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P Aa f!ellestø er tidligere fnndet : En stMoks (B. :U. S022), en
spydspids af flint (Il. N . 3769), en grovt buggen spydspids af flint
(B. M. 5094).
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He l le l and.
Stor rund hau" det· kald es 'l'ormodrulla"
eller ,,'l'ormod<varden" . Den er 20 m i tvermaal og ca.. 2,0 m hø i.
Den ligger paa. fjelclgrund og er betydelig opgravet i
midten. Her er oprejist en høi varde, der benyttes som
sjømærke.
L)mgklædt nmtlh~tng, det· er 18 m i tvermaal og nu eR.
1,s m høi. Den kald es "Kirkehaugen" . Den er adskilligt
udgravet i midten og lwr sees et stort gravkammer, hvis
ene ende er dækket af heller. Kamret er 90 cm bredt.
Lige ved dell østre side ligger en nu næsten udjæ,•net
n mdhaug, der har været ca. 16 m i tvermaal.
Øst og sydøst for denne haug er lyugmarken bedæk ket
af gamle gæ·far, flere sruaa firkantede indhegninger og
hustomter ~~f forskjellig størrelse, samt E:> ndel smaa stenrøiser.
i\øgen r uudhaug, der er l !) m i tvermaal og nu lidt over
l ,5 m høi. Den er adskillig oprodet, l midten $ees et
par a.abne smaa aflange kamre. Haugen kaldes "Trebergbaugen" .
Dundlaget a.f en rw1dhaug, der er 10 m i tvermaal. Den
ligger paa eu liden klit)pe.
Dundlaget af en n mdha ug, 12,5 m i tvermaal.
Paa dette sted !tar jeg ladet rejse ·en runesten. Stenen
laa paa marken et lidet stykke herfra. Men da jeg }Jaa
førstnævnt.e sted opdagede to større jordfaste stene med
saa stor afstaud fra hinanden, at n mestenen netop fik
placls mellom dem, a.ntog jeg, at runestenen O!)l'inclolig
.
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havde staact paa dBtte sted. .Jiuseet har nu ladet stenen
fredlyse.
Stenen er 2,10 m l:tng og 50 cm bred (fig. 7). Hunerne er indhugno paa stenens ene bredside i to linjier.
Det første ord eller de første ord i fø1·ste linje e1· ulæse-
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lige, clcrpaa komtnet' 4 ord: ,·i;;;ti slit! Pina i/lir,
anden linje er ula• elig.
7. Rest nf en rundll::tnl{, der er 1o m i tYe rm aal.

Hele

8. En rund forhoining, der kalde~ "Lunchhaug", der Ol'f'ntil
er 12,5 m i tvermaal. Det Cl' vi selig nu en natttrlig
forhøining. men muligens har her ligget en gravhaul{, der
for lang tid tilb:tgc er ndjæv not.
9 . Rundbaug. der et· adskil]jg utlgraxel.

Der ligger store
:,lene i midten af haugen, der er ca. l 6,5 m i t1·ermaal
og 2 m IH!i.

l O. Rundlw ng, der er hygget omkt-ing en stor j ord fast »teJ1
med Jod1·cttc sider. Rangen er lO m i t1·crmaal og l ,5
m hoi.
l l. Xedredelcu af en ru ndhaug, dor er ca. 13,5 m i tvcrrnaal
og ea. l m høi.
ll/. f,yngkl:cdt rundhaug. der er udgraYet.
Den er li; m i
tverm:utl og 1,8 m høi. T midten ligger et stort :1abent
kammer, Rom jeg uncl ersøgto i sommor uden at ll ucle
nogen gjenstand. Kammeret er 2,; m langt, 85 cm bredt
og 75 cm dybt.

13. Lyngklf<'dt hmghaug, (ler er 34,5 m lang, 5 m bred og
Den er ud~r:wet tiere steder. Enkelte ~tcder
Cl' der antydning til uclelaglc graYkamrc.
14. I1J11gkla•dt J'tmdhaug, der er udgt·a,·et flere steder. Den
kald e~ "H,isha.ug" og Cl" nu 14 m i tvennaal og ca. 3 m
fwi, meu hm· tidligot·e været ca. 20 m i tvermaal.
l:;. En samling hnstomter af fot-skjellig :-torrelse (fig. 8),
hvora( den største (l) er (5
20) m lang og 5,8 m
bl'ed. lnden tomtene 3 og 4 ligger igjen en liden firkl'l.nt
med 2,;; m side. l den s•mdrc ende af tomt 4 staar en
pyramidcfOt·met afstumpet sten, der er 65 cm høi og 20 X
40 cm i toppen. Lidt øst for tomt l ligger en rundhaug
(6), der or 11,;; m i tl'ermMt l og 1,5 rn høi. Den er ndgmYet i toppen. Lidt vest ror samme tomt ligger en
noget firkantet haug (7), der er 5.5 m i tTcrmaal. Den
er ligelcdes oprodet.
l m hoi.
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16. Lyngklædt rundhaug, der er 14 m i tvermaal og 1,s m
høi. Pa~t toppen af denne staar en runesten (fig. 9).
Stenen er 2,3 111 høi, 6 5 cm bred og 18 cm. tyk. H.nneme staar paa den ene bredside i to linjer langs hver
af sidens kanter. Tmelle111 linjerne er indhugget et baandslyng. I ndskrifteu omsat i latinske bogsta1·er lyder :
PfYrmodr 1·isti .stin Pana aft P.ront son sin, det er : Tor mod reiste denne sten efter 'frond sin søn. Det er a.f
ikke li den interesse, at hm1g no. l, "Tormodvarden",
bærer samme navn som navnet paa den mand, der her
fordum !od denne sten reise.
l 7. Li den ly11gklædt rundh:aug, der er S,;; m i tvenuaal. I
midten er den tidligere udgr:wet. Den er nu o,s m h øi.
18. Lyngklmdt r undbaug, eler er udgravet i toppen. D f!n er
l O m i tvermaal og l ,8 m høi.
19. Lyngklædt rundhaug, 6,o m i t vermaal og 0,8 m høi.
20. L.vngklærlt r und haug, d er ka ld es "Kraakhaug" . Den er
betydelig uclgravet i midten . Den er 18,'i m i tvermaal
og enkelte st eder l ,s m høi. I midten sees tre ødelagte
kam re, et tort ca. 3,<> m langt samt to mind1·e.
21. E n lid en runrlhaug, 7,;, m i tvermaal. Den er udgra vet
i midten.
22. Udjævnet mnd baug. l nær heden blev der for endel aar ti lbage
fLmdet e1l fiugeniug af bronce, der er bor tkommet.
l~~ngrøiser, som blev udjævnet for ca. 50 aa1·
•iden. D,•r blev fundet e11 urne i hver baug samt en oval ca . .lO
cm laug sten, sandsynligvis b:eltesteu. Bo•·tkommct.
• Den usedvanlig s•ore langhaug", eter staar 11ævut i Nicolaysens
Norske fornlevniuge•·, er vislnok en stor mmn lig gr usvold, der ligger pa<L den flade mark i uærhedeu af Rarvelandsvandet.
Paa llellelauct er tidligere functet : En spydspids af liiut, fmudct
i en myr. (B. M. 3616).

23. Her har ligget to
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e l t a.

l . Halvdelen af en stor rundhaug, der ha.r l'æret ca.. 19 m
i tvermaal. Den er nu ca. 2 111 høi.
2. Stor lyngklrodt rundhaug, der er udgravet flere steder.
Deu er 19 m i tvermaal og ca. 2,5 m høi. ! denne haug
blev i 1881 funclet en broncealders haandledsring af
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