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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.
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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-

