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21. Græskb\'dt l::mgltaug. 19 m lang. nær 6 rn bred og l ,6
m høi. De11 nor dl ige halvdel er uclgraYC:t.
Lid t ti l vest fo t· den nordre ende ligger en rnndhaug,
der er udgravot i toppen. Haugen er nu 6,ii i t\·ennaal
og ca. l 111 høi.
22. H et· har stnnet et sleokors. Det. blev fOt" l oong~•· e t id siden fund~t
li!!~tencle

i jorden. Det blev dct·pAA siMet i ")'khr og kjørt \'to•k
for at au,·ende:oo i et :o.t4!ngja:rd~Jo, :\f an ved ikke nu . hvor ~tykkerne
ligger.
Paa ~nmme slcd h::1r eler vmrct e n al1aug han" rnNl et sto1·t
aab<.>nt gravkammer.
Ø>-tenfor hAugen lm~r det· tillli::ere liggft r\ere ~maa rnndltnuj!'er
M muld uu·cl lidt <Wn i midten. Der ble'' intet futHlet 1 <la de bhl\'
udjrovnede.

\'estre, tangeland.
l. <Jræsklædi rundhaug, 15 m i tvonnaal. Haugen benyttes
nu ti l potetcskjældor.
2. Liden lyngklædt rundhaug. liggende pna fjeldgrund. Den
er 5 m i h•erma:'ll og ca. O,;s m lmi. Den er udgravet
i Loppen.
3. JJ~'llgklædl nmclhnug. eler er lidt ud!(ravot i midten. Den
et· 9 m i tvermaal og ca. 0,8 m høi.
4. ' l'o smaa. rundhaugor, ca. 2,1) m i tn1rmaal.
5. •\flang firkantet stensnmling, der er 21.5 m lang og 6,.;
m bred. :'l(uligen:; en hustomt.
6. Ue r h:n· ligget to langhll.nger1 'om er ble,·nc ndj:o:wned•· for lrong~re
7.

tid s iden. l utet blev full<let.
Re•t at' en lyngklætlt •·undhatt'( Af •and, Il m i
nordre kant
det· b~·tCget en poto•teskj:~hlt·r.

•·r

f\·~rmnal.

[ den

Gi m r o.
l. Rest af en rundhaug.

2. Hest af en rundhaug paa dyrket mark.
3. Liden lyngkl:cdt rttud haug, 4 m i tvNmaal.
4 . L yngklædt runclhaug, der er opgr a,·et i midt~n. Den or
Jllt 11 m i tvcrmaal og ca. l ro hui.
Den ligger paa en
liden for høin ing i terrainct.
Rundt om sees llcre maa hauger.
Ca. 30 shidt i ~V ligger en hos~ ktomt, 6 X 6,;; m.
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5. Lyngklæc1t runclhaug, t1 m i h·ermaal.
6. Frosta ktomt paa en skra:~ning. Den Ol' aaben paa don
1M o -.ide.
lO!Tolsen ct· 8.;; ><. 9 ro.
7. Hostaktomt, 6,5 X G.o m.
8. Liden lyngklærlt r unclhaug, 6 m i tver maa.l.
9. Et par hostaktomtcr, 7,5 X 5 m.
10. Haug eller dd af en hustomt 6,;; m i tvermaal.
11. Hustomt (6,6
o) X 6 m, omgi1•et af gar f:tr. An lægget
er vi~bw k ikke meget gammelt.

+

12.

Her har <taact en stor rundhaog, der ble,· udj:e,net for ca. 30 aar
siden. Den vill' ca . 2o m i tvennaal og 4 m hoi. nen bestod af
<ten og aur. Der blev ]H\a for•kjelligc stedur fundel m·ne•· med
brændte ben. Alt blev bortkn,tet.
hau~er, de•· blev tJdj.e,•nede for ca. 60 Mr
Der blev fundet endel gjen.rander, der blev bo•·tknstet.

13. Ber ha•· liggeL 3 sto•·e
siden .

u t sol c.
l. G ræsklædt rundhaug, eler Ha•sten e1· \ldgmvet til bunds i
i midten. Den er na•r 16 m i tverm:ml.

2. Bundla.get a[ en rundhnug, liggende paa fjt>ldgnmd . Haugen er 1111 nær 8,:; m i t,·crmanl.
3. Lyngklrodt rnndhiutg, der er flad o>cntil. Den or nu 8.5
m i tvermaal og ca. 0,8 m lwi. Ligger paa. fjoldgrund .
4. H.e~t ai en rundhaug, 1!'-'r bar r:t•ret en. 11 m i t1·c rmaal.
D er blev i 1881 gr:t~·ct i baugen af gaar dens folk. 11 :m
stmltc paa to gnwkamre, der laa >cd <;idcn af binanden.
Det ene var tomt. l det andet blev fundet en stur urtepotformet lorum e med lmundlo ben (S. :Ir. 130U) sam~
en liden urne. der gik istykk<'r under opt~«ningcn samt
noglo br ikker af ben, der laa i den lille urne. (8.11. 1275).

o.

liea· hnr ligget en a·unl hnug, som blev udjoovnet for c". 50 '"'"'
nen ,·:w noget. mindre end foa·egJlaendc.

siden.

..

6.

~

7.

8.

har ligclede• lig~:et ~n stor Jnndha~, der er udjw,·net rur
mang~ Rar siden. Den blo' kaldt "!Jdhnug" .
Stt·aks sy<lost fo r kirhn har dea· værel en J'tmdha ug. Den b a
indenfor k irl«·g11ardsmureu.
Udjø•\ not haug. I sommer stod te eieren paa et yngre jernalders
sværd omtrent l meter d~ bt nede i jorden.
H ~r

