
s1•ageste punk t er ved a og den nærnw~te strælming ,-e
Rt<•n for samme. 

PM Roirwbt•rl! ~ .. tidlig····· fundet : :l •pyd<Jlidse af llilll es. )[. 
112:!. 1816 og 181il. 

S a n r n w s. 

l. L n:erhedcn af ~kiftet med Roinebcrg li ~ger et par 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·:csklædt r undhaug dannet af temmelig smaa. ste11. I 

midten er· den udgra" cl. Den 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 lwi. 

5. Ligo i nær heden ligger et. gammelt no~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 to p er horlryddet. De u 

<·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 hall' o, der i nord ' cstlig relning stikker sig ml 
i llnfr 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 o1cnt il er nok~aa fhtdt og paa. 
~idrme temmelig steil, ha r· elet gode bclingelser 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'ngcle
retni ng fra nord mot1 syd og er ca. 95 111 langt og 55 m 
hrNi t. D en indre eller ø&tre side er stcj l. Ku11 pa<t 
mieltrn af ~idr11 sees en C;\. l 7.5 m lang mur (a). l ndcn
for 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 stcj l og her :.ees rester a[ en 
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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 opmuret rum, der støtter 
sig til en fjelch•æg. Dette bygl'rork skriYer sig fn1. en 
nyere tid. I Snorre : Ha.rald H aarfagres 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 l le 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 sandsynlighed 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 :1n 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, fandt 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 ud

gravet 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 li elt udgravet i 
Loppen. 

4. Lyug klædt lav rundhaug af rullesten, 7,:> m i tl·ermaal og 
0,:') Dl 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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