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21. Græskb\'dt l::mgltaug. 19 m lang. nær 6 rn bred og l ,6 
m høi. De11 nordl ige halvdel er uclgraYC:t. 

Lidt 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" loong~•·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, :\fan 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 futHlet1 <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 

tid s iden. l utet blev full<let. 
7. Re•t at' en lyngklætlt •·undhatt'( Af •and, Il m i f\·~rmnal. [ den 

nordre kant •·r det· b~·tCget en poto•teskj:~hlt·r. 

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 opgra,·et i midt~n. Den or 

Jllt 11 m i tvcrmaal og ca. l ro hui. Den ligger paa en 
liden forhøining i terrainct. 

Rundt om sees llcre maa hauger. 
Ca. 30 shidt i ~V ligger en hos~ktomt, 6 X 6,;; m. 
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