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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.
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5. Paa toppen af en klippe ligger eu af!ang haugligncnde
dann else.
6. .,:Jlyklaberg" kaldes en 72 m høi tem melig ste:jl klippe,
der muligens har været benyttet som bygdeborg (fig . 7).
Oventil er klippens top ca. 98 m lang og 50 m bred.
Klippens ider er temmelig steile, enkelte steder f. eks.
paa sydsiden ga nske loclret og u bc~t.igelig . Paa to st eder
(paa fig. 7
og b) derimod er den tilgjængelig, især paa

a

D....
Fig. 7.

stedet a. Denne stræ1.'1ling er 23 m lang. Lang denne
linje sees rester af en mur af middelstore stene. Delenfor stedet b er en temmelig brat lyngbakkc. Aabningen
er her ca.. 22,;; m b1·ed og i denne bgger enkelte stor e
stene i en linje. Baacle paa dette sted og andre har der
efter sigende ligget flere store stcne, men de er af ttngdommen styrtet tulfor klippen. Yed c er bunden sntn})et,
saa vand var her let a.t erholde. Klippen har temmelig
gode betinge\ er for at kunne tjene som en borg. D ens

s1•ageste punk t er ved a og den nærnw~te strælming ,-eRt<•n for samme.
PM Roirwbt•rl! ~ .. tidlig····· fundet :
112:!. 1816 og 181il.

:l •pyd<Jlidse af llilll

es. )[.

S a n r n ws.
l. L n:erhedcn af ~kiftet med Roin ebcrg li ~ger et pa r lt ø~tak
tomter· af alminclelig form O{! større],..<'.
2. 'Rest af en runclhaug pa:t toppen af en lid en fjcldk naus.
3. (;r·:cskl ædt r undhaug da nnet af temmelig smaa. ste11. I
midten er· den udgra" cl.
De n er nu l l ,:> m i tven naal
OI! l ,:> m hoi. l miclten l<t:l:tr opr·eist en tenhelle.
4. Hundhaug ;tf rullesten. D<>n <'l' temnwlig oprodet <•g e r·
1111 10 m i tn•r·maal og l ,;; m lw i.
5. Li go i nær heden ligger et. gammelt n o~t, der Cl' l G,ii m
langt og 5.:. m hredt.
6. <: rw~klædt nnulhaug, der Pr adskilli~ ndl!raYet.
Den er
nu kun o m i tvcnnaal. For nogle nar siden gr·n1· et
pnr g utter i haugen og fandt noglc lm rdstykker ft l' en
urne.
7. (; ra•,klædt ru11dhaug, hvis lwlc top er horlryddet.
D eu
<·r nu 15 m i b-crmaal og l.n m hoi.
8. ,.Ytreberg·' . ~>:mh•des kalde" den yder,..te bjergfulde elet af
d<' n smale ha ll' o, der i nord ' cstlig reln ing sti kker sig ml
i ll nfr fjor·d i retning mod ~ømsøcme. Hele ha h·oen
kal<lc•s Beltf'nl'~l't. Ytt·I'IH:>rg h:u- i ticllil{ere tider " æ1·et <'11
holme og er nu adskilt ved et laYt ejd fra den OHigc elet
:\( Hah·øen. Th fjeldct o1cntil er nok~aa fhtdt og paa.
~idrme temmelig steil, ha r· elet gode bcli ngelser ro r at
kunne tjene ~om 1'11 by~clehorg. og rundt om sees og a8.
re,ter efter g:tn1le m11re (tig. 8). Fjeldet har sin hl'ngcleretni ng fra nord mot1 syd og er ca. 95 111 langt og 55 m
hrNi t. D en indre eller ø&tre side e r stcjl. Ku11 pa <t
mieltrn af ~idr11 sees en C;\. l 7.5 m lang m ur (a). l ndcnfor den sydlige ende af denll<' ~ees ~pm· nf en hu><tomt
l i ,ii m lang og 6 m bred (h). Den sid<'. der Yendcr ud
mod f jorden et· min<lre stcjl og her :.ees rester a[ en
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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-
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H aug no. 4. Samtidig har han arbejdet i haug 4 i den hensigt a.t udjævne haugen. H erunder ·fanelt han endel
stykk er af en stor grant rne fra ældre jernalder samt et
svrorcl og en øks fra yngre jcrllalcler. Det er ntin agt at
untlersøge begge gra vp lad nr nøjere.

- --- -.
-1'01·t.egnelse o ,·er de i fore.:;aa~nde :>tykke tryktt: tegninger med
hen vi•ming til dere$ 1>h\ds i teksten.
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