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•Taasund.
Paa en klippe ligger en rest a f en rundhaug.
J,yngklædt rundhaug, der e•· 7.5 m i t,·ermaal og ca. l m
hoi; jeg h:1r undersøgt den no haug, men intet fund et. Dt'n
har pra•g af tid ligere udgnil' ning. Strax vestenfor bnugen
ligger on mindre og lavere rundkmg.
'l'r e lyngklædte nmdhaugcr, ln•orn{ den midterste er ca.
8,;; m i t-·ermaal og ca. l m høi. De to mind re er ca.
6.:> m i b·crmaa\ og ca. O. 7 m hoie.
Lyngklædt nmdhaug ca. l O m i tvermaa\ og l ,li rn hni.
Den )jggor pM fjcldgnmd .
L idt sydvest for deune sees en stor og meget kr:1flig
høsta kto •ll t, samt 2 mind re.
Hcnad en svngt sh aanen de lyngmark ligger mange smaa
runcU1auger. Plcrc af disse t' l' efter sigende uJHlt>r:wgtc
af forhem·a:rende kon ' ervatm Gustaf:;on, der ' blot skulde
ba,·e fundel kul i dem.
Lyngklædt runclbaug. der er 15 m i tvermaal og nu l ,n
m hr1i. Den er ndslållig udgr:wet i Hlidten. Eft er ~igcnde
ble" der gravet. i baugen i aarct 1842 samtidig med
udgra n1i nge n i Sothaugen, der ligger i nærhetl cn. Der
blev dn. rundet en m·ne snmt bnl'ndtc ben . Urnen ble''
ødelagt.
" 'othaug(•n·', :,;tor græsklædt IUndhaug. der ligger pa;\ det
h11ie~te punkt nf gaarden J<~a:.und. Den er ca. 37,11 m
i h·ermaal og ca. il m \mi. r toppen er en storre for<lybning efiPI' tidligere udgnl\'nmgcr. "Den sidste ndgraYning blc1' foretagen i 1842 nf gnanlens eiere. Disse traf
et stykke ~mul en for mi dten eL stort og sm ukt gravl<a uuner.
I dette gjordes et broncea lders fnnd. nemlig el skeiet
og ~kraat liJ:(gende OYCr dette el hronces,·ærd samt noglc
stykker uldwi og 2 hron<'!'knapper, de•· ble,· ~ondt til
uniYersitetct." (Boye- tmm: . 'tMangcr amts-beskri H·l~(·).
Endel af det nu oc.lelagtc kammer sees endnu i h:\ugen.
Det liggt'l· na'r 1.5 m o,·er jord Aa den. Folk pa a ga~trdcn
berct t!'r, :tt der t illige )~ lev fnll(l<'t et par spænd!'r, fl <'r

blc1· otlel:t~t. l In ugen b ld(•s pa a stcclct for Sothnu~o: cftl'r
Sote-jarl, soru dter t rad ilionen skul clo væ re hlon•t hauglagt hor. Tl vis d<;r sknld o v:ere rtoget sanclt i dette sagn.
maatte han være blcvet lrttuglagt i toppen af dclllrC rn:l'gtige teldwuult- hroncealders gnwha.u~o:. der all~rPdl' h:1 n l l'
nProt til i lrundn•dm· af aar fm· slaget I'!'Cl ll afr~fjunl.
Toppen af lraugt-n er udgravet for lan;! tid tilb:r~c og
efter sig<'ndc ~kal her· 1a•r·e fund et for~kjclli!te t in;! :r f
1·aaben og ridctoi.
(ira·skl:cdt rundlr:\llg r·:r . l l mete r i b·erm:ral. l)pn er
adskillig oprodet i midten, s11a dons høidc er nu kun 0.7 m.
l O. Paa øsl8kraaningrn ;\( det hfJidedrag. dor gnar up t il
i:>othmrg. ligger en hel del smaa lnse stcnlrnugrr.
!) _

11. Græsklrudt r11ndh aug, der li""Cr
i)aa ch-rkcl
ma rk. l.
ob
•
midten er der et dyht h11L ilaugen c>· nu 7 ,il m i (l·pr-

ma::tl og l m lwi.
12. ~u noget mindre gm•,kla•dt nmclhaug. der li!.!cledt•'- er
udgra1·et trdli!.!l'rt>.
13. Tre hu~tomler, ll\'oraf cle to vestligste er l ·l rn lange og
6,:; m. hn•rk Drn "~tlige er tonunmel 7.i} m bred og
(7 .5
12) m l:!ng. Hosten 1900 ble1· den sydlige ende
eller d et minrlsle nun :rf den østligste tomt opdy..t,et.
Rer ullliE'r fandt cjcrcn bunden clrokket af flnde heller,
som l>nn fj ernede. I mtdden under hellerr10 fandt ha n
2 skaalformcde ~myk kena;tle af bronce med eukel plrrde
som blev nngPt ~>dela;.:t nf !inderen . Disse blev inclsenclt,
til museet I":Utrcn 1901. Jeg rejste da tul til 'ledet fur
at under oge det nujere og fandt da en baadformet
"mykkenaal a( IJrnm·e rnecl cl~TCOmamentcr. re~tcr af et
nt·mbaand af for,nh·N bronce. tre haand,nellrhjnl. en stor
perle af mnrkehl:tat glas og en ;:lor per·le af mat rmlt
gla-. brmbtykkc nr en uugel, brurh;tykke :tf l'll l'<t'l!<ke af
jern, st_1·kkcr :tf t;cnrlcr til en linh:>·gle o;.: 1'11 jel'llstift
(:->. ,\1 . 2346 :t-j). 13rncl~t.rkkeme hav d~ del~ l{:tmmolt
tilgroet brncl fm. haui-(Cns fm·ste udj ævning, og clols nyt
hrud fra ejt'l'l'lls :~r bci d c ' C?d opdp·kning(•n .
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Et -;tyk kc l:o•nger moll nol'(h·esl fnndt je~ paa hunclen
noglc hruclstykkt•r af to urtepot.formede urner af gralitler
:,amt brud-tykke af falen til t•n lidcn 'PYd-;pid~ (8. ~L
2347 :1 -b). lJettc sidste fund tilhc>rCl' den [eld r e j l!l'll;lldcr o~ det fur::;te den yngre jernald('r. Tom t en er altsml yn~re end el enn<' tid.
14. l.angmis ca. 21 m lang og 5 m hrccl. Den er oprodet
langs midten.
15. Rundhnug, cler er 11,5 111 i tvermaal og ca. 1.5 m hui .
Dt>n er m<'get opgraYct i topp('n.
l mellom ha ug 1,1 og 15 ligger en mindn~ n mdh:wg.

16. Rundhang. der er meget tulgravet i midten. I midten
stnar en ha uta sten. der ('r 2.3 m hr1i og 4 7 cm hr<'d
og 25 cm tyk. IInugen er 8,5 m i b·ermaal n~ ca. l
m hoi.
17. 'l're p:tr!'\ll(•lle htngrHi~er 7,5 111 lange og 2,5 m brede.
18. Et gall)mclt ba:Hlnust.
19. Hundlflget af ou l'tor •·uudhflug. der er I 6,<) m i t\'!·rm:tal. Her sk:\1 for Here m11· siden va>re fu ndet l'n urne.
d('r bJc,· od('lngt.
Tidligere er fundet iJM
brc>nce (B. ) 1. 15601.
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enkt•lt •kMiiormet •pænde af

:.\I y k l e h u" t a d.
kald(•t "Hundshau)!'' . Den er mnllannel til

potetcskjroldcr (>l{ er nu tfl . 2 n1 hfli og ('ll. li 111 i
l\•crmaal. men hat· tidligere nl'ret videre.
Hundlaget r. f en afl:mg ~tcns::unling en.. 42 m lang ng
8,3 m bred.
Et stcds SC('S ~po•· af et lidet g t·,wkamnwr.
lifl~t:~ktomt. 6,5 m i firbut.
Den cr tild els to:tensa t la 11.~s
gr Hftcm, indre side .
Hundl:t~et af en rundhaug. (ler liggl'r paa Ij(• ldj!rnud .
.lkt er l :3,1) meter i t,·crmaal.
Re~t :Il en rundhau~. drr ligg(•r paa indmn1·k.
Den l' r
u u lT>,s i Il crn1aal o;; 0,8 m hoi.
Buudlaget il r en run tlhaug ca . 11 Ill i h Cl'lll:tal.

7. (;ra'. klæd( J'UIHlhanl! af rullesten.
~' en naal og 3 m ho i.

Den er nu 19 m i

