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5. Lyngklæc1t runclhaug, t1 m i h·ermaal. 
6. Frosta ktomt paa en skra:~ning. Den Ol' aaben paa don 

1M o -.ide. lO!Tolsen ct· 8.;; ><. 9 ro. 
7. Hostaktomt, 6,5 X G.o m. 
8. Liden lyngklærlt r unclhaug, 6 m i tver maa.l. 
9. Et par hostaktomtcr, 7,5 X 5 m. 

10. Haug eller dd af en hustomt 6,;; m i tvermaal. 
11. Hustomt (6,6 + o) X 6 m, omgi1•et af gar f:tr. Anlægget 

er vi~bwk ikke meget gammelt. 

12. Her har <taact en stor rundhaog, der ble,· udj:e,net for ca. 30 aar 
siden. Den vill' ca . 2o m i tvennaal og 4 m hoi. nen bestod af 
<ten og aur. Der blev ]H\a for•kjelligc stedur fundel m·ne•· med 
brændte ben. Alt blev bortkn,tet. 

13. Ber ha•· liggeL 3 sto•·e hau~er, de•· blev tJdj.e,•nede for ca. 60 Mr 

siden. Der blev fundet endel gjen.rander, der blev bo•·tknstet. 

u t sol c. 

l. Græsklædt rundhaug, eler Ha•sten e1· \ldgmvet til bunds i 
i midten. Den er na•r 16 m i tverm:ml. 

2. Bundla.get a[ en rundhnug, liggende paa fjt>ldgnmd. Hau
gen er 1111 nær 8,:; m i t,·crmanl. 

3. Lyngklrodt rnndhiutg, der er flad o>cntil. Den or nu 8.5 
m i tvermaal og ca. 0,8 m lwi. Ligger paa. fjoldgrund . 

4. H.e~t ai en rundhaug, 1!'-'r bar r:t•ret en. 11 m i t1·c rmaal. 

o. 

6. 

7. 

8. 

D er blev i 1881 gr:t~·ct i baugen af gaar dens folk. 11 :m 
stmltc paa to gnwkamre, der laa >cd <;idcn af binanden. 
Det ene var tomt. l det andet blev fundet en stur urte
potformet lorum e med lmundlo ben (S. :Ir. 130U) sam~ 
en liden urne. der gik istykk<'r under opt~«ningcn samt 
noglo br ikker af ben, der laa i den lille urne. (8.11. 1275). 

liea· hnr ligget en a·unl hnug, som blev udjoovnet for c". 50 '"'"' 
siden. nen ,·:w noget. mindre end foa·egJlaendc. 
H~r har ligclede• lig~:et ~n stor Jnndha~, der er udjw,·net rur 
mang~ Rar siden. Den blo' kaldt "!Jdhnug" . 
Stt·aks sy<lost fo r kirhn har dea· værel en J'tmdhaug. Den b a 
indenfor k irl«·g11ardsmureu. 
Udjø•\ not haug. I sommer stod te eieren paa et yngre jernalders 
sværd omtrent l meter d~ bt nede i jorden. 
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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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