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24. Bundlugel af to run<lhangC'r. der ligger 3 skridl fra hinanden. Den o. tlige er 13,r, m, den ve;,tlige er 14 m i
h·crmaal. l denne blev der for ca. ]li aar siden fundel
en urne, som gik i~tykker og ble1· bortkastet.
25.

ILN' har "tanet en bnulrl'ten, dvo• for 30 nno· siden hlt·v 'pn-eugt
il'\tykker og lwnyttet til tl'æske:ilfl'n(lo.

Paa Øl bor er tidli~:c•~· fundet
!'!Amt endelipil ..pid.ser af~flint.
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l (a a l a n d.
LyngkhedL rundhaug. tlet· er dybt udgravet i midten. Den
er 22,5 m i L1·ermaal og ca. 2 m hui.
'l're n mdiHHLgc r, af den sydligste er kun bundlaget igjen.
de1· er ca. 16,5 m i l\'ermaal.
Den midh·e haug er nogcn. ca. 13,5 m i tvernu1al
og l m høi.
Af den nordl igste er kun en rest t ilbngc.
Bundlaget nf en rnndbaug. l 5 m i tn•rmaa l. Paa dette
er !'t trigonometrisk kartmærke opstillct. Stedet kaldes
., l<:geberghnugcn" .
Rtor lyngki:Nlt rundh:lllg, der er stærkt udgnwet i midten.
Haugen er n:t'r 16 m i tvermaal og 2 m høi. Her blc1·
i J 878 timclct en stor m·tcpotfoi'JllCt urne, der blev i ndsendt ti l la1·. mus. (S. ) 1. 313). Straks syd til VC''it
ligger en haugligncncle dannelse. 12.5 m i ll•ermaal og
ca. l m hH i. Jeg har underSfJgt den i sommer. Det
1•islc l'ig cln, at del Y~ r en naturl ig gru~haug.
Lyngklædt laughaug, det· er udgra1et langs midten. Den
er 20 111 lang, 6 m bred og l m høi.

65

.,
;

6. Lyngklædt r·undl•aug, der liA':,ter paa en tiden Cjeldknat.
gn stor steu stikker h·em nf hangen, i hv is midte elet·
tidligere er gravet. Haugen er nu 10 m i t•ennaal og
l ID hoi. Jeg uude•·søgte den i sommer u den at tinde
naget.
~trah vestenfor laa for et par Mr siden et par snHia
rundhauger. Den na•rmeste ,·ar 4 m i lvermaal og den
'tnden (; m i tl•ermaal. De hle1 udj:mnct nu sidst 1-inter.
Der blev fundet kul langs bunden.
i. Bundlaget nf en rundhaug, der ligger pa.a. Ijeldgrund.
Det er nu 8,6 m i ti'Cl'IDaftl.
8. TJyngklædt rundhaug, eler er ud gravct i midten. Den er
nær 11 1n i h·er·maal.
9. To hustomter. Den ene er Il ID X 5 m. I>cn anden
c1· torummet (13 -l 1 1) m lang og l O m bred. Lidt
' 'eHlenfor ligger et pat· mindre af størrelse 4 X 5 m.
10. L~·ngklædt runclhaug. 9 m i hcrmaal og O,ii m hoi. Den
nr hetydelig forstyrret.
li. Hustomt, lorummct (Il
2,n) m lang og 4,2 m b1·ed.
Den et· muligens ikke meget gammel.
L2. Lyngklædt rundhaug, der er udgra1·et i midten. Den er
nu 15 m i tvcrmaal og 1,5 111 høi.
13. Lyngklæclt rnndbaug. ligeledes udgra.vet. i midten. D en
er 10 m i tverma.al og 1,5 m bøi.
14. Lyngklædt rundh aug, der er adskillig ndgravet. Den or
nu ca. Il m i tYer·manl og O,fl m hoi.
l :; . Grrosklædl nmdhan~.
I midten ligger en stor jorclfa t
st en. Om k1·ing clennc er eler endel nclgr:wet. Haugen
er ca. 11 m i tl·ermatll og l ,5 m hoi .
l6. . tor græ~kla•dt runclhaug, eler er nogct flad o,·ent>aa.
H:lngen er 2u m i t.1·ermaal og nær 2 m hoi. D:t hau·
grn saa nohaa nrort nei under ogte jeg den i sommer .
)len efter et par sp:Hle~lik ,.i,te det 'ig. at der tidligere
has de været gra ,·et i haugen . Jeg undersogtc en Htor
del :1f mid tpar tiet o~ l'andt h<'r rester af et ødcl:~~,1 gxal'k:tmmer pna hunden af haugen. Denne bestod oventil
a f muld og nur og nedentil af l'lllld loftingsten.
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17. Lyngklrodt nmdhaug, der for det meste er udgra1·et. Den
er nu 15 m i tvermaal og enkelte steder l m høi.
18. Liden r undhaug, del' er udgravet i midten. Den er 8,5

m i tl'ermaal og ca. O,s m hø i.
19. Lyngklædt rundh aug, der er adskillig udgravet i midten.
Den er nu 14 m i tvermaal og 1,8 m høi.
20. Rest af en rundhaug, 7,5 m i tvermaal.
21. Rest af en lav lyngldæclt rnndbaug, hvoraf den uonllige
halvdel er gjennemskaar et af vejen til Haalands fattiggaard. Haugen er 13 m i tvermaal og nu ca. 0,8 m høi.
Paa bunden sees et kullag.
Paa llaalancl e r t idligere funclet : BL haandsnellehjul.
21)67).
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V i g de l d.
l. Græsklædt rundhaug af sten og muld. Den ligger paa
fjeldgnmd lige paa skiftet mellom Vigdeld og Haaland,
og er 12,ii m i tYcrmaal og ca. 1,5 m høi. Den er
endel udgnwet paa den sydlige side.
2. Gr æsklrocH. rundhaug, der er noget udgravet paa den østlige side. Den er nu ca. 11,5 m i t'"crmaal og 2 m høi.
Ligger pa a fjeldgrun d.
I en ager straks syd for det nordligste af gaardens
huse bier for endel .::tar siden fnndet en stor pilespids af
flint. Den ophev:-tres nu paa Stal'. mus. (S. 1\f. 2331).
Paa Vigdelcl er tid ligere funclet : En øks eller hammer af sandsten . ( Il. liL 3684).

ReIle stø.
l. Rundhaug af sten. Den ligger paa. fjeldg rund og er betydelig forstyrret i midten, h\·or der sees bnten af et gravkammer. Her er r ejst en liclen nu·de. Haugen er nu
12,;; m i tvermaal og ca. 1,8 m høi.
Straks SV for h.augen ligger en ~tfla.ng fi rkantet ind·
hegning af sten, der er 17 ,ii m lang og 6,=> m bred.
2. Paa skiftet mellem Hellestø og Haaland ligger en r undhaug, der kakles "'l'•·oldrulla" . Den er oproclet i toppen
og er ca. 16,5 1u i tvermaa.l og 1,:5 m høi.

