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S tor e Mæ l a nd.
l . Øst for

hovedgaar den ligger en græsklædt r undliang af
stor sten. Den er adski llig uclgraYet og er nu 17 ,r, m i
tvermaal og l m høi.
2. Rest a f en ly1Jgklædt nmdbaug, der nu er 7,5 m i tvermnal og 0,5 m høi.
3. Lyngklæclt rundhaug, der nu er 1 1,5 m i tvermaal og C:\.
0,7 rn høi. I den uordvestre kant blev for ca. 8 aar
' iden af ejer en fundet et ca. 3 alen langt gra,' kammer,
ovcr clækl{et med heller. Bunden var stensat med smaa
heller. Det indcholdt kun endel fin tør mul d. llfidt i
haugen laa en stenhellc, hvorunder lMt kul og brændte hen.

4. Paa en liden høidc ligger en ly ngldædt n mdhaug af sten
og muld, eler nn er 11 m i tver maal og 0,7 m høi. Den
er betydelig uclgravet i mi dten .
Straks i norclve~t ligger bun<liaget af en nmdhaug,
9 m i tvern1aal.
5 . Bn stensamling, liggende paa fjehlgnmd. Den er ca. 11
ru i tvermaal og er sandsynlig en r est af en r undh aug.

6. Rundhaug af nøgen sten paa t.<Jppen af en klippe.

Den

c1· endel opro<let i midten og er nu ca. 1 l ,o m i tYer maal og 1,8 m høi.
7. L igc paa. skiftet med :.\[eli ng ligger en lyngklædt run dhaug, eler er uclgra vet i mid ten . D en er nu 13,5 rn i
tvcrma rtl og ca. I m høi.
8.

Her lnn· ligget en stor nmdJ1aug, som blev udjrevnet for lang tid
tilbage.
9. Udjævnet stor rnn<!hang, h vori var en fordybning i midten. Den
blev ucljrevnet for over 50 aar siden. De1· blev ftmdet endel klinkenagler og et spyd. Det blev bortkastet.

L i Il e Mæ l and.
1. En hustomt (?) 25 m lang og 7,5 m bred, Jjggenrlc ca.
29 m fra strall(len. Mellem denne og tomten ligger en
mindre, der er 13 m lang.
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2. Lc,ning af en nm clha ng, liggende paa fjeldgrnnd.
er en,. 14 m i tvenun,11.
3. Rest a.f en n mdhang, liggen<le paa fj eldgnmd
~kiftet til :'>Ieling .

Den

Ar e l ing.
Bautasten, ca. 4,5 m. høi. Y cd foden er den l ,8 m br ed
og ved toppen omtnmt det hnlv~.
Omkring dens fod
ligger endel rullesten. H er sb l for lronger e tid til !Jage
ha ,-e været en stor nmd baLlg.
2 . IJ<t ngs en bøjderyg, eler stnckker sig i nord,estlig retnin g
fra .P::tlle .\felings Yaa illngshus, sees rester af flere gravlunger. I den nordl ige end e ligger :
a . l<~n fi rkantet lav baug, 12,5 m lang og 5,8 m bred .
l midten ligger en stor sten. J eg har 1u1dersøgt
stedet og funclet norden for den store sten r ester af
et yugre jcrna l<ler·s ln-indeligt grav hmd, der er ble1·et
<Jdelk!gt ved en t idligere gra.vning, dor er foretaget
for saa lang tid tilbage, at ingen paa stedet kjender
noget til udgravni:ngen. Jeg fandt stykker af en saks,
nøgol, linhckle, ør e til et broncebes!aat trækar, stykker
aJ en lerskaal s11,mt kul og brændto ben . Funclet vi l
blive nøjere beskrevet i aarsheftet for 1902.
Omtrent Il/2 m nordcnfor ligger r ester af en lignc·nde firkantet gn wplads, der for det meste er bortkjør t til ,·ejgrns. V cd undersøgel e i Cl en østlige udkant fandtes nogle smaa stykker af en gr ov lerurn c.
b . En langlu'tug, det· er 20,ii m lang og 5,5 m bred.
Den er udgra.vet efter hele længden [or hengere ti d
tilbage. I den sydlige ende saaes et tydeligt gravkammer. Dette har jeg ladet r ense og istaudsrotte.
Det er nu 2,5 m langt, 78 cm bredt og bygget af
l.

store afruncledd stene. Ved rensningen fnndtes nogle
stykker af en gro'' lel'llrne. I midten og den nordli ge ende af haugen sees ogsaR spor af gravkam•·e.
c. Liden lav nmdLaug, ca.. 5 m i tvermaal, liggende
straks nord for en stor rullesten. .Jeg har undersøgt
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