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simpel mur langs hele siden. Ved den sydlige del a.f
muren ligger en lid en tomt (c) 8,3 m lang og 5 1n bred.
Xordonfor bustomten b er et lidet opm uret rum, der støtter
sig til en fjelch•æg. Dette bygl'ror k skriYer sig fn1. en
nyere tid. I Snorre : Ha.rald Haarfagres saga. bereLtes,
at en af de !agne smaakonger, kong Kjaatve, tlyeclo t il
en holme, hvor der ,·ar en stor borg. Jeg har undersøgt
<l lle øer og holmer i H afrsfjorcl, men ikke fund et tegn t il
nogen bygdeborg paa disse. Ytreberg kan muligens i don
tid have vmret omflydt a.f vaod, og da den ligger rot i
syd for det sLed, hvor man anta.ger, a t l:Iafrsfjorclslaget
har staaet, saa. cr det al sandsy nlighed for, at Ytreberg
maa være rlen befæstcde holme, der er nil"vnt i sagaen.
9 . J.yngkJædt nmclhaug, der er opgravet i midten, hvor en
stor sten ligger blottet. H augen cr nu 10 ro i t>enuaal
og 0,7 m høi.
10.

Udjævnet baug. Un<let· en helle fandt m :1 n for flere M r •iden brud<tykker af en urne samt et spyd. Dette ble\' bortkastet.
1 1. Udj.:.vr>et haug, der har v;m·et ca. !) m i tvcrnta><l og l m høi.
Den IJ lev u.djævnet for et p~1· :tio· s iden :'\f haugens ejl!r, som. ikke
hawlc lagt mæ1·k e til, om der bavde været old~ager i haugen.. Da
,i Pg kom til ~tedet, fa ndt jeg et økseblad af yngre jel'llalders form
liggende paA mn1·ken !ige i nærheden ar elet sted, hvor haugen
hav<le ligget. (8. i)l. 2396).

G r annes :
l. Bnadnøst lO m langt og 3,5 m bredt.
2 . Oræsklæclt rundhaug, der for lang tid siden er udgravet paa. flere steder. Den er nu 16 m i tvermaal og
l,;; Ill høi.
3. J,i den rund haug, 3,5 m i tvermaal. D en er lielt udgravet i
Loppen.

4. Lyug klædt lav rundhaug af rullesten, 7,:> m i tl·ermaal og
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høi.

5. l{e. t af en lignende runclhaug. Begge ligger paa en liden
fjeldknude.
6. R østa.ktomt, firkantet, 8,5 m lang og 6 m bred.
7 . llustomt, 8,5 m lang <Jg 5,5 m bred.
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8. Li den græsklædt mnclhaug, 5 m i tvermaal. D en er gra,vet
t,·ers igjennom .
9. Bundlaget af en rundhaug, ca. 8,5 m i tvermaal og 0,5 m
lufi med udhnlning i midten. J,ige ,·ed sid en af ligger
bundlagel af en rundhaug nwr 6 m i tvermaal.
10 . L evning- af en nmdhaug, der ganske er udgravel. I
midten sees et aabent ka mmer af lodret staaende heller,
2 ,r. m langt og 2 m bredt. Haugen skal være uclgnwet
for lang tid ti lbagc.
11.

Ucljævnet rundh<'ug, der var l(; m i tver maal. De n bl ev ganske ud·
jævnct ved anlægget :tf den nye voj, hvorti l haugens sten blev iln·
vend< ti l fyld. I den østt·e kant straks ttdenfor h<>ugen fandtes for
B aat· siden en gt·avum e af gntsblandet ler (S. j)'l. 2040). Den steil
nedgravet. i jordon mc llent 4 slenloellet· og dækket. a f en overhelle.
L:ge vestenfor denne haug laa. 3 sm~'~-t. hauger) der liigger i retning
fra nord mod syd. En Y<'\' ca. 6,5 m i tvermaal.
1 2 . 'l'o udjævnede smaa hauger, der begge er t~tgot til vej (yld . I den
ene blev fundet br<Jmdte ben.
1 3 . Udjævnct rnn dhaug, der Jigeledes bl e" laget til vejfylcl. Den var
S)Q m i tverrnaal og \·el l m høi .
P~a Grannes c•· tidl igerll rundet en h"nunM Af sten (S. li!. 2004)
i den nye gaal'(l~vej til Grannes hovcdgaal'd .

