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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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hauge n og fund et et yngre jern alders grav fund, der er
•>delag~ ved en tidligere udgraxning, nemlig et øksblad,
et ildstaal, en saks i brudstykke1·, en kni,•, bmdstykke
a.f en sigd, et par smaa ty kker a.f et sværd, et lidet
stykke af en s!,jolclbule, et. bidselmund bid, et nøgelbeslag, en lang brynesten, klinkn;Jgler, kul og b rænclte
ben. .Fundet vil bli,·c nø,jere beskrevet i a.>trsheftet
for 1902. - Gjen tancle laa urcgclmæssig spredt omkring, ·hrync t.encn i mange sm11astykker og fliser, et
her og et der . Styk kerne af saksen laa ligeledes
spreilt omkl.'ing i mulde-n.
d. En Ja,· oprodøt og næstcn udjævnct langhattg, hvi ·
gtø rrelse ''anskelig lader sig bestemme. For endel
::ar ti lbage bleY her fnndet nogle S<1mmenrnstedc pilc:<pic.lser, en jordhakke samt en srJmglattcr. Pilespitlsene
blev sendt museet. Jeg har undersøgt stedet i vinter.
!.ang bunden laa et ca. 80 cm bredt bælte af kul
<'g kulblandet jord. Antagelig i mifltcn a.f baugen
la~ en stor fla<l helle paa kant. Intet ble,· f\melot.
o. Bundlaget af en næ ten ttdjævnet rundhaug, der n u
er 12,:; rn i tvcrmaaL I denne er der for Ao1·e aar
iilbage fundet ~>n m ne, der stod under en stenhelle.
Gruen ble\· ikke opbevaret.
f.

Liden grresklædt r unelhaug, eler omtrent er 8 m i
tverma:il. D et er muligens en natnrl ig da nnens;e eller
rest af en tidligere storre ha ug .
3. Stor høstaktomt.
4. Lyngklæclt rundhang, liggende paa fjeldgruncl. Den er
stærkt oprodet i midten, hvor eler sees et afiangt ødelagt
kammer. Haugen er l 4 ro i tvermaal og ca. l,S m høi
og bestaar fo r det meste af r ullesten.
5. Rest af en
Haugen er
6. R undhaug
Den er nu
i midten.

rundhaug af rullesten, liggende paa en klippe.
nu vel 9 m i tvermaal.
af store flade stene, liggende paa. fjeldgnmcl.
ca. 8,'> m i tvermaal og l m høi og op rodct
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7.

Rc~L

a[ en t·undhaug a( rullc>blen. Den ligger og:-;aa pa;'l.
fj(•!dgnmd og er ca. 8,5 m i tl·crmanl.
8. Lmgkl::cclt rundhaug 11:1<1 toppen af en lidt•n klippe. Dru
E'r nogeL ndgravel i toppE'n og er nn S,n m i lvennaal
og 1,2 m boi . Haugc·n har jeg undcrsr->g t . 30 cm under
haugens ovcrflade laa et lag a[ kul og brændtc ben ca.
l.R m i ln•rmaal. Dette incl<•holdt iugc·n oldsager. "Gnder
ddte bestod haugen :of stor ~>fE'n ligo til hunds til fjoldgrunden. Langs denne Jaa et lag :tf sorl knlblandd
muld. Rlandt !'t<'ncne i elet 11\TC p:1rti af haugen lna
Ht' rC beiler. Da h:111gens ~Hmmens1dning vist<• tydelige
m;crker cfl<'r en lidligrre udgrllvning, har sanclsynlig1·is
di ... ~<' tilhnrt el ticlligcr·e r>d c•ln~l gr:n·knnuuer.
!l. L_yngklædt nmdhaug paa toppen af en lidcn klippe. Haugen er ud g nnet i rn id ten, h1·or der r: tger en stor stt•11'
op.
trak~ snndenfor denne ligger en stor stcnhellc•.
\ ·ed foden er haugen t·a . 16,11 m i tv ennaal ug 2m hoi.
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J eg h:u· un<lersogt haugrn fra el en sydo~tlige ide.
Pan fjeldct h~:-t et 20 c-m tykt. h1g af gni fcd mul!l. O Yer
clC'tt<' et ca. 70 cm tykt lag nf almindclig rullesten. Over
dclle fandles paa den østlige side :tf stenen et smalt
gr twkammcr (fig. 4), J ,4 m lanf(t, 38 cm bredt og 50 cm
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dybt. Siden var dannet af en lang og en kort helle.
Den nordlige ende ,·ar dannet af en smuk helle. Den
sydlige ende var noget ødelagt. Kammeret vnr drekket
af tre tynde heller, der laa noksaa m·egelmæssigt over
kammeret, og da den ene laa næsten lige i dagen, har
kammeret sandsynligvis tidligere va~ret aabnet. Dette ''ar
fyldt med sten og muld og incleholclt kun lidt brrondte
ben. Paa bunden ,·ar det drokket af smaa flacle stenheller. Den nordlige dækhelle stak et stykke udeufor
k!J,mrnerets nord lige ende. Onder <lenne og nclenfor k~rn 
meret laa endel tøn e brændte ben samt et ganske !idet
stykke af en lerurne. Kammeret er nu istanclsat.
Stenhellen, som ligger søndeuf:or stenen, tog jeg op
og undcrsøgte stedet under hellen. Her saaes rester af
et kammer, som har været ca. 40 cm bredt. Lrengde
kunde derimod ikke bestemmes. Dtl ovennæ.. .- nte stenhelle var 1,8 m lang, har nltsaa kammeret været noget
kortere. I mulden mellom stenene fandtcs to bøjlcnaa,le
af bronce, en kniv af jern, et stykke af en nøgel af
jern samt nogle smaa stykker af en urnekop rne<l hank.
10. Græskl:l.' dt rundh:mg paa inclmark. Den er betydelig ndgnwet i midten. Den bestaar af muld, grus o.g sten.
Om focl en gaar en kra ns af store stene. Den er 11 m
i tvennaal og l ,s m høi.
11 . Et par høstaktomte!l:.
12. Her har ligget en stor toppet nnHl haug.

13. Ca. DO skridt i syd for Palle Meliugs Yaaningshus ligger
en affaldsdynge af østersJ.:jrol, der er dækket af et. l O cm
tykt mulcllag. Affa.ldsdyngen er 10 cm tyk, 6 m bred
og 9 m lang. Den ligger dels direkte paa fjelclgrnn d,
dels paa aurlignende muld, eler udfylder smalt forclybninger i fjelclet. Jeg h:tr unders0gt den paa flere steder,

men bar kun fundct aabnc østcrsskaller.
Haga.
l. Græsklædt runclhaug, 7,5 m i t,·ermaal og 0,7 m høi.
Den nordre halvdel er næsten bortryddet.

Fortegnelse
o,·er

oldsager indkomne til Stavanger museum i 1902.
)lt!d Il i u:k!>ten tryktt: tegninge1·.

VPtl
Tor He!Uesen.

l . Rund fra roldro jernalder fra Meling i Ha:1lands pgd .,
J ædercn og Dnl., i et ode lagt g ravkamm er i haug no . !l.
(2417).
a . Bøilenaal af uronee, 6,1 cm lang. Stilken mangler.
Boilen er :l.il cm lang, 1.2n cm bred paa midten o~
0,7 cm bred i lncr ende. "J<;fter midten er den svagt
kjølet. Por"lykket og hagstykkct er lige, l ,2 cm lange
og O, 7 cm brede med afrundet . pid - og en b·erfurc

O,;; cm ifra bnjltm.

Denne er noksaa flad. men har
muligens tidligere lul.\'t en større bøining (fig. n.
b. Bøilenaal af uronce, ;;,1 cm lang. Stilken mnngler.
F orstykket og b:tgstykket er næsten ligo. Forstykket
er mosten cir kclru ncl t, bagstykket har stnmpe hjØlilCr
paa don incl rc side og er oventil forsirct mod to cirkelpunkter. Boilt•ns ydrc spændviddC' or 2,il om, pna
midten hm· den en cirkelr nnd udvidelse (fig. 2).
t . Kniv a f jern. RI a.d et er 9 cm langt og 2,3 cm bredt
Tangen er Il ,5 (·m lang.
d. T1·c smaa hrudslykket· af en nogel af jern.

e. .\ogle smaa hrud~t) kkcr af en tmtekup.
f . Et !idet furet brudstvkke af en urne ai rødbr:endt ler .
2. Brud!'tykker af en grol' gravurne, fundcn i grundc tt af

.

en udj æn1ct hang, 3 m nord for haug no. 2 a paa :'IT<'·
l ing, Haalancls pgd., ,Jrederen. (2418).
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-3. Brudstykkcr af en groY grcwume, fundet i et tidligere
aabnet gravkammer i langhaug no. 2 b paa gaarden Meling, Baalands pgd. J ædcrcn. (2419).

Fig. l.

),'ig. 2.

4. Gravfunc\ fra yngre jemalder, fundet i en tidligere oprodet runclhaug no. 2 c paa i\ieling, Haalands pgd., J æderen. (2420).
a. Ølcseblad af jern, 20,7 cm langt og 9,9 cm bredt langs
.
eggen. Forsiden og ba.gsiclen er Jig hinanden.
b. Kniv af jern. Bladet 7,8 cm langt og 2,1 cm bredt.
'!'angen er 11 cm lang.
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c. Saks af jl!1'n, lig Rygh 442 . Den er 22,3 cm la11g,
lworaf bladene er l 0,3 cm lange.
d . l ldstaal, lignende R ygh 426. Det er 7,2 cm langt.
c. Firkantet beslagplade af jern, 3,:; cm lang og 2,8 cm
bred. I midten er et aflangt firkantet hul og i hvert
hjørne et fladt, ca.. l ,g cm br edt, naglehoved.
f . 'J'rekantet beslagpla.de af jern, 4 cm langt og 3,2 cm
bredt, forsynet mecl 3 r unde flade uaglehoveder.
g. Bidset af jern. ).iundbiddet er ca. 12 cm langt.
Ringene er 5 cm i ydre tvermaal, forsiret med en
fure langs siden. Til hr er r ing er fæstet en fir kantet
beslagplade til bidselet, 4 cm lang 3 cm bred med
fire r unde flade, l cm vide, naglohoveder.
h. Brudstykko af on sigdblad., 2,5 cm bredt:
1.
Tre fli ·er af et tveegget sværd.
J. Et brudsty kke 1\f en slcjoldbule.
k. B1·ynesten af lerskifer, 50 cm lang, 3,7 cm bred og
l ,ll cm tyk.
l. Kli.nlcnagler.
Kul og brændte ben.
.O. Fund fra. yngre jcmalder fra en tidliger e nclgravet haug
no. 2 a paa :Ueling i Haalands pgcl., Jæcleren og Dal.
(2421).
a . Saks af jern, lignende R. 443. Den er 30 cm lang,
hvoraf bladene er 9,5 cm. Saksens grene er runde.
b. Endel t.'Cnder samt brudsty!Jwr af trender til en l-inhekle. 'r rouclcrnc er 10,8 cm lange.
c. Kr·ampe af jern, 8,5 cm lang. T il );:rampen er fastrustet et sty kke bronce, der delvis er smeltet. D et
ser ud til at være en rest af en skaalfonuet smykkenaal.
d . Stift af jern, G, r> cm lang.
e. 'l'o smaa stifter· af jern.
f. Brudstykker af et simpelt letkar·.
Kul og brronclte ben.
-6 . G1'aV1.itne af brændt ter, 16,3 cm høi, 11 ,3 cm •id over
aabningen, 13,2 cm over midten og 8 cm o• er bunclen.

