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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.
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9. Stor lyngld ædt r undha.ug, liggende paa udmaJ-k. I midten
er den adsl-illig udgravet. Den er nu 29,5 m i tvennaal
og ca. 2 m hlli.
l O. T.Jyngklrodt rund haug, der er 15 m i tvermaal og 1,1\ m
hui. I toppen er den udgnwct.
Meilem no. 9 og 10 sbar reist to kvadratiske stene
omkring l m hc1ie. 0.5 m brede og 0,5 m tykke. Ved diisses
fod er oplagt endel sten.
l cst for l O ligger en rund høstaktomt.
1 1. .Lidetl rundhaug, der kun er ca. 4 m i tvermaa l.
12. Bnndlaget af en nmdbaug, 8.5 m i b •ermual. 2 stene.
der ~tikker op 2.;; m fr:l himmelen, er sandsynlig>is endestenene til et ndelagt gr avk:lmmer.
.:\fellem uo. 11 og 12 ligger en stor høstaktomt og
strnks 11sten for no. 12 ligger ligeledcs en stor høstaktomt.
13. F.t langt gammelt garfar. Su·aks nordenfor dette ligger
to hm.taktomtcr.
J 4. ' Pre sma:t rundhaugel-. der muligens er rydningsroiser.
D r er kLm 2,n m i tYermaal.
15. Firkantet aftang forhøining, 17,5 m lang, 6,5 m bred og
ca. 0,8 m hoi. Det er mltligens en gammel hustomt.
~tt·aks nordcnfor er der en liden nmd fordybning. omgivet
ar en opkastot jordvold.
16. Firkantet høslaktomt, 11 m lang og 6,11 m bred.
17. Hundlnget af en rundhaug, 6,5 m i t'•en naal.
18. llundlaget af en stor rundhnug af sten og muld. Det er
17,ii m i tvennaal og ca. 0,8 ro bøi.
19. L nnghaug ar stor sten. Den er adskillig udgravet, Cl" 21
m lang. 10 m bred. og ca. l m høi.
20. Gnt>sklædt rundhaug. Den er nu 25 m i b·ermaal og
c·a. 3 m høi. Den er adskillig uclgravet. For ca. 8 aar
siden ble> clc1· gravet af haugens eier . D<'r blev fundet
eL gravkammer, ca. 3 :lien langt, drokkot af en helle.
Der blev intet ftmdet. Knmmeret st~ar paa bWlden a.f
haugen. Hoiere oppe i haugen fandtes et lidet kammer
med lidt brænrltc ben .
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21. Græskb\'dt l::mgltaug. 19 m lang. nær 6 rn bred og l ,6
m høi. De11 nor dl ige halvdel er uclgraYC:t.
Lid t ti l vest fo t· den nordre ende ligger en rnndhaug,
der er udgravot i toppen. Haugen er nu 6,ii i t\·ennaal
og ca. l 111 høi.
22. H et· har stnnet et sleokors. Det. blev fOt" l oong~•· e t id siden fund~t
li!!~tencle

i jorden. Det blev dct·pAA siMet i ")'khr og kjørt \'to•k
for at au,·ende:oo i et :o.t4!ngja:rd~Jo, :\f an ved ikke nu . hvor ~tykkerne
ligger.
Paa ~nmme slcd h::1r eler vmrct e n al1aug han" rnNl et sto1·t
aab<.>nt gravkammer.
Ø>-tenfor hAugen lm~r det· tillli::ere liggft r\ere ~maa rnndltnuj!'er
M muld uu·cl lidt <Wn i midten. Der ble'' intet futHlet 1 <la de bhl\'
udjrovnede.

\'estre, tangeland.
l. <Jræsklædi rundhaug, 15 m i tvonnaal. Haugen benyttes
nu ti l potetcskjældor.
2. Liden lyngklædt rundhaug. liggende pna fjeldgrund. Den
er 5 m i h•erma:'ll og ca. O,;s m lmi. Den er udgravet
i Loppen.
3. JJ~'llgklædl nmclhnug. eler er lidt ud!(ravot i midten. Den
et· 9 m i tvermaal og ca. 0,8 m høi.
4. ' l'o smaa. rundhaugor, ca. 2,1) m i tn1rmaal.
5. •\flang firkantet stensnmling, der er 21.5 m lang og 6,.;
m bred. :'l(uligen:; en hustomt.
6. Ue r h:n· ligget to langhll.nger1 'om er ble,·nc ndj:o:wned•· for lrong~re
7.

tid s iden. l utet blev full<let.
Re•t at' en lyngklætlt •·undhatt'( Af •and, Il m i
nordre kant
det· b~·tCget en poto•teskj:~hlt·r.

•·r

f\·~rmnal.

[ den

Gi m r o.
l. Rest af en rundhaug.

2. Hest af en rundhaug paa dyrket mark.
3. Liden lyngkl:cdt rttud haug, 4 m i tvNmaal.
4 . L yngklædt runclhaug, der er opgr a,·et i midt~n. Den or
Jllt 11 m i tvcrmaal og ca. l ro hui.
Den ligger paa en
liden for høin ing i terrainct.
Rundt om sees llcre maa hauger.
Ca. 30 shidt i ~V ligger en hos~ ktomt, 6 X 6,;; m.

