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7. Rest af en mn<lhnug. cl<'r nu er 12,o m i t'<'rma;ll. I 
den senere tid et· det· paa haugen pa:~[yldt st<·n fra de 
omliggende marker , ~:~a den et· nu ca . l ,s m l u-> i. 

8. Bautasl<'n, 4,:l m hoJi, ca. J m brer! n ede ' cd f01lcn og 
18 cm tyk. D<'n stam· i en rest af en haug. 

9. Strak'( ~ondenfor hl\nfn~tenen har Rtaået en hnug. fl(••· bit>' ndjævoet 
for C:\. 60 •••· •i•lt•ll. Der bl~'' fundet 7 svæ•·d, de•· at' llntl~ren ble'· 
npa1h~.hl~t til k11h·~. 

l O. Ucljænl~t rutulhnu!!. tlf:'l· \"<H' ca. 19 m i h·cnnanl. Den ,-~\1" hul i 

mi<lt~n. De11 blev udjæl'net af ejcrne for c.l. S "'"' •idvn. De 
fandt lll'lll''t~·k.k~r. l.nl o;.: br;<!ndt<! ben. 

1 1. Tre ~ma .• udjævncdl:' hau;rcr. Der ble,· fmulcl l.n,,e'o;tykK(•t, kul 
og a~kc. 

ll augstad. 

l. Lyugklædt rundbmg, der er 10 m i tvermaal og C<l. 0,7 
m høi. Den er ad:<kill ig opgnwet. 

l omlrt>nt 25 ~kr idt~ nfstand liggrr bundlagcl nf <'n 
lignend<' haug :t f !'\:1lllme ,·iddc, og rundt omliring ligg!'r 
flere ~maa rundha.ug"'r ug lange gm·far. l t·n af de 
stor~tc ble,· der i l 897 fundet en jonlhakkc (S .. \1. l !199). 

2. Baadnust en. 18 m langt og 6.;; m bredt. 

Fem skridt ~l'md<·nfor samme og ca. 20 shi,lt fra 
stranden ligg!'J' en oval 'ten~ætning, der er 11 ,,-. lang og 
4 Ill bred. 

Et lidct st,ykke soudcnfor Jigger 4 pa r:tl lclc forhoj
ninger, 22,1i m ln.nge, t:d \'Cd siden af hinmulen og lodret 
mod strandlinjen. 

Opund<•r det lille fjcld straks norden for sees flere 
gamle indh(•gningcr hygget af temmelig store sl<'nc. 

3. Lyngklædt rundhau~. der er udgra,·et i miclten. ])cn et· 
7,5 m i t-·ermanl og ca. l m hoi. 

l nærhcden gaar flere ganue gm·f:u·. 

4. Lyngklædt rundhaug, kaldet ,.Lamluwg'', liggende pa:t 
en gammel ~l randrind . Den er 12.;; m i tvcrmaal og ca . 
l m hui. l midten rr rien udgra,·ct og der ~ec~ noglc 
stor e sleue. r vinter hn.r ejer en arbejdet i den for at 
er holde sten til et gjærdc. Derved fanclt han on simpel 
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Omkring hÆJngen skal der før i tiden h:wc gaaC'l en 
oval stcnsætning, dannet nf nog<'t spidRe stene. der var 
indti l l alen hoie. . tensætningcn hanle en 2 il 3 nlens 
aabning i h,·cr ende. 

39. Bundlaget af en rundhaug, eler er 12,:; m i h ermaal. 
10. lin•· ha•· lil(~et <'Il lan.gh,.t>l:(, d e•· b lev u<lj:e\'lWl for en. 40 ""'' •iden· 

De•· ble' fundel et 6 ah•n langt .gravkamm~r, hvo•·i laa et ældre 
jerntlhle•·s gr:\\·fnnd . DHtP bit.•"" {_~dc:~gt og bortkMtet. 

Pan Jlyberg e•· tid ligere f11nt!t•t : Rn kil<• :tl' <andsten (n. M. 
4031i), en 1 in(,"P«·mle og ~~~ j••·nok• (B. )f. 465!1), en •pyd~pid• af 
flint (S . liT. 21J8) fundPt pa a ''\IHI <t randt•n. 

Tillæg til Haalands pgd. 

S o r u n d e. 
De tro sma:\ hautastene (38 paa mit kart) har jE'g ladet op· 

roj~e i lodret stilling, el>\ de ticlligcr r. helclede temmcligstrorkt. 
Haug no. 39 undersugte j<'~ samtidig uden dog at linde nogct, 

der kundo givo nogen oplysning om stPn~amlingl'n. 

Ha u g sta d. 
Ihug no. 4, hvor ejE>rcn, Ole Ha!imussen Haugstad, fandt en 

gr:\\ tu·ne (. ' . Jf. 2482). som han for:eredt• til museet. har 
jeg senere nndcrsøgt. Den var bygget af temmE>Iig store 
og nogct fladc tene, der laa shaaneudc indad mod 
midten . o ,·er disse laa. mindre og runde stenc. Bunden 
bestod af smaa rund stranchten. da hangen ligger paa 
en gammel stmndrind. Jeg opdagede foronigt ikke noget 
3 f urkæologisk interesse. 

Samtidig undet·søgte jeg 3 af de smaa rundhauger, der ligger 
omkring hang 11(). l. r 2 :l f dem fandt jeg kul og uogle 
smaa brndst}·kk!'r af <'n grnnu·ne. Den i S. llf. aarshefte 
for 1901 pag. 68 mcvntc jor<}h!lkkc ( . :\1. 1999) er 
neppe fundet i noglc af disse hauger i dette lille graY· 
felt. 1-ed nøjere udsporgning kunde ingen p:tavise haugen. 
Sandsynligvis er den fnnrl en i en mark ligc Yed, som har 
Yæret under optag for endel aar tilhage. 
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Haug no. 7 har jeg nnclersogt lidt i midten uden :tl finde 
noget. f<~n tmts~c knust Jn-icl melkekvarts (andt jeg i 
·haugen, noget som jeg ogsaa tidligere har fnndct andcl,;ted ~. 

' l' j o r a . 

Haug 13 har jeg undrrsogt i sommer. Haugeu lamlc et ~aak 
i toppen efter en ti<i l ig~:re nclgravning. .Jeg underl-ogte 
den fra den o~ll·c -.iclc•. Efter at ha,·e tra·ngt lidt ind i 
hau!!en sporecle~ re<>tcr <•ftcr et ødelagt gra,kammcr. Paa 
bunden af haugen i dens midtpunkt fandtet el lidct. 
meget lavt kammer, ca. lO cm hoit. l dette Jaa ktm 
to urner, en kopurnc og en nrtepotformet, ~amt brud
stykker ::tf Pn benkano. Dertil en masse lmrndtc h<'n og 
kul, som ogs:w. laa nogc't udcnom kammeret (H. 1\f. 2430, 
a -c) . Det lil le kamtUers hund bestod af en hell<- . Ved 
at rense denne, l' i ste del sig, at don Y ar meget sl o•·, og 
on anden mindre laa \'Nl siden. Ved opl:cgel,;;en a[ disse 
heller fandt jeg !'t gr:wkammcr udlmiet i auren og i en 
naturlig fonlybning i tlcn underliggende Ijelclgruml. Kam
meret var gan~k~· t:vldt med sand. \"cd at rcn~c kam
meret f:tndt jeg i den nordlige ende en meget 'tor kni\' 

med h:l:lncltag. lign. N. ~Iiillet· <e. j . no. 2, 2 knste~pyd
spidser af jem og midt i kammeret laa en 'kjoldbule 
med kjoldets haancltag (S. M. 2431 a-c). l ntet kul 
eller br;cndle hen. 

Den lille rund haug, der l igger syd rest for haug no. l 2, undor
sogtc jeg dcrpaa. J>;\a ostsiden af den slol"e sten, som 
ligger midt i haugen, farultcs 1·ester ai et udgravct og 
1Jdelagt gm\·kamme1·. Jeg fan1lt i mulden brudstykkc~r af 
to smaa urner, Jc,•nmf den ene vistnok har vrorel. en 
umekop. 

Et af de aabne kamre. no. 14. r entiede jeg, dog uden at tr:dl'e 
paa. nogen oldsager. 

I den haugrest, der ligger Yest for haug no. 12. og h\·or der 
t idliger e er fundet en masse store perler, grov jeg lidt 
for om muligt at finde noget, der kunde angivo hnugcns 
alder. 
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