922-23. Højtomt. I højen fandtes en megalitgrav.
Kammeret var ca. 2,5 m l., 1,9 m br. og 1,4 m h. Det var dækket af 3 store og 2 mindre sten. Kammerets gulv bestod af
en brolægning. Gangen var >0,6 m br.
Fund (Inds. 1850 - NM 11.338-42): 1 sleben svær, tyknakket retøkse (Valby-type). - Mgl.: 1 tyndbladet flintøkse, 1
stridsøkse, 1 spydsspids, 1 ægformet sten og ubest. lerkarskår.
4854. ”Stenneshøj”, Ulkebøl sg (DKC: 230210.141a). JRa. Dysse. - Litt: J. Raben 1939b: 45. - P.V. Glob 1969: nr. 787.
4855. Rønhave, Ulkebøl sg (DKC: 230210.159). KFJ 1922-23. Det rektangulære kammer (type II) var orienteret NV-SØ.
Det var 1,8 m l. og 0,8 m br. Det var bygget af 4 sidesten, nemlig 1 sten mod NV og NØ samt 2 sten mod SV. Der er
registreret tørmurskonstruktion i det ene hjørne. For kammerets SØ-lige ende lå en tærskelsten.
Fund (Udgr. 1916): Ingen.
4856. Sønderskov, Ulkebøl sg (DKC: 230210.165). JRa. Langhøj. Der er registreret 39 randsten. I højen er registreret 3
dysser.
a. Der er registreret dækstenen af et gravkammer.
b. Der er registreret dækstenen af et gravkammer.
c. I højens V-lige ende fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret Ø-V. Det er bygget af 5 sidesten,
nemlig 1 sten mod V og 2 sten på langsiderne mod N og S. For kammerets Ø-lige ende fandtes en indgangssten.
4857. Arnkil Fredskov, Ulkebøl sg (DKC: 230210.176). OKJ 1955. Dysseruin.
Der er registreret >2 sidesten og 1 dæksten.
4858. Arnkil Fredskov, Ulkebøl sg (DKC: 230210.177). JRa 1950. Fritstående dysse.
Det rektangulære kammer (type I/II) var orienteret N-S. Det var ca. 1,5 m l. og 0,6 m br. Det var bygget af 4 sidesten,
nemlig 1 sten mod N, S, Ø og V.
Fund (mgl.): 1 fragm. flintøkser, 2 flækker, 2 skiveskrabere og 1 granitsten.
4859. Arnkil Fredskov, Ulkebøl sg (DKC: 230210.179). JRa 1946.
Fritstående dysse.
Det rektangulære kammer (type II) var orienteret Ø-V. For kammerets V-lige ende lå en 0,2 m h. tærskelsten. Kammeret
var dækket af 1 dæksten. Gulvet bestod af et lag br. flint. Derover var lagt en sekundær bundbrolægning. Herpå fandtes
en flække.
Fund (Udgr. 1946 - MSS 3983): 1 flække. - Litt: J. Raben 1953: 41 f.
4860. Arnkil Fredskov, Ulkebøl sg (DKC: 230210.189). OKJ 1955. Ruin af en megalitgrav.
4861. Sønderskoven, Ulkebøl sg (DKC: 230210.235). JRa 1918. Rundhøj. Den var ca. 15-18 m i diam.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret var bygget af 4 sidesten.
4862. ”Amhøj”, Sønderskoven, Ulkebøl sg (DKC: 230210.244). JRa Rundhøj.
I højen er registreret en dysse. Den havde 1 dæksten.
4863. Skelle Kobbelskov, Broager sg (DKC: 230301.15). JB 1920. Rundhøj. Den var ca. 14 m i diam. og 0,5 m h. Der er
registreret nogle få randsten.
Centralt i højen fandtes en dysseruin. Der er registreret 3 sidesten.
4864. Skelle Kobbelskov, Broager sg (DKC: 230301.16). JB 1920 og JRa 1941. Rundhøj. Den var ca. 10 m i diam. og 0,5
m h. Der er registreret nogle få randsten.

Centralt i højen fandtes en dysseruin. Det rektangulære kammer (type I/II) var orienteret NØ-SV. Det var bygget af >3
sidesten, nemlig 1 sten mod N, S og V. Det var dækket af 1 dæksten. Der fandtes br. flint på gulvet.
Fund (Udgr. 1941 af J. Raben): Ingen. - Litt: J. Raben 1953: 18.
4865. Skelde Kobbelskov, Broager sg (DKC: 230301.20). JB 1920 og JRa 1941. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 18 cm
l., 6 m br. og 1,5 m h. Der er bevaret ca. 32 randsten. Randstenene er ca. 1 m høje; den midterste i V-enden er 1,6 m h. I
højens midterakse findes 2 dysser.
a. 4 m fra højens Ø-lige ende findes en dysse. Det rektangulære kammer (type Ib) er orienteret N-S eller på tværs af
højens længderetning. Det er ca. 1,8 m l. og 0,5 m br. Det er bygget af 6 sidesten, nemlig 1 sten mod N og S samt 2 sten
mod Ø og V. Kammeret er dækket af 2 dæksten. På gulvet lå et lag br. flint.
Fund (Udgr. 1946 af J. Raben): Ingen.
b. 6 m fra højens V-lige ende findes en dysse. Det rektangulære kammer (type Ib) var orienteret Ø-V eller parallelt med
højens længderetning. Det er 1,7 m l. og 0,7 m br. Det er bygget af 6 sidesten, nemlig 1 sten mod Ø og V samt 2 sten mod
N og S. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem sidestenene. På gulvet lå et lag br. flint. - Litt: S. Müller 1913:
41. - J. Raben 1942: 3 ff (afb.). - 1953: 15 f.
4866. Skelle Kobbelskov, Broager sg (DKC: 230301.21). JB 1920 og JRa 1941. Rundhøj. Den er ca. 8 m i diam. og 1,0 m
h. Der er registreret 8 randsten.
Centralt i højen findes en dysse (type III). Det rektangulære kammer er orienteret NNV-SSØ. Det er 1,5 m l. og 1,0 m
br. Det er bygget af 6 sidesten, nemlig 1 sten mod NNV og SSØ samt 2 sten mod ØNØ og VSV. Mod SSØ findes en
gangåbning. Her ligger en tærskelsten. Ved siden heraf står en smallere sidesten. Kammeret er dækket af 2 dæksten.
Kammeret er muligvis sekundært ombygget.
Fund (Udgr. 1941 af J. Raben - MSS 3366): 1 flække. - Litt: S. Müller 1913: 41. - J. Raben 1942: 4 f. (afb.). - J. Raben 1953:
17 f.
4867. Skelle Kobbelskov, Broager sg (DKC: 230301.22). JB 1920 og JRa 1941. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 12 m l.,
6-7 m br. og 0,5 m h. Der er registreret 3 randsten. I højens midterakse findes 2 dysser.
a. 3 m fra højens Ø-lige ende findes en dysse. Det rektangulære kammer (type Ib) er orienteret Ø-V eller parallelt med
højens længderetning. Det er ca. 1,6 m og 0,6 m br. Det er bygget af 6 sidesten, som vender en flad side indad. De to
endesten er kløvede. På bunden lå et lag br. flint.
Fund (Udgr. 1941 af J. Raben): Ingen.
b. 7 m fra højens V-lige enden findes en dysse. Det rektangulære kammer (type Ib) er orienteret Ø-V eller parallelt
med højens længderetning. Det er ca. 1,6 m l. og 0,8 m br. Det er bygget af 6 sidesten og 1 dæksten. Der er registreret
tørmurskonstruktion mellem sidestenene. Kammeret er dækket af 1 dæksten. På bunden lå et lag br. flint. - Litt: S.
Müller 1913: 41. - J. Raben 1942: 6 (afb.). - 1953: 17 f.
4868. ”Ulvehøj”, Skelle, Broager sg (DKC: 230301.36). JRa. Høj. Der er registreret randsten.
I højen er registreret et dyssekammer.
Fund (mgl.): Lerkarskår.
4869. Skelle, Broager sg (DKC: 230301.37). JRa. Dyseruin.
Der er registreret >2 sidesten. Der var tørmurskonstruktion mellem sidestenene.
Fund (Udgr. 1917 - mgl.): Forarbejde til flintøkse samt fragm. flintøkse og -mejsel.
4870. Skelle, Broager sg (DKC: 230301.42). JB 1920. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 65 m l., 20 m br. og 1,5-2,0 m
h.
Der er registreret randsten.
I højen er registreret 2 dysser.
4871. Skelle, Broager sg (DKC: 230301.43). JB 1920. Rundhøj. Den var ca. 25 m i diam. og 1,0 m h.
Centralt i højen fandtes en megalitgrav.
Fund: Skeletdele.
4872. Dynt Mark, Broager sg (DKC: 230301.44). JB 1920. Høj. Den var ca. 0,5 m h. I højen fandtes en megalitgrav.
Fund (Købt 1863 - FS 7418-25): 4 slebne, tyknakkede retøkser (Lindø/Valby-type). -1 usleben, tyknakket retøse (SNtype). - 2 slebne, tyndbladede, tyknakkede flintøkser. - 3 slebne, spidsnakkede huløkser.- 7 slebne, buttede retmejsler. - 2
flækkeildsten. - 3 flækkeknive. - 5 flækker. - Mgl.: Lerkarskår. - Litt: H. Handelmann 1872: 4. - K. Langenheim 1934: 54.
4873. Dynt Mark, Broager sg (DKC: 230301.46). JB 1920 og JRa 1933. Rundhøj. Den er ca. 16-20 m i diam. og 0,5 m h.
Der er registreret 4 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret (type I/II) var orienteret Ø-V. Det var bygget af >3 sidesten, nemlig 1 sten
for den ene ende og begge langsider. Sidestenene vendte en flad side indad.
4874. Dynt Mark, Broager sg (DKC: 230301.48). 1812 og JB 1920. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 40 m l., 16-18 m
br. og 1,0-1,5 m h. Der er registreret randsten. - Litt: Anonym 1812: 376. - C. Duus 1836: 6. - Anonym 1873:4.
4875. Dynt Mark, Broager sg (DKC: 230301.48). 1812 og JB 1920. Langhøj. Der er registreret randsten. - Litt: Anonym
1812: 376. - C. Duus 1836: 6 - Anonym 1873: 4.
4876. Dynt Mark, Broager sg (DKC: 230301.48). 1812 og JB 1920. Langhøj. Der er registreret randsten. - Litt: Anonym
1812: 376. - C. Duus 1836:6. - Anonym 1873: 4.

4877. Dynt Mark, Broager sg (DKC: 230301.52). 1736 og JB 1920. En eller to megalitgrave.
Fund (Udgr. 20. oktober 1736 af hertug Friedrid til Lyksborg - mgl.): Flintøkser, ravperler og lerkar. - Litt: J.C. Gude
1778: 34 f. - C. Duus 1836: 6 f. - K. Langenheim 1935: 54.
4878. Brunbjerg, Dynt, Broager sg (DKC: 230301.56a). JRa 1914/18. Langhøj, orienteret ØSØ-VNV. Den var ca 32 m l.,
10 m br. og 1,0 m h. Der er registreret 27 randsten.
I højen fandtes 2 dysser. Der er registreret dæksten af begge.
4879. Gammelgab, Broager sg (DKC: 230301.73). Dysse.
Kammeret var bygget af 4 sidesten.
Fund (Udgr. 1870): Ingen.
4880. Broager, Broager sg (DKC: 230301.91). 1911 og JB 1920. Rundhøj. Den er ca. 20 m i diam. og 0,5 m h.
I højen fandtes en megalitgrav. Den var bygget af >4 sten.
Fund (Udgr. 1908 og 1911 - mgl.): 8 redskaber, stridsøkser, flintøkser og mejsler.
4881. Broager, Broager sg (DKC: 230301.140). 1866 og JRa. Langhøj. Der er registreret randsten.
I højen er registreret 2 dysser. Der sås dæksten på den ene.
4882. Broager, Broager sg (DKC: 230301.146). JRa 1921 og 1933. Langhøj, orienteret Ø-V. Den lå parallelt med den
følgende, lidt N for denne. Der er registreret randsten.
I højens V-lige del er registreret en dysse.
4883. Broager, Broager sg (DKC: 230301.147). JRa 1933. Langhøj, orienteret Ø-V. Den lå parallelt med foregående og
lidt S for denne. Der er registreret randsten
I højens V-lige ende fandtes en dysse. Kammeret (type I/II) var orienteret Ø-V eller parallelt med højens længderetning.
Det havde rektangulær grundplan. Det var ca. 1,2 m l. og 0,6 m br. Det var bygget af 4 sidesten; én for hver side.
Fund (MSS 3255-58 - fra denne eller foregående): 2 slebne, tyknakkede retøkser. - 2 slebne, buttede retmejsler.
4884. Broager, Broager sg (DKC: 230301.221). JRa. Langhøj.
4885. Skelde, Broager sg (DKC: 230301.262). JRa 1954. Dysseruin.
Der er registreret 4 sten.
Fund (mgl.): Lerkarskår.
4886. Skelde, Broager sg (DKC: 230301.306). 1990. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 21 m l. og 4,5 m br. Der var
opr. 50-52 randsten. De 2 endesten er særligt store. Der fandtes et stentæppe under højen. Højen er overbygget i
bronzealderen.
6,4 m fra højens V-lige ende fandtes et rektangulært dyssekammer (type I). Det var orienteret Ø-V eller parallel med
højens længderetning. Det var ca. 2,0 m l. og 0,6 m br. Det var bygget af 6 sidesten, nemlig 1 sten for hver ende og 2 sten
på langsiderne. Endestenene var indskudt mellem sidestenene. Ovenpå sidestenene iagttoges mellemliggersten af tynde,
flade fliser. Mellemrummene mellem sidestenene var udfyldt med marksten.
Gulvet bestod af gult ler. Herpå fandtes skelettet af én person og 2 lerkar.
Fund (Udgr. 1990 af P. Ethelberg.- HAM 1782, i.s): 1 kraveflaske - 1 øskenflaske. TN, fase 3.
4887. Skelde Kobbelskov, Broager sg (DKC: 230301.307). JRa. Høj. Den var ca. 12 m i diam. og 1 m h. Der er registreret
>2 randsten.
I højen fandtes en dysse. Kammeret har ca. 2 m l. og 0,6 m br. Det var bygget af 6 sidesten.
230301.a. Dynt Mark, Broager sg (Broager kt 177. - MSS 3239-45). Gravfund: 1 sleben, tyknakket retøkse (Valby-type).
- 2 sleben, tyndbladede, tyknakkede flintøkser. - 1 sleben, buttet retmejsel. - 3 flækker.
230301,b. Dynt Mark, Broager sg (MSS 3246-52). Fundet i 1900 i en gravhøj: 3 slebne, tyndbladede, tyknakkede retøkser.
- 1 sleben, buttet retmejsel. - 2 flækker. - Mgl.: 1 flække
230301,c. Broager, Broager sg (Mgl.): Langhøj. Den var ca. 40 m l. og 4 m br.
Centralt i højen fandtes en dysse. Kammeret var ca. 2,0 m l., 0,6 m br. og 0,6 m h. Der iagttoges et sekundært gulvlag.
Det nederste gulv bestod af en stenlægning. Herpå fandtes skeletrester og en øskenflaske. - Litt: H. Handelmann 1881:
37. - K. Langenheim 1934: 53 f. - K. Thorvildsen 1941: nr. 108. - H. Knöll 1976: nr. 68.
230301,d. Skelle Mark, Broager sg. Dysse. Kammeret var bygget af 5 sidesten og 1 dæksten. - Litt: Anonym 1812: 376. - C.
Duus 1836: 6
4888. Dybbøllund, Dybbøl sg (DKC: 230302.5). JRa. Dysse.
Det rektangulære kammer (type I/II) er ca. 1,1 m l. og 0,8 m br. Det er bygget af >4 sidesten.
Fund (Udgr. 1927 - mgl.): 3 flintøkser. - Litt: J. Raben 1941b: 13.
4889. ”Pothøj”, Dybbøl By, Dybbøl sg (DKC: 230302.8). JRa. Høj. I højens V-side er registreret en megalitgrav.
4890. Dybbøl Banke, Dybbøl sg. (DKC: 230302.12). JRa. Højtomt.
I højen er registreret et dyssekammer.
Fund (mgl.): Flintredskaber og lerkarskår.
4891. ”Troshøj”, Dybbøl Mark, Dybbøl sg (DKC: 230302.20a). 1859 og JRa. Langhøj.
I højen er registreret en megalitgrav.
4892. Dybbøl Mark, Dybbøl sg (DKC: 230302.20b). 1908 og JRa. Høj.
I højen fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type Ib) var orienteret SØ-NV. Det var ca. 2,0 m l. og 0,8 m br. Det

var bygget af 6 sidesten, nemlig 1 sten mod SØ og NV samt 2 sten mod NØ og SV.
Fund (mgl.): Flintredskaber. - Litt: J. Raben 1941b: 12.
4893. ”Troeshøj”, Dybbel Skanse, Dybbøl sg (DKC: 230302.22). JRa. Langhøj.
Der er registreret 3 dysser. - Litt: J. Raben 1941b: 7 f.
4894. ”Skjarnhøj”, Dybbøl Mark, Dybbøl sg (DKC: 230302.23). 1913 og JB 1920. Dysseruin.
Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret Ø-V. Det er 1,7 m l. og 0,7 m br. Det var bygget af >5 sidesten, nemlig
2 sten mod 2 og 1 sten mod Ø, V og S. - Litt: J. Raben 1941b: 9 f.
4895. Ny Frydendal, Dybbøl sg (DKC: 230302.33). 1975. Langhøj. I højen fandtes tomten af en megalitgrav.
Fund (mgl.): MN-skår og SN-flintredskaber.
4896. Dybbøl, Dybbøl sg (DKC: 230302.49). JRa 1922. Langhøj.
I højens Ø-lige side fandtes en sekundær jernaldergrav med brændte ben.
4897. Dybbøl, Dybbøl sg (DKC: 230302.66). 1908 og Ja. Dysse.
Det rektangulære kammer (type I/II) var orienteret NV-SØ. Det var ca. 2,0 m l. og 0,8 m br. Det var bygget af 4 sidesten,
nemlig 1 sten mod NV og SØ samt 2 sten mod NØ og SV.
4898. Dybbøl, Dybbøl sg (DKC: 230302.106). Dysseruin.
Det rektangulære kammer (type I/II) er orienteret NNV-SSØ. Det var ca. 1,5 m l. og 0,8 m br. Det var bygget af >3
sidesten, nemlig 1 sten mod SV, NV og NØ.
4899. Dybbøl, Dybbøl sg (DKC: 230302.130). JRa. Dysseruin.
230302,a. Dybbøl, Dybbøl sg (MSS 4152-54). Tomt af en megalitgrav. Det rektangulære kammer var orienteret N-S. Det
var bygget af 4 sidesten, nemlig 2 lange sten for siderne og én smallere for enderne. Dækstenen var afvæltet. I kammeret
fandtes: 1 stridsøkse (YN). - 1 flække. - Ubest. lerkar. - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,140
230302,b. Dybbøl, Dybbøl sg (KS 4209-21). Fundet i en gravhøj: 2 flintdolke (type II). - 1 sleben, tyndbladet tyknakket
flintøkse. - 3 slebne, buttede retmejsler. - 1 flækkekniv. - 2 flækker. - Litt: K. Ebbesen 2005: fl.2,140.
4900. Rundkær Skov, Nybøl sg (DKC: 230303.4b). JRa 1933. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var ca. 18 m l. og 1,5 m
h. Der er registreret ca. 20 randsten.
4901. Højgård, Nybøj, Nybøl sg (DKC: 230303.19, identisk med 23). 1808 og JB 1920. Langhøj, orienteret ØNØ-VSV.
Den var ca. 25-30 m l. og 14-16 m br. Der er registreret randsten. Der er registreret tørmurskonstruktion mellem
randstenene.
4902. Påkær, Nybøl sg (DKC: 230303.31). 1988. Tomten af en dysse. - Litt: AUD 1988:424.
4903. Nybøl, Nybøl sg (DKC: 230303.40). JB 1920. Langhøj, orienteret Ø-V. Den var ca. 45-50 m l. Der er registreret
randsten. - Litt: S. Müller 1913: 41 f.
4904. Nybøl, Nybøl sg (DKC: 230303.64). JRa 1950. Dyssetomt.
Kammeret var orienteret Ø-V. Gulvet bestod af en brolægning og et lag br. flint.
Fund (mgl.): Skeletdele, ubest. lerkarskår og ravfragm.
4905. ”Brohøj”, Nydam, Sottrup sg (DKC: 230304.35). JRa 1918. Høj. I højen fandtes tomten af en jættestue(?).
Kammeret var ca. 3,5 m l. og 2,5 m br. Gulvet bestod af en bundbrolægning og et lag br. flint.
Fund (Udgr. af J. Raben 1918. - MSS 737-41): 2 slebne, tyknakkede retøkser (Valby-type). - 1 flækkekniv. - 1 flække.4906.”Bodhøj”, Sottrup sg (DKC: 230304.120). JRa 1935. Dysseruin.
Kammeret var bygget af >3 sidesten og 1 dæksten.
4907. Avnbøl Skov, Ullerup sg (DKC: 230305.14). JB 1920 og JRa 1939. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 18 m l., 8 m
br. og 1,5 m h. Der er registreret 3 randsten. I højens midterakse fandtes én (muligvis 2) dysse.
I højens Ø-lige ende findes en dysse. Det rektangulære kammer (type I/II) var orienteret Ø-V eller parallelt med højens
længderetning. Det var ca. 1,8 m l. og 0,5 m br. Det var bygget af opr. 6 sidesten, nemlig 1 sten mod Ø og V samt 2 sten
mod N og S. Sidestenene vender en flad side indad.
4908. Blansgård, Ullerup sg (DKC: 230305.26). 1837 og JB 1920. Langhøj, orienteret SV-NØ. Der er registreret randsten;
den højeste midt for den NØ-lige ende.
Ved højens midte fandtes en dysse. Kammeret var bygget af 3 sidesten og 1 dæksten. - Litt: C. Duus 1836: 7 ff. - Anonym
1840:9.
4909. Ullerup Skov, Ullerup sg (DKC: 230305.48). JB 1920. Langhøj, orienteret Ø-V. Den er ca. 40 m l. og 10-12 m br.
Der er registreret randsten.
4910. Blans Mark, Ullerup sg (DKC: 230305.54). JB 1920. Langhøj, orienteret NV-SØ. Den var >14 m l., 8 m br. og 1 m
h. Der er registreret nogle få randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type II) var orienteret NØ-SV eller på tværs af højens
længderetning. Det var 1,8 m l. og 0,7 m br. Det var bygget af >3 sidesten, nemlig 1 sten mod NØ, NV og SØ. For
kammerets SV-lige ende findes en indgangssten.
4911. Blans Skov, Ullerup sg (DKC: 230305.56). JB 1920. Langhøj, orienteret NØ-SV. Den var ca. 1,0 m h.. Der er
registreret 37 randsten. I højen fandtes 3 dysser.
a. Et dyssekammer. Det var bygget af >3 sidesten.
b. Et dyssekammer. Det var bygget af >1 sidesten.

c. Et dyssekammer.
Fund (Udgr. 1911 - NM A 31.241-44): 1 sleben og 1 usleben tyndbladet, tyknakket flintøkse. - 3 flækker. - 1 skulderskål.
- MN I-II. - Litt: K. Langenhein 1935: 53, t. 17a. - K. Ebbesen 1978: fl.a. nr. 165. - 1979: fig. 48,10.
4912. Blans, Ullerup sg (DKC: 230305.56a). JRa 1939. Rundhøj. Den var ca. 8,5 m i diam. Der er registreret randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse.
4913. ”Brudshøj”, Blans By, Ullerup sg (DKC: 230305.60). JB 1920. Langhøj, orienteret N-S. Den er ca. 35 m l., 12 m br.
og 2-3 m h. Der er registreret nogle få randsten.
I højens N-lige ende findes en dysseruin. Der er registreret >2 sidesten.
4914. Blans Skov, Ullerup sg (DKC: 230305.66). JB 1920. Rundhøj. Den var ca. 18-20 m i diam. og 1,5 m h.
Centralt i højen fandtes en jættestue(?). Den var bygget af sidesten og >2 dæksten.
4915. Ullerup, Ullerup sg (DKC: 230305.95). JRa 1916. Langhøj. Der er registreret 39 randsten. I højen fandtes 3 kamre,
de to med 1 dæksten.
4916. Ullerup, Ullerup sg (DKC: 230305.141). JRa 1909. Rundhøj. Der er registreret 3 randsten.
Centralt i højen fandtes en dysse. Det rektangulære kammer (type IIb) er orienteret VNV-ØSØ. Det var ca. 2,1 m l. og 1,2
m br. Kammeret var bygget af 5 sidesten, nemlig 1 sten mod VNV og 2 sten mod NNØ og SSV. For kammerets ØSØ-lige
ende lå en tærskelsten. Kammeret var dækket af 1 dæksten.
Fund (Udgr. 1878): Flintøkser og lerkarskår.
4917. Ullerup, Ullerup sg (DKC: 230305.153). JRa. Langhøj. Den var ca. 25 m l. Der er registreret randsten.
4918. Blans Skov, Ullerup sg (DKC: 230305.154). JRa. Rundhøj. Den var ca. 8,5 m i diam. Der er registreret randsten.
I højen er registreret ruinen af en megalitgrav.
230305,a. Blans Skov, Ullerup sg (MSS 3525 og 3647-52). Fundet 1938 i et dyssekammer i en gravhøj: 2 slebne,
tyknakkede tyndbladede flintøkser. - 1 sleben, buttet retmejsel. - 3 flækker.
230305,b. Kældernæs, Ullerup sg (KS 593-6120 - fundet er upålideligt). Gravkammeret var bygget af 5 sidesten og 1
dæksten. Det iagttoges en gang mod Ø: 1 usleben, spidsnakket huløkse. - 1 usleben og 1 sleben, tyndbladet, tyknakket
retøkse. - 1 sleben, tyknakket huløkse (Kregme-type). - 2 slebne, buttede retmejsler. - 2 ægfragm. af flintøkser. - 1
flækkeildsten. - 1 flækkekniv. - 1 flække. - Mgl.: 2 flintøkser og ubest. lerkar. -Litt: K. Langenheim 1934: 54. - K. Ebbesen
1978: fl.a. nr. 166.
230305,c. Blansgård, Ullerup sg (KS 593.94). Fundet i en gravhøj: 1 sleben, spidsnakket huløkse. - 1 sleben, tyndbladet
tyknakket flintøkse.

