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16. Lyngklædt rundhaug, der er 14 m i tvermaal og 1,s m
høi. Pa~t toppen af denne staar en runesten (fig. 9).
Stenen er 2,3 111 høi, 6 5 cm bred og 18 cm. tyk. H.nneme staar paa den ene bredside i to linjer langs hver
af sidens kanter. Tmelle111 linjerne er indhugget et baandslyng. I ndskrifteu omsat i latinske bogsta1·er lyder :
PfYrmodr 1·isti .stin Pana aft P.ront son sin, det er : Tor mod reiste denne sten efter 'frond sin søn. Det er a.f
ikke li den interesse, at hm1g no. l, "Tormodvarden",
bærer samme navn som navnet paa den mand, der her
fordum !od denne sten reise.
l 7. Li den ly11gklædt rundh:aug, der er S,;; m i tvenuaal. I
midten er den tidligere udgr:wet. Den er nu o,s m h øi.
18. Lyngklmdt r undbaug, eler er udgravet i toppen. D f!n er
l O m i tvermaal og l ,8 m høi.
19. Lyngklædt rundhaug, 6,o m i t vermaal og 0,8 m høi.
20. L.vngklærlt r und haug, d er ka ld es "Kraakhaug" . Den er
betydelig uclgravet i midten . Den er 18,'i m i tvermaal
og enkelte st eder l ,s m høi. I midten sees tre ødelagte
kam re, et tort ca. 3,<> m langt samt to mind1·e.
21. E n lid en runrlhaug, 7,;, m i tvermaal. Den er udgra vet
i midten.
22. Udjævnet mnd baug. l nær heden blev der for endel aar ti lbage
fLmdet e1l fiugeniug af bronce, der er bor tkommet.
l~~ngrøiser, som blev udjævnet for ca. 50 aa1·
•iden. D,•r blev fundet e11 urne i hver baug samt en oval ca . .lO
cm laug sten, sandsynligvis b:eltesteu. Bo•·tkommct.
• Den usedvanlig s•ore langhaug", eter staar 11ævut i Nicolaysens
Norske fornlevniuge•·, er vislnok en stor mmn lig gr usvold, der ligger pa<L den flade mark i uærhedeu af Rarvelandsvandet.
Paa llellelauct er tidligere functet : En spydspids af liiut, fmudct
i en myr. (B. M. 3616).

23. Her har ligget to
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l . Halvdelen af en stor rundhaug, der ha.r l'æret ca.. 19 m
i tvermaal. Den er nu ca. 2 111 høi.
2. Stor lyngklrodt rundhaug, der er udgravet flere steder.
Deu er 19 m i tvermaal og ca. 2,5 m høi. ! denne haug
blev i 1881 funclet en broncealders haandledsring af
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broncc. (8 . 1\I. 1262). Ifølge For eningen ti l norske for tidslevningers bcvari ngs anrsberetni ng for 1881 pag. 123
no. 20 laa haandledsringen i et mandslangt gravkammer
bygget af smaaheller midt i haugen.
Lyngkl:rrl t r unclhaug, eler er nclgravct i mirltcn. R angen
er 13,n m i tvcrmaal og ca. 2 m høi. I midten sees et
\idet aabcnt gra d< ammer .
T,ige i 80 for haugen ligger en stor høstaktomt, der
f'r 1 l ,o m lang og G,i\ m bre<l.
Rlmdhaug, der ligger p aa iudmark. Den er adskillig udgraYet, sidst for en. 4 aar siden. Der hhw fu nd et et
gnwka mmer , <hekket af en helle. D er blev Yistnok it1tet
funtlet. IIaugcn er nn l l ,5 m i t1·crmaal.
l\f uligens en n mcll1aug. En stor jor dfast sten eller muligens fjelrl stjkk er op midt i baugen. Paa den østlige
sicle er eler gravet.
TJyngldæclt r unclhaug, 11 ro i tvcrrnaal og l m høi. D en
ligger paa fjeld. Er mu ligens kun en nat urlig dannelse.
Hustomt, 16 m lang og 5 m bred. Ved den norcllige
ende er en svag nmd hoovning, der muligens er en gn1vhaug, 4 m i tvermual.
Rester a.f en baug, der ligger omkri ng et !idet klippestykke.
Stor r undhaug, eler er betydelig udgra.vet paa flere steder.
Den er ca. 2 3,5 m i t vermaal og 3,5 m høi.
Græsklædt rundhaug, der er udgnwet i midten. Den er
13,5 m i tvcrmaal og l ,5 m hø i.
Græsklroclt n mdhaug, der nu er 18,1\ m i tvcrmaa.l og
l ,s m høi. Den er tidligere udgravet.
Gncsklædt n mdbaug, <ler n H er 25 m i t verm aal og l ,s
m høi. Den er betydelig udgravct. ~"or ca. 65 aar si den
blev dcx gravet i hatlgcn af Andreas 'IJcltn, der nu er
ca. 80 anr gammel. Han fanclt en JdæbeJ·stcnskrukke.
Der gaar de uden sagn om, at der for lang tid tilbagc
ska.\ vlt're funclet i haugen endel guldknnpper . Disse Jaa
i et gravkammer.
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13. Bundla.get af en græsklredt rundhaug, der er 13,i'i m 1
tvennaal og O,s m høi.
14. Gammel hustomt, 26 m lang og 6,~ m bred .
15. Gr resklretlt r unclhaug, der er udgravet i midten. D en er
11 ,i\ rn i tvermaal og ca. l m høi .
16. Lav rundh aug, 5 m i tvermaal og 0,5 m høi.
17. Rest a.f en rund haug, der er n:er 16 m i tverrnaal og
l ,s m bøi. Et stykke af haugen er ganske ucljæmet.
18. 'Nøgen mndhaug af sten. Den er adskillig oprodet og
er nu 14 m i tvermaal og 1,8 m høi.
19. Hustomt torummet ( 12,5
4) m lang og 6 m bred.
20. Stor lyng- og grrosH:cdt rundhang, eler or 25,9 m i tvermaal og 3,5 m høi. Den er endel udgrMet. Bestaar aE
stor sten. For meget lang tid tilbage blev der af o,·ennævntc Andreas' fadar fwHlet en kobbcrkjeclel, hvori laa
en gnidring. "Mecl den betalte b.an skatten, og han
havcle penge tilo,·ers ."
2.1. Grrosldredt rundhaug, der er adskillig udgravct. Den er
U ro i tvermaal og ca. l ro høi.
22. Grresklædt langhaug af stor sten, eler er udgravet paa.
tiere stede r. Haugen er nu 36 m laug, 4 m bred og l
m høi.
23. Rest af en rundhaug, eler Jigger paa fj elclgrund. I-langen
er 11 JU i tver maal.
24. Rund haug, kald et "P ighaug". Den er udgra vet lle.re ste·
der. Den er 13,5 m i t Yermaal.
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25 .

Uclj~~vnet n tndhaug, ltvori blev fnndet en tu·ne, hvori laa en fi nger-

' ing 11f guld.

26. Her h lll' ligget c 11 rundbaug, der blev udj æ vnet for Cl\. 40 ,.,,,. siden .

27 .

J)cr blev fundet en \ll"ne og et svæn l, tle1· blev bor tkas tet.. J.>aa
haugen stod en ba utMten.
He r har ligeledes stAaet en stor r und haug , der blev udjrevnet fvr
ca. 70 aa1· siden. I et gnwk11mmer blev ftllldet et s"re•·d og e•l
ldætlning .
PM Tj eltn. er tidligere fundet : .Bn dolk af fiiut, fundet i nærheden af Vorlieu (:B. )1!. 3330}, S flintemuer t il ~ejsler (S. i'lf.
1042- 1050), en l11\lvro.aaueformet skra ber nf flint (S. :M. 1259) 1
brudstykker nf en gravume (B. 1\L 4H59).

