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Et stykke ~yd f<H' dette sted fandt eje•·en nu i bost ..,n øks 
eller kile :\f gl'on•ten IS. :11. 2478). 

Pn:\ Utsolo Cl' tidlige•·c rundet et spydblad af tlint (S. M. 1014}. 

K i r k e s o l e. 

l. tor gnes- og lyngkl:cdt rund haug, kalclet "lille )[el baug" . 
Den et· adskillig uclgravet. is.er paa den vestre side. Her 
see rester af et graYk:unmer. Haugen er nu ca. 24 m 
i h'ennaal og ca. 3 m hoi. Omkring foden har den ,·:cret 
stensat. 

I denne lu\ug er fundet brudstykkcr af en broncekniv 
(S. :u. 126 l) i et l idet kammer, 30 cm i firkant. 'fid
ligei·c !>kal i ~am rnc baug være ftmdct et hronccs,·:erd 
samt noglc andre gj r nstande af bron(:e (cfr. No1·ske for
tidsmindcsmærlwr~ anr~beretning 1881 pag. 128, no . 19). 

2. Stor gr:eskbt>dt. nmdhaug. kald et sloro ;\[el haug. D en 
er udgr:wet paa fl ere ~teder. Paa. den syd,'cstJ·(• side or 
endel af hang!'n g:mske ucljæmet. Haugen er nu ca. 25 
ro i b•ermaal og 3,;; m lwi, men bar tidligere Yær<'t meget 
hoiere. Omkring fmlen hat· den været stensat. I aaret 
l 87!J forelog kon::;cl'\·ator T1orange udgnwning af ha ugen, 
som riste si~ at indcholde flere tomme grarknmre fra 
yngre bi·onc<>alclcr. Kun i et af kamrene fandt h:m en 
kni,·, en naal og en pilcspids, alt af b1·once (B. Jl. 3333). 
(Cfr. A. Lorangcs nJi~eberetniug, trykt i .Foreningen lil 
norske fo rtidsminders beYlll-ing-:s aarbcretning (or 1879, 
pag. 145). 

3. Græsklædt rnnrlb,wg, der or udgravet i toppen. D en er 
nu 15 111 i h ermaal og ca. 2 m hoi. Den kalclcs "Kud
haug" . 

4. Den saakaldte .. ling'kreds" (fig. 1). Den ligget· ca. 15 
!\hiclt Mtenfor anen, der falder i olebuglen. Kn'ci~en 

er ikke ganske cirkelnrud, dens n-ermaal fra :\0- V er 
nemlig 22,;; m, mcdcns tl'ermaalct fra NV-SO kun 
er 20 m. [)en er inddelt i 9 uregelmæssige og t ildels 
utydelige sektorlignende felter r~.f uligc størrelse. f(nn de 
tre, dor vender mod syd, udspringer fra et froll ();; top-
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}>tUlkt, men dette fa lcler ikke sammen med r ingens midt
punkt, men ligger Yel 1,5 m SV for dette. Ringen og 
inddelingslinjerne er d:umet af jevnstore stene omtrent 
af størrelse som et barnchoved. I r ingen og i de Aeste 
radiære linjer ligger stenene spredt og temmelig m·egel-
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mæssigt i en enkelt række, men om det felt, som vender 
mod ~0, ligger steneno tættero og mere regelmæssigt i 
en dobbelt række. I dette felt ligger en stcnhelle langs 
omlv:ed ·en. 

Konservator Lorange har i aarsberetningen for 1879 
af R'oreningen til norske fortidsminders he1•aring leveret 
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en beskrivelse, ledsaget af to tegninger af tingkredsen, der 
ikke ganske stemmer rned virkeliglleden. Kredsen har 
visselig ikke op1~ndelig havt det udseende, sorn Loraoge 
ril give den. Ei heller ligger stenene saa løse, at dyr 
og mennesker skulde kunne forauch·c deres stilling bare 
ved at vnnclre over dem. 

Det kan naturligvis ikke med vished angivcs, lwad 
anlrogget har været benyttet til, ej heller de11 tid bestem
mes, da dette blev bygget. Det kan ligesaavel være en 
ødelagt gravplads som en tingkxecls og tilstedeværelsen 
af steuheller kan ligesaagodt tages ti l indtægt fo~· den 
første antagelse som for den anden. 

Xn for tiden ligner hele anlrogget ikke saa !idet paa 
saadaone tilstelllingcr, som smaabørn morer sig med at 
bygge og anvende som legestuer. 

5. Udjævnct rundhnug. Den blev kaldt for "Elhnshauge.n" og blev 
ud,iævnet t'o1· ca. 80 aar siden. liel' skal være fund et en "gnldlkalv"! 
Haugen var ca. l7 m i tvcrmaal. 

6. Udjæmct stor hang, hvori val' et muret gravkammer . I <lette 
fandtes ll~l'e urner, der blev O(lelagt. llangen blev n<ljævnct for 
ca . 36 aar siden. 

7, Her htn· ligge~ en rundltaug, der blev udjævnet for ca. 2i) aar 3iden. 
Den var ca . 13,5 m i t vennaal. J:ler l>lev fundet fo>·<kjellige gjen
stande) :>aason1 sværd1 l5pyd og øks, <let vi:stnok er blevet ødelagt. 
Oi••e to hauger blev kaldt "Rakbanzene". 

8. Udjrov1let rundbaug, de1· skal bave været af samme størrelse som 
110. 6. Den blev omtrent samt idig udjrevne t, og manden, so.n ejedc 
haugen, sknlde efter sigende ]HIVe fttndet adskilligt. 

9. Paa dette sted blev for ca. 2 aar s iden fundet endel m·net· af en 
gnardbrugcr ved a t spade i jorden nær en stor sten. Mindst eu >•f 
urneme var da hel og havde to hanker, men den gik ved ufo>-sig
tighed istykker. I vinter forærede hr. maler Fl. Bennetter museet 
reste>·nc af fundet, som bestaa1· af brndstykker af 7 urner. Rer 
har sandsynligvis tidllget'e været eu g ravhaug. 

Pa~t Kirkcsol~ er tidligere fundet: en knusesten, fundeu tæt 
non! f01· ll!elhaug (13. l\( . 3619), en tveegget øks af sten, f. nær deu 
nye kirke (B. l\(. 3716). 

Paa Solesanden ur Sundet en hel del forskj~llige gjenstan<le af 
flint, især pil•pidser. 
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