Oldtidslevninger i Stavanger amt.
Af

Tor Helliesen.
(:lled l katt og 6 tegninger).
Fortsættelse frfl

fl:\r~hefcet

for 1001.

S k a d berg.
l. Lyngklædt rundltaug, der er udgravet i topp en. Den er
nu ca 8,5 m i b·crmaal og ca. l m høi.
2. Paa tOJ>pen af en liden lyngklædt klippe ligger en r est
af en rund hang, der har v:~•rct ca. l i ,5 m i tvermaal.
3. Gammel hustomt, 13 m lang og nær 6 m bred.
4. 'l're lyngklædte n mdhauger, der alle er 6,;; m i tver maal
og l m høie og tilsy11eladende hele. Jeg har undcl'søgt
to af dem, mon de incleholclt intet andet end lidt kul
p11a ·bunden.
5. Tre lyngklædte rund hauger ·af samme vidde som de foregaaendc og ca. o,s m høic.
6, Paa sydvestslu-aaningen af Kjærberget ligger en hel del
smna runde lyngklædte hauger, der er 4 it 5 m i tvcrmaal. De er muligens ryclningsrøiser.
7. Rundhaug af rullesten paa toppen af en lid en klippe·
Haugen er adskillig oproclet og er n u ca. 14 m i rtvermaal og l ,5 m høi.

8. Græskla:dt rundhaug paa imlmark.

D~n Cl'

delvis ud-

Nu er den l 5 m i tvermaal og 1,8 m høi.
9. Stor rnndhaug, ca . 21 m i tvermaal og 2 m høi. En
stor del af haugen er borttagct til udhusP.r . Et grisehus
er i!ldmuret i haugen.
gravet.

'
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lO. Græskht•tlt rundhaug. 12,5 n1 i ~·enuual og l ,11 m hoi .
Der er gravet i loppen og i den østre side.
lJ. Hustomt af slor sten. Den er 15 m lang og 9 m bred.
Btraks i ost for denne ligger 2 mind re 7 ,i\ X 7 ,5 m
~amt en lidPn rundbaug c<l. 7 m i b·ermaal.
l toppen
er der en ford) bning.
12. Rest :1f en runclh:ntg. Ji~gende paa en liden fjeld knal.
Haugen er nu H,ii m i tvermaal og ca. 0 .8 m hoi.
P:\;~
toppen har eler stnaet en bautasten.
H:m;.:en knldes
.. Killchaugt·n·' og har tidligere >a•ret meget "tnn·e.
13. Rmulhaug pa a fjPldJ.(rund.
Haugen kalde~ .. l .am haug"
og er nu 12,1) m i b·ennaal og ca. l .S 111 lwi. T haugen
er iler tidligere gravc>t af haugrns ejere, clc1· int<•t fanclt.
l midlen sees resl01· af et gnwkammer. DC'llo hM jeg

undcrsøgt

Og ftiii(]C[ Slll<la

brudstykker

a{

en lid\l!l \11'11e

af brændt ler ~: l!UL br:t>ndte ben (S. )i_ 2 343).
14. Langhaug, der ligg!.'1' ~h·aks ''esi for forPgaaendc• ha,ug.
Den er l3.ii m lang og 4 m bred. Den er <ltl•l, illig udgra,..ct.
15. 'tor rundhaug. der er ~tærkt oprodet i midten. Den er
nu 21.5 m i tvermaal. Den skal ha.Ye indcholclt et ~lort
~nwkmnmer, dl'r cr ble,et aabnct og mlel:1gt fot· 1111\g

tid titi.Jagc.
Lige i n:t•rhcdctl ligger uundlaget af en mindre t'lllldLaug.
16. T.yngkl<cdt lnngh;wg, 4l,ii m lang, 6,i5 m bred og 1,;; m
høi. Den er ndgnnet paa flere steder. l mid ten sees
lc,·ninger af et slot·l gra,•bmmer. DeUc blev udg1·avet
i 1844 af folk paa ~:t:mlen. Kammeret var d:t J ~ focl
langt, l alen bredt og 11 2 fod hoit, kl:edl med planker
af furu og eg. l kammeret ble,· ftmdet en ba'gerformet
m·ne med bræmllc l>en amt et <h-ikkehorn ar glas (R.
)[. 349 og 350).
17. Bun<lhlgct af tre rnndhauger. der ligger lige i nærheden
af hinandeu. J>cn ~tur;.te er nær 16 m i tvermaal. ::-)traks
i :"yd for dt>mw ligger en, der er 10 m i tYonota:tl og
lige i Yest en, der or tl m i tvenuaal.
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18. Stor rnn<lh:\u!!. der ('1" nd~ra\"et til bunds p:1a to sleder.
Haugen er JHl ca. 25 m i b·crmaal og l,s m hoi.
19. Rundhau g paa i1Hlm nr k. Den er udgravel i toppen og
bestaar :1f muld og ~ten . 11 m i tvermaal og l .•> m h0i.
20. Hundhang, lwon1f nvc>r halvdelen er nd;tra,•et. I ~Psh• n er
12,5 m i tvcrmaal.
21. Bundlag<·t af en nmdhaug pM fjcldgnmd . Det er i,5
m i h·erm:\al.
22. To smaa lyngkl:r•dl<' rnndhau::er. som jeg ha1· undet-.,ugt.
De indcholdt kun lid t kul p>U\ bunden.
23. Firkantet lav h:mg, 'i .5 m lang og 5 H\ brl'd. Denne har
jeg undersøgt og fundct et ~·ngre jcrnaldt·r~ manclligt
ubra'lHlt fund, llt'mlig : et enegget sv:1•nl, kniv af jcm, tre
pilcspidser, bid~>l'lnumdhid, en liden jordbakke, en lidon
l11·id glaspcrle, t•rl trekantet hempe, brynesten, en jornstift
og kbnknaglcr (:->. .JI. 2342).
24. Bundl:1get af en nm<lhang af ten, liggende pa:t fjeldgrund. Det c•r <':1. G,;; m i tvermaal. Vecl at undorsr1ge
dette fandt jeg paa \nmden et yngre jerMiders maudligt
fund, nemlig: d ll ecgget :;værcl. >'pydspids af jem. ssk.,eblad. biclsclmunc\bid, si~d, bnulst.' kker af en sJ..joldbule,
en ring~J,:"l'ndt' nf bronN' samt Jml og br:l'ndtc ben. (•. ;'Il.
2345).
25. Bundlaget :tf en rmulhaug af sten. Det er ca. a m i
tvennaal. .) eg h:w og sa:• undersøgt dette, mcu ikke li.mdeL
uoget. Haugen har sandsynligvis has t. gravkammer og
har altsa~t værcL en ældro jernalders haug.
2G. Rumlhaug af rtlll<·,tt·n, liggende paa fjeld;..:nmd. Den er
ca. 10 m i tYerm:1al og ca. O,s m lwi. Den er ganske oprodet. .1eg undersfJ~te og-~aa flenne haug uden at linde
noget. Denne ha1· o~~a,, <::and~ynligvis ha\"t gravk:lrumer
og tilhurt den a·ldre jerilalder.
Imellem haug 25 og 26 ~ees r ester efter el lidct aflangt gr:n-kamnwr.
\ 'cd at understlge delte fantlt jeg
brudstykker af on gravume af hrænclt ler samt bnulstykker af <'11 vtol ::u·Gwjdcl skaal n.f klæbersten. (S . ..\l.
2344).
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27. 'Lyngldædt rundhaug, udgravet i n1idteu.

Den er nu 11

m i tvermaal.
:llellem denne h aug og ,·cjen nordenfor ligger flere,
ca. 5, mindre r unclhauger samlet i en klyJJge.
28. Hustomt, ca. l 6 m. hng og 9 m bred. I nærhcden af
den ene ende ligge1· en høstaktomt. Paa lyngfladen omkring hustomten ligger flere smaa rundhauger og 4 størr e
af omtrent 10 m t ,·ermaal.
29. ffer hAr ligget endel n l 1.<lhauger, der blev udjævnet for c 3. 22 aar
siden. I en af dem blev fundet en sak< og endel smaa gjen•t.an<le
af jem. Det blev bor~kastet.
30. T re udjrevnede hmghanger. r en af dem blev fmtdet M <tor urne
med brændte ben. - I den sydligste hang blev fundet en øks og
en gjenstan<l af bronce.

Øs tr e Stangeland.
l

j.
l

]. Lp1gklædt rundhaug, der er nogct udgravct i toppen.
Den er nu 12,5 m i tvermaal og l ,s ll1 høi.
2. Liclen lyngklædt rundhaug, liggencle paa fjeldgrund. Haugen er ca. 4 m i tv ermaal. I toppen er den lidt uclgravet.

3. Lav lyngklædt runclhaug, hvori er adskillig gntvet. Den
er nu 28 ro i tvcrmaal og ca. l m høi.

li

l~igger paa

dyrket mark.
4. Flad lyogklædt r undbaug, liggende paa dyrket mark.
Endel oproclet. Den er 15,5 m i tvennaal og ca. O,s
m høi.
5. Stor græsklrodt rurtdhaug, eler nu er bevokset med r ogn etrær. I toppen er der gravet fler e steder. I den nordre
. ka.ut har der staaet en lid en smeclje. llaugen en· mt 21
• m i t,•crmaal og 2,ii m høi. Straks i SO for haugen
ligger nogle rester af en haug.
6. Rester af en· haug.
7. Gr æsklædt rundbaug, der er udgravet i toppen. Den er
nu 22,5 m i tvermaal og 2 m høi.
8 . Rester ai 3 hauger, hvoraf den største er 5,;) m i tvermaal. Straks i syd ligger en rund høstaktomt.

