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•rrea.rmet Jay gravhaug med vel 14 m af!ltand mellem 
spidserue. Den ene ar rn peger lige mod stranden og af
standen fra dens spids ti l stranden er km1 4 m. 
En større trearmet lav grashaug. Af tanden mellem 
urmspidserno er 2') m. En større sten ligger i 11 rorhcden 
af hver armspids. Midtpartiet af haugen er oprodet. 
Aflang nøgen haug, 6 m lang og 5 m bred. Den er 
stærkt oprodet i midten. 
XHgen runclhaug, der er 6 m i t1·ermaal og 0,7 m høi. 
Der er tidligere gravet i midten, hwr der sees et lidot 
gmvkauuuer. 
Liden simpel hustomt, 6 m b ng og 4 m bred. L idt 
østenfor tomten ligger stenc ordnet til simple g1u·far og 
indhegningcr. 
En samling smaa stenrøjser. 
• por af en rundhaug, 7 ,•> m i tvennaal. 
Udjævnet m ndhang. Den blev udjævnet for ca. 30 IH\1' •i<len. Der 
blev fun<let en urne, <let· stod i et kammer. Urn~.n blev ødelagt . 

I ~f<løde konservator L oranges bog: Norske oldsager i Be•·gcos 
mnseutH slaar n:evnt en lerume uo. 2Ia4 fr;t broncealdcrco, som 
fand tes paa en holme i HafrsiJ()t'<len. Dette maa snndsynligvis 
være paa IIa.,gaøen. 

Ri s a. 
1. Høstaktomt (>tlvedans) af uregelmrossig fi rkantet. fom1. 

Den er en. 7,5 m i firkant. 
2. O ntl ht v stensætniug, der er 11,5 m lang og 5 
3. Rest af en rundhaug, der ligger paa fjeldgrund. 

nu 12,;; m i tvermaal. 

m bred. 
Den. er 

4. Høstaktomt (ah·edans), 6,5 m i firkant. Den ligger lige 
i skiftet med Haga. 

5. ::-l'øgen rundhaug, der er stærkt oprodet . Den er nu nær 
11 m i tvermaal og 0,8 m høi. 

Straks vest for haugen sees le1•ninger Af en lignende 
runclhaug af samme l'i{ldc samt en firkantet bøstaktomt. 

6. Xøgen rundhaug, liggende paa fjeldgnmd. Den er op
rodet og er nu 12,5 m i tverma.al og ca. l ,i5 m loøi. 

• 
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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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