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7.

S.
9.

paa sydsiden to tomter, hvoraf tomt 2 .todcr ligc OJt til
hovcdtomten. D<?n ~r l O m lang og 9 m brf'd . Tomt 3
er 5 m.
fi rlaw t. Nonl enfor hoYcdtomLen ligger 3
tomter og en rundl•!lug. 'l'omten 4 er 4 m i fi rk:~nt,
tomten 5 er 5 m l::111g og 4 m ln·ed. RuJHlhan~en 6, der
er udgravet i midten, er l) m i b·ermartl. tomten 7 l'l'
14 m lang og 5,8 m bred.
Paa toppen af et fjeld ligger rester af en nmdhaug af
n«gf'n "ten. Den et· 11.5 ro i t-·et·maal. T midten sees
!<por af et gr:l\·knmmct·.
Paa en tiden gra'skla•llt Ijeldknau ligger resler af on
rundhaug.
Græ kl::cdt nmdhaug, der ligger >ed siden af en !itlen
fjelclknans. D en or 121/\ m i b·Cl·maal og n:~•r l m høi.
I'aa topp en ligger en Jnng helle.
H ustom ter.
Her h;u· ligget nogle sma:\ hauger, der ble v U<ljævnet fl)t· c.~. 11 aar
>irlen. De•· blev fundct et pat· umer, som blev bortka.•l~t.
Udjævnet storre lumg-. h\'<>ri der var et gra,·k:unmt-r.
Paa den Jængd~1·yg, der :-..t.rCot·kke1· ··.i~ i nurd,·estlig rt•lniug mod

Hafrsfjord hta det· for ca. 30 ~tat· si•len endel smaa !:wc roj•e•·· der bc<tod
<lf sand. l)~•· bl~,. fundct endel urne•· og et spyd. llortkMtel.
Paa S:lnde er ticlli~,r~re fmul~l : Halvdelen nf en ~kit'~rmejsel
(S. :ll. 1257) o;; bmdstykkc 1\f en yngre jernalder;; ok< (S. M. 1 258).

> •

"Jo a.
l. Yecl opdyrlming fmult man her for et pa1· A:n· siden <>t
yngre jernalllers ukseblncl. J<~t lidet st_ykke fm find<>·
tedet stod to hlenhcllt>r stillet pa~L kant en. 0,5 m fm
]

hinanden.

2. Rest nf en rnnclh:ln~ Jigg<'ncll' pna fjeldgrund. Den e-r
nu omdannet til potct<'~<kja'ltle-r.
3. Gnt·bkhedt rund hang. tier nu er omdannet til pott•le~kj::chler.
Bundlaget er s.•; i b ermnal.
4. Grroskl::cdt runtlhau:;:. 12,5 m i tvermnal. Den er nu omdannet til poletC'.;kja•l<ler. 1: haugen sa;-1. num tidligere
et gravkammer. l'na haugen har der t idligere sln:tc~ en
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ba utasten, som var noget mindre end den (no. 14), der
staar i nærheden af lanclevejen.
Græsklædt r undha.ug pa:1. toppen nf en Liden fjeldknaus.
D en er nu omdannet til 2 poteteskjældere. For CA. 40
mtr siden blev der gr a:vet i baugen, hvorved man inndt
en stor urne og et . pyd .
l )ni\ dette sted blev cler for flere aar tilbage fundet nogle
sYærcl af jern, sandsynlig,·is fra yngre jernalder.
Raadnøst, hvis ene langside da1mes af en klippevæg.
Liclen l)'llgklædt nmclhaug 4 m i tYermaal. Jeg hat· ifjor
t.mdersøgt h>wgen. Straks indenfor den sydlige kant var
en gr ube fyldt med kul. Længer e inrl i haugen vat· der
mærker efter tidligere uclgravning. Jeg fandt et par smaa
lmnlst.ykker af en tt r tepotformet urne af grafitholdigt ler.
l"idt nærmere stranden ca.. 16,5 m fra denne ligger
en Jmstomt 1 ~,5 m lang og 5,8 m bred .
Rest af en nmdhang pna fjelclgruncl .
'L'o smaa haaduøst.
Lav rundhaug af rull esten ert. 7 mi tvermaal. Udgravet
,i midten, hvor der ee · •·ester af et lidet gr:wkamm.er.
Hø taktomt, ii m x 4 ro i firkant.
Hustomt, 19 m lang og 5 m bred. I lyngmarken omkring
ligger flere garfar.
Tomten sl{al efter sigende ikke være ret gammel.
Rele plarlsen er opdyrket i vintel'.
Bautasten 3,5 m bøi. Den staar mellem endel store stene,
der ser ucl til ikke at have tilhør t nogen gravhaug.
I nærheden af skoleh.uset paa R ønneberg ligger en la11gha.ng, der er udgravet langs midten. Den er 2 1 m lang
og 4 m bred.
J,~yngklædt haug i hvis top elet faste fjelcl stikke1· op.
Udenom dette er opkastet en rw1dhaug, uer er 12,5 m i
Lvermaål og <:iL 2,5 m høi .
Lignende haugdannelse. Denne er mere udgrave;t end
den forrige.
Høst:;~ktomt 7,5 ro la11g og 6,5 m breu. Uclenom den ene
langside er en yclre g røft af samme Jængcle.

•
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Et litlet stykke h erfrfl., i syclostlig retning ligger en
muret firkant 6,8 x 4 m op mod en klippeYæg.
19. Pna dette sted ble'" i 1897 fnnclet 2 gllldperler og 6 bet:,lings,;nge af guld. Disse hle,· sendt til Kristiania uni'I"Cl'~itet. (li:. ?.1. 18726- 18732. De blev funclne i jorden
ved O()arbcjdelsen aJ en gmft.
20.

U<lj:.. vnet hnug. D~n blev udj:e,•net for ca. 22 nor siden. Under
en helle ble,· fnn<let en urne. h,·ori laa en smuk ;langcf\ngerring ai
1('\lld.

not·lryddet lan~lwug, d~·· VRI' ~:\. 16,5 m lang. Den blev fjemet
v~d anlægg.;t nf den n~· e vej Hl Sole. :Der blev fun<lel en umeo
dN· er kommet borl.
22. Udj3·,·net rundltaug. I lUlrN Il:'!;;) blev det· g• a vet i haugen. )tcllem
cndd •tore st~ne O§: grus ble'' fundet en guldtrnkttat. der ble'' •endt
lil Krist iania univer~itet. (K. M. 2022).

21.

R øinehcrg.

DE>n er
Den er uclgra'l"e

l. Lyngklædt nmclhaug liggende paa dyrket mark.

nu 12,;; m i lrcrmaal og 1,8 m h11i.
i midten og den østre kant af haugen.
2. Grrosklædt rund haug, liggende paa fjoldgnmcl. Den er nu
12,;; m i h·ermaal og Cll. l m hoi. l•'o1· C.'\ . 30 nar siden
hiC'\' der graYct i dens (!Stre ~ide. h\·on·cd f:mdtes en UI'Tle
med brændto hen og aske. Paa toppen af haugt>n har
slaact en b<\lltasten, der fol' la'ngcre tid siden er () IO\'Cn
ode lagt..
I en mni '\\'Clo
tli,.,
.,., d1•r li«aer
ce
..
n retnin"
n for hanuen i
nærhcden af ~tokka\·and, hle,· der for ca. 30 Mr siden
fundet en br oncekj ccl el med flad buud og ca. 30 cm. i
tl•cnnaal. D en laa paa bunden af myren, der var 6 a 7
ton'spacler dylt. Kjeclelcn hl ev bortbstet.
3. Stor rund haug Jiggen de p:ll~ indmark. Den er nn 19 m
i t\·ermaal og ca. 3 m l11>i. Den er udgra"~"et paa flere
~

steder.
4.

Lyngklædt n mdlmug, der er ca. 8.<; m i hcnnaal og ca.
l m hoi. For ca. 7 aar ~iden blev der graYet lidt j dens
søndr e side, men intet bleY ftU}(let.
l nærheden ligget· fl ere smaahaugcr.

82
ikke en sten igjen af det. Haugen be tod af MUld . Hele
midtpartiet uml orsø~te jeg dorpaa, men ud t'n at linde
noget. :\fuligt'ns hM kamme ret ikke incleholdt metc r rHl
disse tre nan lr r og dld e i sart tilfrcldc st<:> mm c overens
med det nordlige gravkammer i haug no. 8 pa:L R andeberg i Rnnll obcr·g ~<lgn. S . ..\L aar~h efte, pag. 57. H er
ble,· imidlcr·tid og-sa:a ud~:rarning foret<'\g<'t :\ f haugejerens
sønner.
H jo a.
nærheden af haug no. 2 ble,· i son1mer fundet en h alvdel
af en sten h:tmmcr· eller stridsøks af ~andsten S . ..\1. 2•128).
og i nærhcdrn a[ l bleY omtrent samtidig fu n d<>t en
aflang cylinclri, k gjcmstancl a[ fl int (-'. ,\ l. 2o08), <ler ''istnok har v:crct nnvcndt som redskab .
H. <J i n c b e r g.

Haug no. l er i hnst omlr<•nt udj æ,11ct af ejeren. ..\[ed ham
i forening har· j<·g fund et for·skjellige re:.t<·r ar gmdund
baade fra ældre og yn!!r<' jemaldcr ~amt nogle ~ager·.
tilhoren<l<> stcnalclercn. Omtrent midt i haugrn i dens
on-c parti blev funclet en klæberstenskaal med hank af
jern. Et lidet stykke der fm laa et langt yngre jrrnalders
spyd, en !mi,· af .icrn og et langt jc,•nbredt jci'IIIJaand
samt endel smaa jc rn Hiser og et par jernstiftcr . (~:l. :\f.
2ii00 a-c). Disse ting har sanclsyn ligvis hort sammen,
men er s:mdsy nli gvis lnm en rest af et t icllig<•re røvet
størr e yngre jcrn:dclcr~ gravfund. Et styk ke !:unger nord
la:~. en l':t\'p<'rl e i muld en. (S. :11. 24!JS). Den kun muligens have tilhørt 0\'E'nnæ,·ntc yngre jern nldcrs gr:avgocl~.
1 det IJ\'1'0 pnrli fandt vi ligeledes en kors formct bøji E'naal fr·a ~eld re jernalder (S. :\L 2497). Langs lmmlen
laa trod brud t,ykker af for.,;kjelligc lcrurncr, hvoraf 5
va r gravurncr· (,'. )J. 2485, 2486, 2487, 2-1-92. 2493). en
urtepotformct urne (• . M. :1499) og en af vi~tnok yngre
jernaldcrs lcrkur (S. M. 2494). Denne sidstc kan mul igens ha.ve tilhørt ovennævnte yngre jernalders gravfunrl.
i\oget more i nor dre ud ka nt af haugen fandtcs brud-

