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29. En rund lyngklædt forhøjning, 12,15 m i tvermnal og med 
et lml i midten. Det or muligens en uclgravet gravhaug. 
Lidt udenfor den søndre kant ligger en liden høstaktomt. 

30. Høstah omt, 6,5 m i firkant. En noksaa stor sten ligger 
i mi(lten ; elet ene hjørne er sten sat og e11 kclte steue 
ligger langs den ene side. 

31. Rund haug paa fjeldgr wlCl, kaldet ,,TTsterulla" . Den er 
7,5 m i tYerma~l og 1 m hr~i. Pa a toppen er rejst en 
J,artvardc. 

Lige i nordvest ligger en rn indre næsten udjævnet 
t·undhaug, der er 6 m i tvermaal. 

32. I en li<len udjrovnet l·tmdhang blev for ca. 15 a..r s iden fnndet en 
del Ji.icnstande af jern, de'· laa uncler e1· stenhelle. Alt blev 1Jort
k1l$tet. 

33. udjævnet rundhaug. Del> blev bort ryddet for ca. 30 ""~" siclen. 

l. 
2. 
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6. 

7. 
·8 . 

9 . 

De•· ble,· efter sigcn<le fundct en nuge.-ring af guld. 

'J'i<l ligere e r fondet paa Tjore : J::n sømg latter, fun:let i 18()8 i 
en g •·;.v1·øx ( B. i\!. 2203), tre hMndsnell ehjul, f. i en gravhaug (13. 
:IL 1539-4-1), en h ulmejsoel af skifer (B. ll. 4497) og en stenøks 
(B. ;IL 4687), en bæltestcn af h vid k varts O<. lll. 18 953). 

R ot. 
H\1stomt, 5 m i firkant. 
l<:nclel smaa firkantede stensætninger, 2,5 m lange og l ,5 

m brede. 
Paa. en liclen naturlig f:jeldbaug sees spor af en gra.vbl'l,ug. 
J<;t par lave nmclhauger, hroraf den største er 5,8 m i 
tvermaal. 
Henad en gammel stranclrind ligger flere smalt lave sten
hoho ca. 2,il m i hermaal. 
Hnstomt 7,5 m i firkant. Pa a slu-aau.ingen uecl mocl sjøen 
ligger flere sLcnhobe, el er muligens er ryduiugshauger. 
'rrc fladc stcnbauger 5,8 m i tvcrmaal. 
Licl~n rundhaug, der er uclhulet i Jll iclten. Den er 5 m 
i trermaal og 0,3 m høi. 
Ora·sklædt i nndhaug liggende paa fjelclgnmcl. Den er 
steusat om {oden og er nu 6,!\ i tverma.al og ca. l m hoi. 

6 
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I midten ~tikkt> r t~p en stor ten. Haugen kaldcs .,Holle
t rc,·arden" . 

10. 'L're smaa fl nde runde stens::ctninger 2,5 a 3 m i tvormaal. 
11. Rester a f ga mle nosttomtor. 
12. Lang hw firkantet ~o.wns:t•tniug, 9 m hmg og l ,6 1lll bred. 

:\fnlif(ens er det ikke uogcu gra1·plads. 
13. Græskkl'dt nn1dhaug lwilcnde paa fjcldgrund . Den er 8,5 

m i t1·enn:1:11 ug 0,7 m hni. Den ser nogct odelngt ud. 
1-!. Hu~toml S,i> m lang og- 5,8 m bred. 

\ c~tenfor ~ee' flere gamle garfar. 
15. L iden hustomt 6,;; m Jan~ og 3,3 m ill"<><l. 
16. Lid en haugd:amn•lse, der muligens er en del af gnrfaret, 

der her g:1ar o1 er en li den fjeldknaus. 
17. Torummet huslomt (7,5 JH + 5 m) lang og 5 m hred. 

Lidt l::cngcro vest ligger en mindre kvadratisk hu;;Lomt . 
18. I ndcn for en !;\nmd L"i nclliggcr en liden fi rkantet stensamling 

3,3 m i firkant samt 4 runde lave steukngcr ca. 3,3 m i 
tvermaal. 

19. En om\ stem·ing dannet a( smaa stcnc. Den er 4 m og 
5 111 i t1·crmaal. 

20. Rundbaug, dPr er endel odclagt. Den er nu 8,3 m i 
t,·crm:\al og c:\. 0,8 m hui . 

21. 'traks i ); \" ligg\'l' en lommmet hustomt (8.5 -1- 4) m 
lang og 5,8 m hrcd. 

22. Græsklædt rnndhaug, liggcnrle paa fjelrlgrnnd. Den er 
oprorlot i Loppen og er nu 7 /> m i t.vermaal og 0,7 m h ø i. 

Pan f1a den mellom 21 og 22 samt vcsto,•er t.il no. 23 
sec fler e smaa slomamlinger, der muligens et· •·yclnings
hauger. 

23. Runclhaug ar nugcn ~>tcn. Pa.a toppen c•· opsat en ,·arde. 
Haugen er nu 9 m i h'ermaal og ca. 0,8 m boi. 

24. Paa skraaningt•n ned mod en tiden vig sec::. stene ordnede 
i storre o~ mindt·e Jlt·kantcr. 

25. En samling sten, u t·cgelm:es~ig oplagte paa en fjcld knaus, 
muligens en lem ing af en rund haug. 

Paa Hot ,,,. tidligere fundet 2 i t·ekantede sagtakkede t>ilc~t>id•cr 

M flinL samt flekket· af Uitlt (S. :)[. 1384}. 
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