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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

FLIKKA, 79/12, FLEKKEFJORD KOMMUNE, VEST-
AGDER 

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Undersøkelsen ble utført som et mindre privat tiltak idet grunneier i Flikkaveien 44 (gnr. 

79, bnr.12) ønsket å utvide hovedhus med ca. 1,5 m på nordsiden, som allerede var bygd 

inn i en gravhaug, id 52264. Etter en lengre saksgang i perioden 2011-2013, fikk 

grunneier i vedtak av 28.6.2013 tillatelse av Klima- og miljøverndepartementet til å 

oppføre et tilbygg på hovedhuset, samt å planere ut og fjerne toppen av gravhaugen for å 

anlegge tun mellom hovedbygning og driftsbygning. Kulturhistorisk museum utformet 

prosjektplan for tiltaket som ble oversendt Riksantikvaren 21.7.2014. Riksantikvaren 

fattet endelig vedtak om undersøkelsen i brev av 25.7.2014. Undersøkelsen ble utført i 

perioden 13.4.-6.5.2015.  

2 DELTAGERE, TIDSROM 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Camilla Cecilie Wenn (CCW) Utgravningsleder 13.4.-6.5. 18 

Hilde M. S. Melgaard (HMSM) Assisterende feltleder 13.4.-6.5. 18 

Helene Russ (HR) Assistent 
13.-17.4., 21.4.-

6.5. 
17 

Sum   53 

Frode Iversen Prosjektleder 24.4. - 

Magne Samdal (MS) Drone, metallsøk 15.-16.4. - 

Martin Skadberg Gravemaskinfører 15.4.-28.4. - 

Gøran Dumpersjåfør 27.-28.4. - 

Tabell 1: Oversikt over personell og tidsbruk. 

Det ble jobbet nesten tre ekstra dagsverk i løpet av feltarbeidet, da man ønsket å unngå 

den inneklemte fridagen 15.5., som opprinnelig var satt til avslutning av prosjektet. 

Prosjektet ble imidlertid forkortet, slik at denne avspaseringen ble gjort i etterkant av 

prosjektavslutning.  

3 BESØK OG FORMIDLING  

Grunneier Trygve Sand var jevnlig innom for oppdatering, i tillegg fikk prosjektet besøk 

av flere naboer. Videre var Ghattas Sayej og Morten Olsen fra Vest-Agder 

fylkeskommune på besøk hhv. 14.4. og 24.4. Det ble ikke gjort organisert formidling 

eller kommunisert med presse under feltarbeidet. 
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Figur 1: Undersøkelsesområdets plassering, markert med rødt. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert av CCW, 15.11.2016. 
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4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Gravhaugen på Flikka, Tinghaugen, ligger på en svak forhøying i terrenget i et ellers 

relativ flatt område. Flikka ligger langs østsiden av pollen Loja, med Lavoll innerst i 

fjorden. Steile åssider strekker seg mot øst, nord og vest, mens Loia hadde utløp mot sør 

videre til Flekkefjorden (Figur 1, 3). Tinghaugen har ligget rett nord for det historiske 

klyngetunet på Flikka. Gården ble utskiftet i 1865. Deler av det historiske tunet ble flyttet 

i denne forbindelse. Bebyggelsen ble skjøvet mot nord og havnet oppå og rundt 

gravhaugen. Det fraflyttede tunområdet synes å være bevart på sørsiden av Flikkaveien. 

Det er registret to andre gravminner på gården Flikka, id 40135 nær gårdens innmarks-

grense i nord, og ca. 100 m sørvest for denne en grav som ble omtalt som «Kjempa», id 

22635 (Figur 2). Sistnevnte er fjernet, men har trolig ligget ca. 40 m nord for et veikryss i 

gårdens driftsveier. Den gjenværende haugen, id 40135, synes å være avmerket på 

utskiftningskartet fra 1865, med bonitetsnummer 869. Den målte da omkring 10 x 10 m. 

 
Figur 2: Gravhaugene på Flikka. Tinghaugen er markert i rødt; massiv farge viser avdekket område, mens 

den stiplete sirkelen antyder en mulig opprinnelig utstrekning, basert på dokumenterte rester. Id40135 

øverst til høyre, «Kjempas» antatte plassering noe sørøst for dette. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert av CCW, 15.11.2016. 

Vest-Agder har en rekke gravminner, og her, som i resten av landet, ble mange undersøkt 

på 1800- og tidlig 1900-tall, men med andre standarder for dokumentasjon enn i dag, 

hvilket gjør at de ikke alltid er til stor sammenliknende nytte. De siste tiårene har det vært 

utført utgravninger av gravhauger og andre gravminner etter moderne vitenskapelige 

standarder flere steder i fylket, blant annet på Sande og i Lundevågen i Farsund, i 
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Sangvig, Oftenes og Klepland i Søgne, på Rom i Lyngdal, på Sangesland i Vennesla, og 

på Udland i Lindesnes. Gravminner utgjør en viktig arkeologisk kildekategori da de 

formidler både materiell og immateriell kultur, og særlig for forskningen på bronsealder 

og jernalder. Gravene oppfattes gjerne som spor etter ritualer i forbindelse med 

begravelser, og de inneholder informasjon om menneskenes tro, sed og skikk. De kan 

være uttrykk for den dødes religiøse, politiske, økonomiske og sosiale status i samfunnet. 

Gravminner har trolig vært «etterbrukt» i middelalderen som eiendomsmarkører og i 

rettsdokumenter (Iversen 2008), og kan ha vært gjenstander for folklore og blitt brukt 

som møtesteder og rituelle steder (Omland 2007).  

 
Figur 3: Utsikt over Loia, med Flikka langs venstre bredd (Cf34943_137 mot SSØ). 

4.1 TINGHAUGEN – STATUS FØR UTGRAVNINGEN  

Haugen er beskrevet i kildene som en klart markert storrøys av rullestein, og antas å ha 

vært opptil 30 m i diameter. Bevart høyde før undersøkelsen var antatt å være ca. 2,5 m. 

Røysen ligger i dag midt på gårdstunet etter at tun og bygninger ble flyttet rundt 1865. 

Det var ca. 9 meter fra låvens søndre hjørne til huset, og røysa går under låvebroen på 

østsiden av låven. Røysen skjæres av våningshuset i sør, en driftsbygning i nordvest, og 

av gårdsveier i øst og vest, i tillegg til at en septikttank har blitt gravd ned i sørvestkanten, 

med tilhørende rør inn til våningshuset. Ut i fra de synlige sporene, ser det ut til at røysen 

har vært fjernet i nord og sør for å få plass til bygningene, og de gjenværende delene har 

blitt forskallet med sement i 0,5-1 m avstand fra bygningenes vegger. For 

driftsbygningens del går forskallingen mot vest opp i betydelig høyde da denne delen har 

inngått som del av låvebroen. Man antok at røysen var oppført omkring en naturlig kolle, 

basert på at det langs veien i øst syntes å stikke frem en mosegrodd bergknaus under 

røysen. Denne viste seg imidlertid å være oppbygd av sement (Figur 4).  
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Figur 4: Steinmuren i østdelen av haugen. Den vertikale, grå flaten til høyre for masten ble opprinnelig 

antatt å være en naturlig kolle, men viste seg å være sement (Cf35056_0671). 

Tinghaugen på Flikka ble først omtalt i litteraturen i 1859 av løytnant Emanuel Lund, 

som i tillegg til Tinghaugen registrerte ytterligere gravhaugen Kjempa (se over; Berg 

1988, 20; Nicolaysen 1862-1866:287; Stylegar 1998:36). Løytnant Lund beskriver 

Tinghaugen som ca. 25 meter i diameter og ca. 5 meter høy, trolig kjegleformet med en 

plattform på toppen. Ut i fra beskrivelsene er det ikke mulig å avgjøre om haugen hadde 

blitt gravd i da Lund registrerte den. Han bemerker at haugen ser ut til å ha hatt en 

fotkjede, men at marken omkring haugen var blitt dyrket opp, og at steinene formodentlig 

hadde blitt fjernet. Han går ikke nærmere inn på hvorfor han mener at det har vært en 

fotkjede, og det må stilles spørsmål om dette virkelig har vært tilfelle. Dersom marken 

omkring var dyrket opp, og fotkjeden var fjernet i forbindelse med oppdyrkningen, er det 

lite sannsynlig at dennes negative tilstedeværelse var observerbar. Hvis fotkjeden har hatt 

større, «reiste» steiner, vil disse sannsynligvis ha etterlatt seg groper da de ble fjernet, 

men hvis dyrking var formålet, burde gropene ha blitt fylt igjen. Steiner som har stått 

direkte på marken vil etterlate seg minimalt med spor om de fjernes. Kanskje har Lund 

observert en svak forsenkning rundt haugen, noe han derimot ikke nevner. En slik 

forsenkning kan likså godt ha vært restene av en fotgrøft uten fotkjede. Det er mulig at 

Lund antar at Tinghaugen har hatt en fotkjede på bakgrunn av at han har sett andre 

hauger med liknende størrelse og form, med fotkjede.  

En senere innberetning av O. Sørvigs fra 1920 omtaler haugen som at det skal ligge en 

stor haug kalt Tinghaugen på det gamle gårdstunet, og at det skal være kjørt bort en god 

del stein, men trolig ikke fra kjernen. (O. Sørvig, 5/1-1920, i Topografisk arkiv, notat, 

diverse Kvinesdal). Driftsbygningen på gården ble oppført ca. 1930, og i følge Aksel T. 

Flikka som var med på å bygge låven ble det gravd vekk grus og stein, men mest grus. 

Steinene ble kjørt bort, mens grusen ble lagt oppå røysa for å få overflaten jevnere. Aksel 
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T. Flikkas far og en nabo skal ved denne anledning ha gravd helt til bunns midt i røysa. I 

bunnen lå det grus og noe kull. De skal ha tettet gropen med grus og stein. Senere har en 

del stein blitt fjernet ved anleggelsen av veien i sørøst (Iversen 2014).  

Gravminnet på Flikka var av spesiell interesse på grunn av tradisjonsnavnet Tinghaugen. 

Tinghauger opptrer i store deler av Norge, og videre i Skandinavia generelt, på Shetland, 

Orknøyene og i Danelagsområdet i England, og har trolig gammelt opphav (Omland 

2007; Sanmark et al. 2013; Semple og Sanmark 2013). De eldste skriftlige kilder for 

begrepet i Norge er fra Foss i Sør-Audnedal i 1492 (DN 5, 957). Atle Omland (2007:412) 

har vist at minst fem belagte tingsteder i Agder-fylkene også har tinghauger, mens han 

totalt har dokumentert 20 tinghauger på 15 gårder i fylkene. Tinghaugnavnene er ofte 

dokumentert forholdsvis sent, og det er i få tilfeller indikasjoner som tyder på at 

navnetradisjonen refererer til eldre bruk. Det kan virke som om forskjellige 

konstruksjonselementer, for eksempel reiste steiner i krets, kan ha bidratt til 

navngivningen. 

For Flikka sin del er det omstendigheter som taler imot at Tinghaugen har tilhørt et 

tingsted. Flikka lå i Feda tinglag og skipreide, med Feda som tingsted. Flikka er ikke 

dokumentert å være tingsted for skipreiden verken i middelalder eller tidlig nytid. Feda 

skipreide var imidlertid unormalt og omfattet ni sogn/manntallskretser, mens andre 

skipreider hadde omkring fire. Det er derfor mulig, om enn ikke dokumentert, at Feda 

skipreide kan ha vært delt i eldre tid. Det finnes heller ikke støtte for at Flikka var åsted 

for lagting eller for gårdsting (Iversen 2014, med referanser).  

Selv om haugen ikke har vært et tingsted på lokalt eller regionalt plan, kan haugen ha 

fungert som samlingsplass for mennesker i nærområdet. Slik haugen er beskrevet i 

kildene (se over) tyder det på at den har vært synlig og forholdsvis dominerende i 

landskapet. Med en flat topp ville den kunne egne seg for forsamlinger. Dersom haugen i 

tillegg hadde en fotkjede, slik løytnant Lund mener, vil den ha gjort haugen enda mer 

markert, i hver fall dersom steinene har vært av en viss størrelse. Haugen har uansett vært 

godt synlig langs Flikkaveien, og vil ha vært et markert punkt på veien mot Feda. 

Reisende til Feda fra forskjellige retninger vil også ha kunnet passere andre store 

gravhauger, blant annet den såkalte Tinghaugen på Øvre Øye. Man har forsøkt å 

argumentere for at Tinghauger uten klar tingfunksjon, på veien til kjente tingsteder, har 

fått navn fordi de er på vei til tinget, men det er like trolig at navnet reflekterer særtrekk 

ved disse gravhaugene, for eksempel reiste steiner og/eller avflatet topp. Dette kan støtte 

muligheten for at også Tinghaugen på Flikka har hatt reiste steiner omkring, og har blitt 

navngitt på grunnlag av disse (Iversen 2014).  
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5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Problemstillingen ved utgravningen var todelt, og var delvis rettet mot Tinghaugen som 

et gravminne, delvis mot stedet som en tradisjonslokalitet med senere bruk. Viktige 

elementer var: 

- Hvordan de ytre og indre deler av gravminnet var bygd opp 

- Hvordan gravskikken har vært 

- Om gravhaugen inneholdt sekundærbegravelser 

- Om det fantes spor av ritualer eller handlinger utført i forbindelse med 

gravleggingen 

- Om det var bevarte gjenstander i graven, og eventuelt hvor disse var plassert 

- Om det fantes andre fornminner under eller utenfor haugen, eksempelvis 

flatmarksgraver, dyrkning eller andre aktivitetsspor 

- Om det fantes spor som kunne utdype ting-tradisjonen, for eksempel rester etter 

bruk og ritualer, en samlingsplass eller nedleggelser i middelalder 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE, -FORLØP OG DOKUMENTASJON 

Ettersom haugen i praksis var et gårdstun, var det nødvendig med en del ryddearbeid før 

dokumentasjon før utgravning kunne utføres. Buskvegetasjon og en del 

bygningsmateriale ble fjernet før det ble tatt en fotogrammetriserie med fotostang av 

haugen. Videre ble haugens utstrekning målt inn, sammen med moderne anlegg omkring, 

dvs. låvebru og andre sementerte flater, cisternelokk og stein synlige i overflaten. Det ble 

tatt høydemål over hele haugen for å kunne lage en 3D-modell. Deretter ble torvlaget 

fjernet. På dette tidspunkt ble haugen også dokumentert med drone (Figur 5), samt at 

overflaten ble gått over med metallsøkere. 

Det ble besluttet å etterlate en nord-sørgående balk på ca. 2 m bredde i øst, mot 

gårdsveien til naboeiendommen. Den resterende haugen skulle graves i kvadranter, med 

en øst-vestgående profilbenk vinkelrett på den gjenstående balken, og en nord-sørgående 

profilbenk parallelt med balken, om lag midt i den gjenværende haugen. Gravemaskin ble 

satt inn, og sammen med feltpersonellet begynte den å fjerne første lag med steiner i 

nordvestlig del av haugen. Det viste seg at under et tynt grusdekke var det stablet stein i 

varierende størrelse, med store mellomrom i mellom. Det ble derfor utført omfattende 

manuell rensing ned i grabben på maskinen for å prøve å få vekk overflatelaget uten at 

det raste ned i sprekkene mellom steinene (Figur 6 ø.v., ø.h.).  

I utgangspunktet var hensikten å dokumentere gravhaugen med fotogrammetri, samt 

utvalgte innmålinger, for hvert lag stein som ble fjernet, med mindre det dukket opp 

anlegg eller funn som skulle tilsi noe annet. For hvert lag som ble fjernet skulle det også 

gås over med metallsøker. Dette ble gjennomført i starten, men ettersom det fortsatte å 

komme rikelig med nyere tids funn nedover i haugen, ble det etter hvert besluttet å 

forenkle dokumentasjonen underveis, med oversiktsbilder, innmåling av større stein, samt 

metallsøk. 
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Figur 5: Dronefoto av lokaliteten etter avtorving. Forskallingsmurene mot driftsbygningen og våningshuset 

er synlige som smale grå striper. Legg merke til at den ytterste østlige delen ikke ble avtorvet av 

stabilitetshensyn. Septiktanken er under det hvite lokket øst for tilhengeren (Cf34943_150 mot V). 

 
Figur 6: Arbeidsbilder. Ø.v. Fjerning av gruslag med maskin. HMSM og HR overvåker maskinen 

(Cf34943_035 mot NV). Ø.h. HR og HMSM renser løsmasser og småstein etter fjerning av nytt lag stein 

(Cf34943_068 mot V). N.v. Gravemaskinen fjerner sementforskallingen mot driftsbygningen (Cf34943_053 

mot VSV). N.h. HR og HMSM snitter anlegg under haugen (Cf34943_120 mot Ø). 
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Figur 7: Underveis i gravningen av haugen. Ø.v. Gravminnet før undersøkelsen, med driftsbygningen til 

venstre og våningshuset til høyre. Taket på Flikkaveien 42 kan ses i bakgrunnen. Helene Russ gjør 

innmålinger av overflaten, og står i veien in til låven (Cf34943_007). Ø.h. og øm.v. Haugen etter avtorving 

(Cf35056_0264, _0491). Nm.v. og n.v. Haugen under utgravning etter hhv. fjerning av gruslaget og det 

første laget med stein, før fjerning av øst-vestgående profil (Cf35056_0646, _0699). Øm.h., nm.h. 

Situasjonen hhv. før og etter utlegging av ny profil nord-sør (Cf34943_072, _081). N.h. Feltet etter 

ferdigstilt flateavdekking (Cf35056_1047). Bildene til venstre tatt mot NØ/SØ/Ø/Ø, bildene til høyre tatt 

mot S. 



Gnr. 79, Flekkefjord kommune  Saksnr. 2013/5177 

 

  

 16 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Utgravningen lag for lag var utfordrende på grunn av at steinpakningen var løs og ustabil, 

og med varierende mengder jord mellom steinene. Arbeidsmetodene ble derfor 

kontinuerlig tilpasset situasjonen, etter vurderinger om hva som var sikrest, hva som ville 

forårsake minst skader eller forstyrrelser, og hva som var mest effektivt (Figur 7). 

Steinene ble delvis fjernet med klo, delvis løftet ut med tannskuffe eller flat skuffe, og 

delvis plukket for hånd og lagt i grabben for fjerning. Der det lå en del jord mellom 

steinene, ble denne renset manuelt, og jorden lagt sammen med steinene i 

gravemaskinskuffen. 

På grunn av en nedgravd septiktank i vest måtte man av logistiske hensyn grave deler av 

den sørvestlige delen før den nordvestlige kunne ferdigstilles. Etter at første steinlag var 

fjernet, ble haugen igjen fotografert, alle større stein ble målt inn, og det ble gått over 

med metallsøker, før et nytt steinlag ble fjernet på samme måte. Den nord-sørgående 

profilbenken måtte oppgis allerede etter fjerningen av det første steinlaget, da det ikke var 

praktisk mulig å manøvrere gravemaskinen uten å rive benken. På ca. 80 cm dybde var 

det av praktiske og sikkerhetsmessige hensyn nødvendig å starte fjerningen av 

betongforskallingen på låvebroen i nordvest, og forskallingen mot våningshuset i sør 

(Figur 6 n.v.). Gravemaskinen var nødt til å stå i røysen når det ble undersøkt i østlig og 

midtre del, og for å beskytte både røysen mot skader, og beltene på maskinen, ble det lagt 

dekkmatter under maskinen.  

Da dybden i øst nådde 1,3 m, ble det gjort ytterlige endringer. Det var vanskelig å 

manøvrere gravemaskinen rundt tverrprofilet, og denne balken ble derfor fjernet. Dette 

ble gjort med gravemaskin med klype. Videre ble den østlige balken utvidet med 

ytterligere 1 m for å begrense faren for ras av steinpakningen (Figur 8). Fjerningen av 

steinlag fortsatte deretter videre på samme måte og med samme dokumentasjon til bunns. 

Avløpsrøret fra våningshuset og den tilkoblete (men tømte og rensete) septiktanken ble 

unngått.  

 
Figur 8: Den østlige profilbalken ved ferdigstilt utgravning. I forgrunnen ses kloakkrøret innpakket i 

plastduk (Cf34943_145 mot NNØ). 
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Det avdekkete området ble finrenset for å avdekke avgrensningen på de lag og anlegg 

som fremkom. Anleggene ble fotografert i plan og deretter målt inn med GPS. Samtlige 

anlegg ble tegnet i plan og snittet, enkelte ble totalgravd (Figur 6 n.h.). Snitt og eventuelle 

funn og prøver ble også målt inn, og profilene ble dokumentert med tegning og foto. 

Funn og prøver fra lokaliteten generelt har museumsnummer C60373. 

Fotodokumentasjonen er lagret i Universitetsmuseenes fotodatabase. Vanlige feltfoto, 

samt tegninger, kart og liknende, er lagret under fotonummer Cf34943. Her ligger også et 

utvalg av dronefotografier. Det ble tatt mange bilder med stangkamera, i den hensikt å 

lage 3D-modeller av hvert lag i haugen. Ettersom det meste viste seg å være forholdsvis 

moderne, har det ikke blitt prioritert å lage slike modeller, men et utvalg av bildene er 

lagret i databasen som oversiktsbilder, under fotonummer Cf35056. 

Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling på den enkelte 

lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til behandling og 

analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av 

GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet.  

Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som 

Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis-

format før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. Eksport skjer via 

kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis 

og ESRIs ArcMap 10.  

Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI 

geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 

museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for 

lagring og eventuell distribusjon. De ferdige kartene er lagret i fotobasen (se over). Alle 

kart er laget av CCW.  

5.3 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Området undersøkelsen foregikk på var lite, ettersom det i tillegg til balken mot den 

østlige veien, også lå bygninger i nordvest og sør, en septiktank i sørvest med rør mot 

sørøst mot hovedhuset, og det var et nivåskille fra tunet ned til den vestlige veien. Røysen 

var synlig beskadiget på alle sider ved undersøkelsens start, og man ville derfor vanskelig 

kunne få alle opplysninger man ønsket. På grunn av beretninger om at sentrum var blitt 

åpnet tidligere, var det antatt at selve graven kunne være forstyrret. Undersøkelsen viste 

imidlertid at stort sett hele gravminnet var forstyrret i nyere tid, og de fleste av 

problemstillingene var derfor ikke mulige å besvare. 

Hensynet til eksisterende bygningsmasse veide tungt, og for ikke å røre denne hadde 

gravemaskinen begrensete muligheter for plassering og forflytning, noe som påvirket 

progresjonen og dokumentasjonen. Det at mesteparten av haugen bestod av løst pakket 

stein, men med jord innimellom, gjorde det vanskelig å holde kontekster adskilt. Steinene 

kunne fjernes i ganske nøyaktige lag, men jorden raste ned i sprekkene, slik at jord fra 

toppen raskt kunne havne langt nede. Det var derfor usikkert hvor gode dateringer man 

ville kunne få på grunn av blanding av materialet, og om man ville klare å dokumentere 

eventuelle sekundærgraver eller andre førreformatoriske inngrep i anlegget.  
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Det var betydelige sikkerhetsmessige utfordringer ved undersøkelsen. Det ble raskt klart 

at haugen bestod av løst pakket stein med svært lite jordfyll mellom steinene. Det var 

derfor fra starten fare for at deler kunne kollapse under utgravningen. Dette gjaldt i særlig 

grad østsiden, der det var antatt bygd opp en mur på samme måte mot gårdsveien til 

naboeiendommen. Det ville vanskelig kunne gjøres å fjerne denne delen uten fare for at 

stein raste ned mot nabohuset, og en betydelig balk på ca. 2 m bredde ble derfor etterlatt 

mot øst. Da det viste seg at røysen var svært dyp, ble balken ytterligere utvidet.  

En gårdsvei har skadet den i sørøst, og stein fra røysa ligger i låvebruen. En utgraving vil 

måtte ta hensyn til eksisterende bygningsmasse. Det må iverksettes særskilte 

sikringstiltak for å unngå utrasing. Det er likevel et betydelig areal som kan undersøkes. 

Det å jobbe innimellom hus og med store høydeforskjeller bød også på digitale 

utfordringer. Innmåling og stangfoto langs kantene av haugen mot øst og nord hadde sine 

begrensninger da feltpersonellet ikke kunne bevege seg ut på kanten på grunn av 

fallrisiko og til dels rasfare. Videre var GPS-mottaket svært dårlig langs husveggene, 

særlig på nordsiden av våningshuset, og innmålingene kan være unøyaktige. 

 
Figur 9: Undersøkelsesområdets plassering på gårdstunet. Kameravinkelen får det til å se ut som det har 

gått inn i våningshuset i sør; i realiteten holdt undersøkelsen seg unna husveggene. Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert av CCW, 16.11.2016. 



Gnr. 79, Flekkefjord kommune  Saksnr. 2013/5177 

 

  

 19 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

6.1.1 GRAVHAUG A218 

Gravminnet slik den var bevart før undersøkelsen målte ca. 14,5 m fra øst-sørøst til vest-

nordvest på det bredeste, med tverrmål på knapt 13 m, og det så ut til å være en 

jordblandet røys (Figur 9-11). Som beskrevet over var imidlertid anlegget skåret på alle 

sider. Observasjoner av steiner under torven nord, vest og sør for det bevarte anlegget, i 

tillegg til formen på steinmuren i øst, kan tyde på at målene nord-sør har vært nærmere 30 

m, men ettersom det generelt er mye stein i grunnen, var det ikke mulig å avgjøre om 

dette dreide seg om en faktisk steinpakning som strakk seg så langt ut, om det er steiner 

som har vært plassert der på et senere tidspunkt, eller variasjoner i undergrunnen. 

Gravminnets nordlige avgrensing ved undersøkelsens begynnelse, forskallingen til 

låvebroen, stod delvis på stein som strakk seg nordover. Likeledes var det mye stein i 

sørøst, langs en tynn hagestripe på østsiden av våningshuset, som steg opp mot haugen, 

men som var adskilt av en øst-vestgående sementforskalling fra anlegget. Mot øst var det 

ikke mulig å finne noen videre avgrensing, da området var ryddet og en gårdsvei anlagt. 

Her gikk gravminnet over i en tørrmur, men med noe sement i sørøst. Mot vest var det i 

tillegg til driftsbygningen i nordvest og septiktanken med tilhørende rør, også andre 

forstyrrelser. En tørrmur av prefabrikerte sementblokker var satt opp fra driftsbygningen 

og sørover, mens det ved våningshuset var en gradvis skråning fra inngangspartiet og ned 

til veien. Undersøkelsen tydet på at steinpakningen i haugen fortsatte mer eller mindre 

ubrutt til muren, og dermed under låveveien, og i sørvest var det også mulig å følge et 

tynt steinlag ned til veien. På grunn av fremkommelighet var det imidlertid ikke mulig å 

fjerne veien for å undersøke om steinene fortsatte. Når det er sagt, er det andre og mer 

omfattende utfordringer ved vurderingen av gravminnet og dets størrelse.  

Under det tynne vegetasjonslaget i toppen av haugen lå et 5-25 cm tykt lag med brungrått 

fyll, bestående primært av grov sand og grus, med noe humus og småstein. Laget gikk 

delvis ned i mellom steinene under. Resten av røysen bestod i all hovedsak av tørrmurt 

stein, med lite fyll mellom steinene, med unntak av at deler av topplaget drysset ned i 

sprekkene under utgravningen. I den nederste meteren eller så var det imidlertid stedvis 

mer kompakt jordfyll. Steinene varierte mye i størrelse, fra nevestor til 70-80 cm, men et 

flertall lå rundt 20-50 cm, og kunne løftes av én person. Det kunne virke som det var flere 

store steiner i vest enn ellers. Unntaket var nederst i anlegget, i sørvestlig del. Her ble det 

funnet tre kampesteiner på hhv. 1,9 m, 1,7 m og 1,2 m, med en estimert vekt på minst ett 

tonn hver (jf. maskinførers vurdering; Figur 12). I bunnen av anlegget lå et ujevnt lag 

bestående av gulbrun sand med noe grus, humus og enkelte kullspetter. Laget virket 

gradvis akkumulert mer enn deponert, og tolkes som hovedsakelig jordmasser som har 

blitt transportert til bunnen av røysen ved hjelp av vannavsettinger og/eller tyngdekraft.  
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Figur 10: Plan over utgravningsområdet og nærmiljø. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 

NE12000-150408SAS. Produsert av CCW, 17.11.2016. 

 
Figur 11: Detalj av den østlige muren/profilbalken ved ferdigstilt utgravning (Cf35056_0871 mot sør). 
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Figur 12: To av kampesteinene under avdekking i sørlig del av feltet. HR og HMSM følger maskinen 

(Cf34943_085 mot SV). 

 
Figur 13: Detalj av profilet mot vest, med kokegrop A3380 i forgrunnen. Det er tydelig mye stein i 

varierende størrelse i fyllet. De nedre 15-30 cm har generelt mindre stein og mer jord. Septiktanken ligger 

rett bak profilet; lokket ligger under sponplaten som kan skimtes på toppen. Fyllskiftene til høyre i profilet 

skyldes trolig arbeidet med tanken og kloakkledningen (Cf35056_0973). 
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Grunnet haugfyllets moderne karakter ble det kun gjort summarisk dokumentasjon på vei 

nedover under utgravningen, blant annet ble det ikke gjort profiltegninger. Innmålinger 

før, underveis i, og etter utgravningen gir informasjon om gravhaugens størrelse. 

Flatemålene på det bevarte anlegget er oppgitt over. For å få et inntrykk av haugen slik 

den var ved undersøkelsen, kan det nevnes at det høyeste punktet, det nordvestlige 

hjørnet av låvebroen, lå på ca. 10,6 moh., mens tilsvarende høyde langs østsiden var ca. 

10 moh. Undergrunnen lengst øst i haugen lå på ca. 7,5 moh., mens veien i øst, langs 

tilnærmet samme øst-vestlinje, lå på ca. 7,7 m, mens gårdsveien langs vestsiden av 

haugen lå på ca. 7,8 m (Figur 15). Haugen var bevart/gjenoppbygget i ca. 2,5 m høyde i 

østlig del, og om lag 1,5 m langs kanten av det avdekkete området i vest (Figur 16).  

Under utgravningen ble det ikke observert noen form for anlegg i røysens steinpakning 

som tyder på verken graver eller senere forstyrrelser. Imidlertid ble det i hele haugens 

omfang og ned i bunnlaget funnet rikelige mengder nyere tids gjenstander, for eksempel 

rester av malingspann, kjetting og andre metallgjenstander, og mye porselen og glass 

(Figur 14). Selv om en del av gjenstandene kan ha blitt ført ned med vann og tyngdekraft, 

er andre gjenstander så vidt store at dette neppe vil være tilfellet. Gjenstandene samsvarer 

med fragmenter som ble observert andre steder på eiendommen.  

En ytterligere diskusjon av gravrøysen følger i kapittel 8. 

 
Figur 14: Et utvalg av nyere tids funn av porselen, keramikk og glass fra haugen (Cf34943_162). 
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Figur 15: Høydemål fra Intrasis, brukt til å skape høydeprofil (se Figur 16). Grønne punkter viser til 

overflatemålinger før undersøkelsen, røde punkter viser nivå etter ferdigstilt undersøkelse. Målene er 

oppgitt i meter over havet. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

Produsert av CCW, 17.11.2016. 

 
Figur 16: Høydeprofil basert på Intrasisinnmålinger. De røde og grønne punktene samsvarer med Figur 15 

over. Det gule området indikerer det litt kompakte laget som dekket undergrunnen. 
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6.1.2 ANDRE ANLEGG 

Under laget i bunnen av røysen ble det avdekket en håndfull groper, samt en mulig 

kokegrop og et lag (Figur 17-19). En rekke andre mulige anlegg, særlig lag, ble målt inn 

og undersøkt i og under røysen, men disse ble avskrevet som moderne, eller som natur (se 

liste under 10.1).  

 
Figur 17: Detalj over området der det ble gravd ned til steril undergrunn, med undersøkte anlegg. 

Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert av CCW, 17.11.2016. 



Gnr. 79, Flekkefjord kommune  Saksnr. 2013/5177 

 

  

 25 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 
Figur 18: Det nordøstlige avdekte området, sett fra den østlige profilbalken. Kokegrop A3380 ligger under 

profilet i bakgrunnen, lag A3353 synes i høyre hjørne av feltet, mens gropansamlingen/steinopptrekk 

strekker seg fra profilet i forgrunnen og til målepinnene. Den store steinen lå opprinnelig langs 

kloakkledningen, til venstre i bildet, og da den var for stor til å flyttes ut fra feltet, ble den plassert i et 

område uten anlegg (Cf35056_0485 mot V). 

 
Figur 19: Oversikt over det sørlige avdekkete feltet, med inngangen til våningshuset til høyre og 

kloakkledningen som buer seg langs venstresiden. Fargeskiftene i bunnen skyldes vanskelige renseforhold, 

og stammer ikke fra nedgravninger (Cf35056_0711 mot Ø). 
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A3380 var bunn av en kokegrop eller et ildsted (Figur 20-21). Strukturen var oval i plan, 

men ble ikke fullstendig avdekket mot vest på grunn av septiktanken og store mengder 

stein i det ustabile profilet. Den målte 72 x min. 40 cm, og var opptil 5 cm dyp. Bunnen 

var ujevn, sidene syntes å være skrå eller buete. Strukturen var tydelig avgrenset mot 

undergrunnen i plan og profil. Fyllet bestod av brunsort kull med små mengder humus, 

grus og sand. Det var enkelte nevestore stein i anlegget, men det er usikkert om disse var 

varmepåvirkete. Undergrunnen rett under nedgravningen har en svak rødtone og synes 

varmepåvirket.  

 
Figur 20: Bunn av kokegrop eller ildsted A3380. 

  
Figur 21: Kokegrop A3380 i plan og profil (Cf34943_097, _127 mot V). 
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A3353 (Figur 22-23) var et lag i nordlig del av feltet. Avgrensingen mot nordvest ble 

ikke avklart da laget fortsatte inn i profilet (og videre mot låven). Største målte 

utstrekning var 320 cm. Laget skrånet mot sør, og hadde varierende karakter. I nord var 

det ca. 10 cm dypt og karakterisert av fyllskifte 2, bestående av mørk brun humusholdig 

siltig sand med noe kull og grus. I sør lå laget opptil 16 cm tykt, og var dominert av 

fyllskifte 1, mørk gråbrun humøs siltig sand med noe kull, grus, små og større steiner. 

Laget var klart avgrenset mot den brunoransje undergrunnen bestående av gruset sand 

med en del små og store stein. Laget opptrådte som lommer i dypere søkk, og det var 

veldig tynt mellom disse. På bakgrunn av beskrivelsen av arbeidene som ble gjort i 

haugen i 1930 har muligheten for at dette kan dreie seg om restene av et brannflak vært 

oppe til vurdering, men lagets innhold synes å tale i mot det. Det består av tydelig 

kulturpåvirket fyll, men det er for lite kull til at det skal kunne kalles et brannflak. 

Dersom laget stammet fra kremasjonen skulle man dessuten kunne forvente at sanden 

under var varmepåvirket, noe den ikke viste spor av. Laget virker videre for spredt og 

heterogent til å skulle komme fra deponering av materiale fra en kremasjon som ble utført 

et annet sted.  

 
Figur 22: Profil av lag A3353 (Cf34943_158). 

   
Figur 23: lag A3353 i plan og profil (Cf34943_101, _103 mot ØNØ og V). 
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A3325, A3152 og A3313 var tre groper som lå på rekke og rad, fra vest mot øst, inn mot 

den østlige balken (Figur 24-25). Da løsmassene over var fjernet, fremstod de to 

sistnevnte som forsenkninger, mens A3325 hadde fyll i hele gropen. De var noe ujevne i 

form, og ettersom de gikk over i hverandre, var det vanskelig å fastslå størrelse, men de 

ligger på mellom 60 og 120 cm. Fyllet var aldri tykkere enn12 cm, men selve gropene lå 

dypere, selv om de ikke hadde fyll i toppen. Bunnen på A3125 lå dypest, ca. 30 cm ned i 

undergrunnen. De har blitt skilt ut som tre anlegg basert på form og svake fyllskiller, men 

det kan også dreie seg om ett større anlegg, med svært ujevn form.  

 
Figur 24: Gropene A3152, A3313, S3325, S3339 og A4023 i plan og profil. 

De tre gropene hadde generelt lite fyll, og det virket ikke å være særlig gammelt, i og 

med at skillet til undergrunnen var svært tydelig, og det var lite utvasking; dette til 

forskjell fra A3353 og A3380 over, som, selv om de var tydelig avgrenset, hadde et mer 

diffust skille mot undergrunnen siden humus og kullstøv var blitt vasket nedover. A3152, 

i midten, hadde mørk gråbrunt fyll bestående av siltig sand med noe grus og steiner i 

varierende størrelse, litt kull og noe humus. Fyllet fremstod som svært fuktig og klissete. 

A3313 lå lengst øst, og hadde mørk gråbrun siltig sand med noe grus og steiner i 
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varierende størrelse, litt kull og noe humus. A3325 i vest hadde mørk brunsort fyll med 

rustrødt skjær, bestående av siltig sand med noe grus og steiner i varierende størrelse, litt 

kull og noe humus. Mellom steinene var fyllet mørkere. A3325 ble skåret av A4023. De 

tre gropene inneholdt alle teglfragmenter og/eller biter av nyere tids keramikk, porselen 

eller glass, noe som tyder på moderne opphav, eller i det minste omroting av mulig 

tidligere fyll i nyere tid. En del små fragmenter av brent bein ble funnet i A3125 og 

A3313, i tillegg til en kniv og andre jernfragmenter, hvorav noen var tydelig moderne, 

mens andre kan ha en viss alder. 

   
Figur 25: Gropene A3325, A3152, A3313 foran, med A3339 og A4023 svakt synlig i bakre venstre del, plan 

og profil (Cf34943_099, _106 mot NNV). 

De tre gropene tolkes som restene etter to til tre steinopptrekk, og størrelsen antyder at 

det dreier seg om store steiner. Tre kampesteiner ble funnet ca. 15 cm høyere opp, og litt 

lenger sør i haugen, i likhet med resten av steinene ble disse tolket å være flyttet på i 

nyere tid. Størrelsesmessig kan gropene passe til en eller flere av disse steinene, dersom 

steinene har stått på høykant. 

A3933 og A4023 var to små, ovale groper, hhv. 11 og 5 cm dype (Figur 24, 26). Fyllet i 

gropene var kulturpåvirket, men det er usikkert om det dreier seg om steinopptrekk, der 

fyll fra det opprinnelige gravminnet har rast inn, eller om det kan være to små stolpehull 

eller andre nedgravninger.  

 
Figur 26: Detalj av A3339 og A4023 i profil (Cf34943_122 mot NNV). 
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6.2 FUNNMATERIALE 

Fnr. Type Materiale 
C-

nummer 
Vekt 

g 
L x B x T Kontekst Beskrivelse 

F200037 Beslag Kobber-
legering 

C60373/1  7,0 x 2,5 
x 3,0 cm 

Omrotet lag 
i bunnen av 
gravminnet 

Rektangulært mulig beslag, bestående 
av et metallflak brettet dobbelt, og 

fortykket langs kanten. Usikker alder. 

F200039a Kniv Jern C60373/2  12,5 x 
1,9 x 0,2 

cm 

A3313 Blad og tange med rester av organisk 
håndtak, trolig tre eller bein/horn. Sterkt 

korrodert. 

F200039b Spiker jern C60373/3  3,3 x 1,9 
x 0,4 cm 

A3313 Hodet er pyramideformet, flatt på 
toppen. Stangen ser ut til å være 

avbrutt. Sterkt korrodert. 

F3163 Spiker Jern C60373/4  2,5 x 0,9 
x 0,3 cm 

A3152 Flathamret hode, avsmalnende stang. 
Svært korrodert. 

F3162 Bein, 
brente 

Bein C60373/5 16,7  A3152 136 fragmenter. Beina var svært 
fragmenterte, og kunne kun i ett tilfelle 
bestemmes til spesifikk art, sau/geit. 

Andre bein kommer trolig fra et 
mellomstort pattedyr og fra et stort 

planteetende dyr, eller fra uspesifisert 
dyr, mens om lag 1/3 ikke kunne 

identifiseres. Ett fragment ble 
radiologisk datert til 143 ± 27, kal. 1670-

1940 e.Kr. 

F4037 Bein, 
brente 

Bein C60373/6 2,7  A3313 28 fragmenter. Beina var svært 
fragmenterte, og kunne ikke bestemmes 

nærmere enn til et stort planteetende 
dyr for ett fragment, en del kunne kun 
bestemmes til dyr, mens resten var 

ubestemte. 

Tabell 2: Oversikt over katalogiserte funn fra Flikka. 

 
Figur 27: Røntgenbilde av metallfunnene. Kniven oppe til venstre, beslaget nede til høyre, de to spikrene 

hhv. under kniven og oppe til høyre. Spikeren lengst til venstre samt jernflakene ved siden av ble kassert da 

de syntes å være av nyere dato (Cf34534_690_A2015_165, fotografert av Brynjar Sandvoll). 
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Det ble ikke gjort noen sikre forhistoriske gjenstandsfunn i løpet av undersøkelsen, men 

enkelte gjenstander i jern og kobberlegering som ble funnet helt i bunnen av haugen og 

de forstyrrete massene kan stamme fra haugens bruk, eventuelt bruk av området før 

gravhaugen ble anlagt (Tabell 2, Figur 27). Ett av de brente beina ble datert til nyere tid, 

men det er allikevel mulig at noe av beinmaterialet kan være eldre, da det ikke ble funnet 

samlet. 

7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

7.1 VEDARTSANALYSE 

To prøver ble vedartanalysert ved Moesgaard Museum (full analyserapport, se vedlegg 

10.6.1). PK4039 fra kokegrop A3380 inneholdt kun eik. PK 3880 fra lag A3353 

inneholdt mest eik, men også enkeltbiter av or, hassel og selje (vedlegg 10.6.1). 

7.2 DATERING 

Det ble utført dateringer ved Ångströmlaboratoriet på kull fra kokegrop A3380 og lag 

3353, samt på bein fra grop A3152 (fulle analyserapporter, se vedlegg 10.6.2). De brente 

beina fikk datering til nyere tid, 2-sigmakalibrert til etter 1660 e.Kr. Dateringene fra lag 

og kokegrop er delvis overlappende i eldre romertid, laget ligger innen 1-260 e.Kr., mens 

kokegropen ble snevrere datert, 1-130 e.Kr. (Tabell 3, Figur 28) Kokegropen faller 

således inn i en periode hvor kokegroper er vanlig forekommende. Kokegropen kan synes 

å være noe tidligere enn laget, men ettersom den er datert på eik, som kan ha svært høy 

egenalder, er det mulig at kokegropen faktisk er yngre enn dateringen skulle tilsi. 

Avhengig av treets egenalder vil den til og med kunne være yngre enn laget, men det er 

dessverre ikke mulig å avgjøre dette sikkert. Det er imidlertid sannsynlig at både laget og 

kokegropen stammer fra romertid, og trolig den eldste delen av perioden.  

Dateringen av de brente beina til nyere tid var uventet, da man antok at de stammet fra 

forhistorisk aktivitet under røysen. I stedet dreier det seg trolig om avfall, i likhet med 

bl.a. tegl og glass, som ble funnet i samme område. Det er alternativt en svak mulighet 

for at prøven har vært kontaminert slik at analyseresulatatet har blitt påvirket. 

Prøvenr./funnr. Anr. Ukal.dat. 1-sigmakal. 2-sigmakal. Materiale 

4038 A3380 1938 ± 28 BP 25-120 e.Kr. 1-130 e.Kr. Eik 

3880 A3353 1880 ± 53 BP 70-220 e.Kr. 1-260 e.Kr. Hassel 

F3162 A3152 143 ± 27 BP 1670-1940 e.Kr. Etter 1660.Kr. Pattedyr 

Tabell 3: Oversikt over C14-dateringene fra Flikka. 

 
Figur 28: C14-dateringene fra de forhistoriske anleggene visuelt presentert. 
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7.3 OSTEOLOGISK ANALYSE 

Beinfunnene ble analysert av Sofia Prata ved SAU (se vedlegg 10.6.3; Tabell 4). 

Mesteparten av materialet var for fragmentert til å gi gode artsbestemmelser. Ingen 

fragmenter kunne bestemmes til menneske, og selv om mye av materialet ikke kunne 

bestemmes, virker det usannsynlig at det dreier seg om bein fra en kremasjonsbegravelse. 

Dette støttes også av dateringen på bein til nyere tid. Blant beina fra sau/geit og 

mellomstort pattedyr i grop A3152, viste flere av beina trekk som stammer fra ikke 

fullvoksne dyr. Det er mulig at alle disse er fra ett dyr, enten sau eller geit, under 5 år. 

Beinfragmentene hadde generelt høy til svært høy forbrenningsgrad,  

Anlegg  Sau/geit 
Mellomstort 

pattedyr 

Stort 
planteetende 

dyr 
Dyr Ubestemt Totalt 

A3152 
Fragmenter 3 18 1 9 105 136 

Vekt g 1 5,2 1,6 1,5 5,3 14,6 

3313 
Fragmenter   1 10 17 28 

Vekt g   0,9 0,7 0,9 2,5 

Tabell 4: Oppsummering av artsbestemmelse (se Prata, vedlegg 10.6.3). 
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8 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Det er liten tvil på bakgrunn av tidligere nedtegnelser om at gravminnet på Flikka har en 

lang historie. Dessverre tyder utgravningen på at den nyere historien har vært mer 

destruktiv enn først antatt. Under undersøkelsen fremkom moderne 1900-tallsfunn helt 

ned til bunnen av steinpakningen som utgjorde røysen. Selv i det som trolig er groper fra 

steinopptrekk, helt nede på steril undergrunn, fremkom moderne gjenstander, og brente 

bein fra samme kontekst fikk datering til nyere tid. Det synes som at tilnærmet hele 

gravminnet har vært gjenstand for nyere tids forstyrrelser, og selv om haugen som ble 

undersøkt inneholder materiale fra den opprinnelige haugen, er den i sin helhet en 

moderne rekonstruksjon. 

Under haugen ble det funnet nedgravninger og lag med varierende alder. En enslig 

kokegrop og et lag fikk datering til eldre romertid. Stratigrafisk er de eldre enn haugen, 

men det er godt mulig at de har blitt anlagt som del av prosessen med gravhaugen, og at 

det således skiller lite i tid. På den annen side kan haugen ha blitt anlagt langt senere. 

Dersom man antar at anleggelsen av store gravhauger varer til godt inn i vikingtid, kan 

det være et tidsspenn på kanskje 8-900 år mellom anleggene under og haugen. Gropene i 

østlig del av feltet inneholdt moderne funn, og de er således ikke forhistoriske 

nedgravninger. De tolkes fortrinnsvis som steinopptrekk fra inngrepet rundt 1930, der 

fyllet i dem inkluderer samtidig avfall. Tre av dem var ganske store, og kan kanskje tyde 

på at det har stått store steiner i bunnen (kanskje sentrum?) av haugen opprinnelig, og at 

steinene på grunn av stor vekt enten har sunket ned i sanden over tid, eller at man ved 

inngrepet har rugget steinene slik at hullene oppstod. 

Lagets funksjon er ukjent, men kull og humus i laget tyder på menneskelig aktivitet. 
Kokegropen kan altså ha sammenheng med anleggelsen av haugen, men alternative 

tolkninger er også mulige. Kokegroper har vært satt i sammenheng med en rekke 

aktiviteter, og det er sannsynlig at de har hatt forskjellige funksjoner (se f.eks. Diinhoff 

2005:137 om temaet). Mens kokegroper tradisjonelt ble sett på som spor etter fortidig 

matlagning, har man i nyere tid satt spørsmål ved alminneligheten i matlagingen – både 

på grunn av at kokegropene er for sjeldne til å ha vært den vanlige matlagingsformen, og 

på grunn av at den påkrevde mengden med stein ville vært enorm. I stedet har 

kokegropfelt blant annet blitt satt i sammenheng med kultisk aktivitet (Narmo 1996b) og 

med samlingssteder av politisk og sosial karakter i et egalitært samfunn (Gjerpe 2001). 

Lil Gustafson (2005:106) oppsummerer mulige bruksområder for kokegropene med 

oppvarming i bolig, tørr- eller våtkoking av mat, tørking av kjøtt/fisk og badstue. Noen 

steder synes kokegropene å kunne knyttes til gårdstun. På Flikka lå det middelalderske 

klyngetunet lenger sør, og gården slik den står i dag er forholdsvis ny. Det betyr allikevel 

ikke at det ikke kan ha vært en bosetning på den lille kollen i jernalderen, der kokegropen har 

inngått (se f.eks. Gjerpe 2008:48).  

Hva angår det opprinnelige gravminnet, vet vi altså ikke særlig mer enn beskrivelsene fra 

1600-tallet og fremover, som tyder på at haugen har vært et markert monument i 

nærområdet, godt synlig på avstand, og kanskje anlagt i sammenheng med de to andre 

gravminnene på Flikka. Beretningen fra 1930 tyder på at det var kull i bunnen, noe som 

kan tyde på en kremasjonsbegravelse. Uavhengig av arten og omfanget av inngrepene 

som har vært gjort i haugen opp gjennom århundrene, er det rimelig å anta at steinene 
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som ble fjernet ved den arkeologiske undersøkelsen stammer fra den opprinnelige 

haugen. Dette betyr i så fall at gravminnet har vært konstruert av steiner i varierende 

størrelser, om enn mest i størrelsesorden 30-60 cm. De tre kampesteinene som ble funnet 

nesten i bunnen av haugen har trolig ikke blitt flyttet langt, og kan kanskje ha utgjort en 

kjerne i den opprinnelige haugen.  

Den nåværende haugens historie er stort sett ganske ny, men nøyaktig hva som har 

skjedd, og når det har skjedd, er ikke fullstendig avklart. Mens vi har en beskrivelse av 

inngrepet rundt 1930, da man gravde seg til bunns midt i haugen, vet vi lite konkret om 

hva som har skjedd tidligere. Bygningen av våningshuset rundt 1865 har medført inngrep 

på det fysiske området der huset står, men man kan også ha endret større deler av haugen 

på dette tidspunktet. Innsettingen av septiktanken med tilhørende kloakkledning inn til 

huset, har skjedd i løpet av 1900-tallet og har gjort skade i sør og vest. Der 

kloakkledningen lå var det mulig å se skjæringen i haugen da det var langt mindre stein 

og mer jord i fyllet, samt at den var delvis beskyttet av duk. Tørrmuren som danner en 

avgrensing mot Flikkaveien 42 i øst synes å være en forholdsvis ny opplegging av 

jevnstor stein. Denne muren fortsetter videre nordover som et lavt steingjerde som synes 

å være anlagt samtidig. Dersom også Flikkaveien 42 ble bygd i forbindelse med 

oppløsningen av klyngetunet, vil dette bety at østsiden av haugen ble fjernet senest på 

slutten av 1800-tallet. Steinene i tørrmuren var mer ensartete og tettere pakket enn i 

haugen ellers. Sementstøtten i sørøst er ikke nødvendigvis samtidig med byggingen av 

muren, men kan tyde på en viss samtidighet, der man støtter opp for å hindre utrasing. På 

samme måte inngikk steinene i haugen i forskallingsmurene mot driftsbygningen og 

våningshuset.  

Det er påfallende hvor forskjellig innholdet i haugen var ved utgravningen, sammenliknet 

med det som blir beskrevet fra tidligere. I forbindelse med arbeidet i 1930 fortelles det at 

det ble gravd vekk grus og stein, men mest grus, og at steinene ble fraktet vekk. Grusen 

ble lagt oppå røysen for å få overflaten jevnere. I tillegg fortelles det at det ble gravd et 

hull til bunns, som ble fylt med grus og stein i etterkant. Grusen som ble plassert på 

toppen samsvarer med funnene fra utgravningen, men det var ikke spor etter et hull fylt 

med grus og stein. Haugen bestod for det meste av stein, særlig i det høyeste partiet 

(hvorvidt dette er den opprinnelige kjernen skal ikke sies for sikkert). Grus og sand 

forekom i størst grad langs kanten av området, særlig i vest og i den lille avstikkeren 

sørøst for våningshuset. Som beskrevet i kapittel 5.3 var det utfordrende at 

steinpakningen var løs og ustabil. Det virker slik sett lite sannsynlig at man har klart å 

grave et begrenset hull ned i midten av haugen; dersom man har gravd seg 2 m og mer 

nedover vil man ha måttet fjerne stein i et omfattende område for å sikre skrå vegger og 

dermed stabilitet. Det er selvfølgelig en utfordring at vi ikke vet hvor gravhaugens kjerne 

har vært. Dersom kjernen har ligget under sørhjørnet av dagens driftsbygning vil man ha 

kunnet komme til bunns, og det man har fylt igjen er jord og stein rundt grunnmuren, og i 

låvebroen, men dette er altså høyst usikkert. 

I Sørvigs omtale av haugen i 1920 (se kapittel 4.1 over) blir det fremhevet at stein har 

blitt kjørt vekk, men trolig ikke fra kjernen. I den grad det har vært kjørt vekk stein, kan 

dette synes å være fra inngrepsområdene, mens man har prøvd å gjenskape/holde ved like 

haugen på tunområdet. Det må selvsagt ha vært flyttet store mengder stein fra det 

nordvestlige hjørnet ved anleggelsen av driftsbygningen, og likeledes fra østsiden da 
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veien ble anlagt, og fra sørsiden da man satte opp våningshuset. Digitalt museum har et 

foto fra Flikka tatt i 1942, der Flikka 79/12 kan gjenkjennes. På bildet synes kun den 

sørlige delen av den østlige muren, langs veien inn til Flikkaveien 42 (Digitalt 

museum/Norsk folkemuseum, negativnr. W49573). Det synes allikevel klart at på dette 

tidspunkt lå veien med den oppbygde muren som i dag. 

Dersom vi går tilbake til Løytnant Lunds beskrivelse av Tinghaugen, at den var ca. 25 

meter i diameter og ca. 5 meter høy, trolig kjegleformet med en plattform på toppen, ser 

vi at det er radikal forskjell fra den haugen vi ser i dag (Figur 29). Tunet på Flikkaveien 

44, med gravhaugen, ligger på en liten forhøyning i terrenget. Steril undergrunn i 

undersøkelsesområdet lå på ca. 7,5 moh., mens gårdsplassen på Flikkaveien 46 i vest, og 

på selve Flikkaveien i sør ligger på ca. 6,5 moh. Det var en liten skrent mellom 

gårdsveiene til hhv. Flikkaveien 44 og Flikkaveien 46. Skrenten reflekterer trolig en reell 

høydeforskjell, selv om dagens terreng kan ha blitt noe endret siden haugen ble anlagt. 

Det er ikke usannsynlig at veien på nr. 46 har blitt bygget ved å ta ut noe masser i øst, 

og/eller at veien på nr. 44 er anlagt ved å fylle ut noe i vest. Høydeforskjellen mellom den 

lille kollen og området omkring må uansett ha markert området, og kanskje vært en 

lokaliseringsfaktor for haugen. Det er mulig at denne høydeforskjellen har vært utnyttet i 

byggingen av haugen, slik at haugen har virket høyere enn den i virkeligheten var. 

Dagens haug står imidlertid bare ca. 2,5 m over undergrunnen, og for å nå opp i Løytnant 

Lunds tall, må man altså se for seg ytterligere 1,5-2,5 meter med fyll over toppen av 

dagens nivå, avhengig av om han har målt høyden fra sletten omkring, eller fra kollen. 

Dersom han også hadde rett i haugens diameter, er det svært mye av haugen som har blitt 

fjernet opp gjennom de siste århundrene. En 5-meter høy haug vil ha vært svært godt 

synlig på sletten, uansett om høyden måles fra sletten eller fra kollen. 

Figur 29 forsøker en skjematisk rekonstruksjon av snittet gjennom en slik gravhaug på 

Flikka. Den blå rekonstruksjonen utnytter høydeforskjellen i terrenget, og er således 

plassert mot vest for å inkludere knekken i terrenget. Den lilla rekonstruksjonen baserer 

seg på at hele haugen har ligget på den lille kollen, og er således flyttet mot øst. Den 

samsvarer mer eller mindre med den foreslåtte omkretsen til haugen på kartene (Figur 2, 

9, 10, 15). I begge tilfeller er det operert med moderat steile sider. Dersom haugen så ut 

som en høysåte (Iversen 2014, med referanse), skulle man anta at sidene ville være enda 

steilere. Dette hadde imidlertid gjort platået på toppen enda større (i eksemplene under er 

det 12 m i diameter) – og således vært en ganske flat høysåte. 

 
Figur 29: Forsøk på rekonstruksjoner av haugen, basert på høydeprofilen i figur 15. Rekonstruksjonene er 

satt i forhold til hhv. undergrunnsnivået under den bevarte haugen, og nivået på naboeiendommen i vest 

samt Flikkaveien i sør. Undergrunnen på flatene på Flikka kan ligge enda lavere. 
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Går vi så tilbake til nyere inngrep, synes det sannsynlig at store deler av haugen har blitt 

fjernet allerede på 1800-tallet. Dersom haugen i snitt var 1,5 m høyere, ville den begynt å 

nærme seg taket på nordsiden av våningshuset, og i tillegg til å hindre utsyn ville det ha 

vært en viss rasfare forbundet med en slik situasjon. Det samme gjelder forholdet til 

Flikkaveien 42 i øst. Dersom haugen på tross av dette stod i omtrent full høyde frem til 

driftsbygningen ble anlagt i 1930, vil det bety en omfattende endring av haugen. Det er 

mulig vi skal ta Løytnant Lunds mål med en klype salt, og at haugen var både lavere og 

mindre omfangsrik enn han estimerte. Selv en haug på kanskje 15 m i diameter, og en 

høyde på nivå med dagens, ca. 2,5 m, opp fra kollen, vil ha vært godt synlig på sletten. 

9 SAMMENDRAG 

Det ble i henhold til prosjektplanen undersøkt et gravminne på Flikka, i forbindelse med 

tilrettelegging av tunområde og utvidelse av bolighus. Prosjektet ble foretatt i perioden 

13.4.-6.5.2015. Gravminnet var kjent å ha vært påvirket av nyere tids inngrep, men 

inngrepene viste seg å være langt mer omfattende enn beretningene skildrer, og det ble 

ikke funnet rester av den opprinnelige haugen, selv om fyllet i dagens anlegg trolig 

stammer fra den opprinnelige haugen. Under haugen ble det funnet to forhistoriske 

anlegg, en kokegrop og et lag, samt steinopptrekk. Radiologiske dateringer fra disse 

anleggene daterer dem til eldre romertid (1-sigmakalibrert til hhv. 70-220 e.Kr. og 25-120 

e.Kr.). Dateringene gir en terminus post quem for den opprinnelige haugen. Haugen kan 

ikke ha blitt anlagt før kokegropen og laget, og er altså tidligst fra 1. århundre e.Kr. Det 

var ikke mulig å slå fast om kokegropen og/eller laget ble anlagt i forbindelse med 

anleggelsen av haugen, som del av gravriter før haugen ble reist, eller om det dreier seg 

om to eller tre separate hendelser, der haugen er senere enn og uavhengig av kokegropen 

og laget. Brent dyrebein fra et steinopptrekk ble radiologisk datert til nyere tid. 

Dokumentasjonen fra undersøkelsen har muliggjort en diskusjon om gravminnets 

opprinnelige beskaffenhet. 
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11 VEDLEGG 

11.1 STRUKTURLISTE 

Anr. Type Beskrivelse L B D Bunn Sider Plan Prøvenr. Fotonr. 

218 Gravhaug 

Gravminnet var bevart med 
lengde 14,5 m Ø-V og bredde 
ca. 13 m N-S. Trolig opprinnelig 
jordblandet røys, men det 
undersøkte anlegget var en 
rekonstruksjon av den 
opprinnelige haugen, slik det var 
synlig med moderne funn helt 
ned til steril undergrunn. Lå over 
alle andre anlegg. 

- - - Flat ? ? - 
Store deler av 
innlagte foto 

3152 Grop 

Grop, ligger i flukt med A3325 
og A3313, og er kanskje del av 
samme. Oval i plan, buet bunn 
og svakt buete sider, målte ca. 
120 x 90 i plan, og hadde bevart 
opptil 10 cm med fyll. Utydelig 
avgrensing. Fyllet var mørk 
gråbrunt og bestod av siltig sand 
med noe grus og steiner i 
varierende størrelse, litt kull og 
noe humus. Den var svært fuktig 
og klissete. Trolig steinopptrekk. 
Noen brente bein ble funnet i 
toppen, som raste ned i gropen. 
Det lå nyere tids avfall i fyllet 
som raste ned i gropen, og 
dateringen er trolig yngre. 

120 90 9 rund buete oval - 
Cf34943_099-
100, 106-110 

3313 Grop 

Grop, ligger i flukt med A3125, 
og er kanskje del av samme. 
Ujevnt oval i plan, forholdsvis 
utydelig avgrensing, og ujevn 
bunn, sidene er ikke bevart. 
Fyllet var mørk gråbrunt og 
bestod av siltig sand med noe 
grus og steiner i varierende 
størrelse, litt kull og noe humus. 
Gropen ble ikke avgrenset mot 
øst da den fortsatte inn i profilet. 
Opptil 120 cm bred, minst 90 cm 
lang, og maks 4 cm dypde. Noe 
brente bein ble funnet i fyllet, 
sammen med en del moderne 
funn. 

112 90 4 ujevn - oval - 
Cf34943_099-
100, 106-110 
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Anr. Type Beskrivelse L B D Bunn Sider Plan Prøvenr. Fotonr. 

3325 Grop 

Grop, ligger i flukt med A3152, 
og er kanskje del av samme. 
Utydelig form og ujevn i plan, 
skrå til buet bunn, med skrå 
sider. Fyllet var mørk brunsort 
farge med rustrødt skjær og 
bestod av siltig sand med noe 
grus og steiner i varierende 
størrelse, litt kull og noe humus. 
Mørkere fyll rundt og mellom 
steinene. Teglfragmenter funnet 
i fyllet. Trolig natur og/eller 
moderne, "nedgravning" med 
stein og tegl - steinopptrekk? 
Skjæres av A4023. 

60 60 12 skrå ujevne ujevn - 
Cf34943_099-
100, 106-110 

3933 Grop 

Oval grop, ca. 37 x 25 cm i plan, 
opptil 11 cm dyp, bed buete 
sider og bunn. To steiner ligger 
inntil i nord. Fyllet bestod av 
mørk grå siltig sand med litt 
humus og enkelte kullspetter, 
liknet på laget som lå i bunnen 
av røysen. Middels kompakt. 
Tydelig avgrenset i plan og 
profil. Det er uklart om dette er 
et lite stolpehull eller annen 
nedgravning, eller et 
steinopptrekk, kanskje av nyere 
dato. 

37 25 11 rund buete oval - 
Cf34943_129, 

143 

4023 Grop 

Oval grop, ca. 22 x 20 cm i plan 
og 5 cm dyp. Forholdsvis tydelig 
avgrenset i plan. Mørk kullholdig 
gråbrun siltig sand. Små 
fragmenter med brente bein (<5 
mm) ble observert under 
utgravning, men ikke samlet inn. 
Trolig eldre steinopptrekk, 
alternativt bunnen av et 
stolpehull. Skjærer A3325. 

22 20 5 rund buete oval PK4040 
Cf34943_099-
100, 122-125 

3353 Lag 

Lag i nordlig del av feltet, 
uavklart avgrensning mot 
nordvest da laget forsvinner inn i 
profilet (og videre mot låven). 
Største målte utstrekning 320 
cm, ca. 10 cm dypt i nord, opptil 
16 cm i sør. Grunnen, og laget, 
heller mot sør. I sør dominert av 
lag 1, mørk gråbrun humøs siltig 
sand med noe kull, grus, små og 
større steiner. Mot nord primært 
lag 2: Mørk brun humusholdig 
siltig sand med noe kull og grus. 
Klart avgrenset mot brunoransje 
undergrunn bestående ag 
gruset sand med en del små og 
store stein. Opptrer som lommer 
i dypere søkk, veldig tynt 
mellom disse. 

- 320 16 ujevn - ujevn PK3880 
Cf34943_101-

105 
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Anr. Type Beskrivelse L B D Bunn Sider Plan Prøvenr. Fotonr. 

3380 Kokegrop 

Bunn av kokegrop eller ildsted, 
oval i plan, men ikke fullstendig 
avdekket mot vest på grunn av 
septiktank og store mengder 
stein i det ustabile profilet. 
Anlegget målte 72 x min. 40 cm, 
og var opptil 5 cm dypt. Bunnen 
var ujevn, sidene syntes å være 
skrå eller buete. Tydelig 
avgrenset mot undergrunnen i 
plan og profil. Fyllet bestod av 
brunsort kull med små mengder 
humus, grus og sand. Det var 
enkelte nevestore stein i 
anlegget, men det er usikkert 
om disse var varmepåvirkete. 
Undergrunnen rett under 
nedgravningen har en svak 
rødtone og synes 
varmepåvirket. PK4038 tatt ut 
under snitting, PK4039 fra 
profilbenken. 

72 40 5 ujevn skråe oval 
PK4038-

9 

Cf34943127-
9, 

Cf35056_093
2 

 

11.1.1 AVSKREVNE ANLEGG 

Anr Beskrivelse 

668 
Fyllag i toppen av røysen, foran låvebro. Inneholdt moderne funn. Anlagt samtidig/i etterkant av låven. 
Moderne. 

724 Steinlag, trolig del av opprinnelig røys, men fjernet og lagt på igjen rundt 1930. 

744 
Steinlag. Trolig del av opprinnelig røys, uklart om opprinnelig overflate; synes mer sannsynlig å ha blitt flyttet 
på rundt 1930. Går til undergrunn i vest. 

2297 Rester av rødbrunt gruset planeringslag, nederste del av A668. Moderne. 

2316 
Lag langs N-S profil, og midtre-vestre del, mørk brunt, humøst, kullholdig, moderne skit. Små lommer som 
gradvis blir større. Påfylte masser under 1930-gjenoppbygging. 

2330 Som 2316. 

2360 Som 2297. 

2366 Som 2316/2330. 

3137 
Som 2316 etc, mer sammenhengende område med mørk brun til brunsort humøs sand med grus og stein, 
en god del moderne materiale iblandet. 

3339 Avskrevet, forsvant ved opprensing 

3346 Trolig steinopptrekk, moderne 

3941 Moderne steinopptrekk 

3948 Forsenkning, naturlig 

200031 Fjernet 
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11.2 TILVEKSTTEKST C60373 

C60373/1-7 
Gravfunn fra jernalder fra TINGHAUGEN, FLIKKA, av FLIKKA (79/12), 

FLEKKEFJORD K., VEST-AGDER.  

 

1) Beslag (?) av kobberlegering. Rektangulært mulig beslag, bestående av et metallflak 

brettet dobbelt, og fortykket langs kanten. Usikker alder. Mål: Stl: 7,0 cm. Stb: 2,5 cm. 

Stt: 3,0 cm.  

Funnet i omrotet lag i bunnen av gjenoppbygget gravhaug.  

2) Kniv av jern. Blad og tange med rester av organisk håndtak, trolig tre eller bein/horn. 

Jernet er sterkt korrodert, men det synes som om bladet er bevart til tuppen, mens 

håndtaket trolig er brukket i enden. Ryggen på bladet er forholdsvis velbevart, eggen er 

fragmentert. Mål: Blad: 8,0 cm Stl: 12,5 cm. Stb: 1,9 cm. Stt: 0,2 cm.  

Fra grop A3313.  

3) Spiker av jern. Hodet er pyramideformet, flatt på toppen. Stangen ser ut til å være 

avbrutt. Sterkt korrodert. Mål: Bevart lengde: 3,3 cm; bevart lengde stang: 2,1 cm; hodets 

bredde 1,9 cm; stangens tykkelse: 0,4 cm. Stl: 3,3 cm. Stb: 1,9 cm. Stt: 0,4 cm.  

Fra grop A3313.  

4) Spiker av jern.  

Spiker i jern. Flathamret hode, avsmalnende stang. Svært korrodert. Mål: Lengde stang: 

2,2 cm. Stl: 2,5 cm. Stb: 0,9 cm. Stt: 0,3 cm.  

Fra grop A3152.  

5) 136 fragmenter av bein, brente, vekt 16,7 g. Beina var svært fragmenterte, og kunne 

kun i ett tilfelle bestemmes til spesifikk art, sau/geit. Andre bein kommer trolig fra et 

mellomstort pattedyr og fra et stort planteetende dyr, eller fra uspesifisert dyr, mens om 

lag 1/3 ikke kunne identifiseres. Ett fragment ble radiologisk datert til 143 ± 27, kal. 

1670-1940 e.Kr.  

Fra grop A3152. 

6) 28 fragmenter av bein, brente, vekt 2,7 g. Beina var svært fragmenterte, og kunne 

ikke bestemmes nærmere enn til et stort planteetende dyr for ett fragment, en del kunne 

kun bestemmes til dyr, mens resten var ubestemte.  

Fra grop A3313. 

7) 4 prøver, kull. To av prøvene ble vedartbestemte og radiologisk daterte. Hele eller 

deler av prøvene ble forbrukt ved analyse.  

PK3880, vekt 0,3 g. Prøven ble vedartbestemt til eik, hassel, or, og selje. Ett fragment 

hassel ble radiologisk datert til 1880 ± 53 BP, kal. 70-220 e.Kr.(Ua-53712). Fra 

kokegrop/ildsted A3353.  

PK4038, vekt 3 g. Prøven ble vedartbestemt til eik. Den ble radiologisk datert til 1938 ± 

28 BP, kal. 25-120 e.Kr. (Ua-53713). Fra lag A3380.  

 

Funnomstendighet: Funnene er innkommet ved arkeologisk utgravning foretatt i perioden 

13.4.-6.5.2015 i forbindelse med dispensasjon av gravminne id 52264 for anleggelse av 

tun mellom gårdsbygninger, og utvidelse av bolighus. Gravminnet er beskrevet i 

forskningslitteraturen, og ble befart av Kulturhistorisk museum, Vest-Agder 

fylkeskommune og Riksantikvaren i forkant av utgravningen (Omland 2007; Iversen 

2014). Gravminnet var sterkt skadet ved undersøkelsen, og samtlige kanter var skåret av 

nyere tids bygninger eller veier. Den opprinnelige gravrøysen har trolig vært demontert 
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og gjenoppbygd i forbindelse med oppføringen av driftsbygningen, ca. 1930. Det var 

ingen intakte spor etter et indre gravminne, men under røysen lå enkelte nedgravninger 

som enten tilhører gravminnet, eller ble anlagt tidligere. Mesteparten av gjenstandene fra 

røysen var moderne, men enkelte metallgjenstander fra bunnen kan tilhøre den 

forhistoriske bruken. Kull fra to anlegg ble vedartbestemt og radiologisk datert. Brente 

bein funnet i nedgravningene ble osteologisk analysert, og ett fragment ble radiologisk 

datert. Analyserapporter fra Moesgaard Museum (vedart), Ångströmlaboratoriet (C14) og 

SAU (osteologi) foreligger i utgravningsrapporten (Wenn og Iversen 2016).  

Orienteringsoppgave: Gravhaugen ligger på tunet til Flikka, 79/12 (Flikkaveien 44), og 

er inneklemt mellom, og delvis skåret av, hovedbygningen i sør, driftsbygningen i 

nordvest, gårdsveien til Flikka, 79/12, og videre inn til 79/85 (Flikkaveien 50), i vest, og 

gårdsveien inn til Flikka 79/8 (Flikkaveien 42) i øst.  

Kartreferanse: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6469930, Ø: 363249.  

LokalitetsID: 52264.  

Litteratur:  

Iversen, Frode, 14.07.2014: Prosjektplan. Undersøkelse av et automatisk fredet 

kulturminne, Tinghaugen (ID 52264). Utvidelse av hus, planering av tun. Flikka, gnr 79, 

bnr 12, Flekkefjord kommune, Vest-Agder. Upublisert prosjektplan, Arkeologisk seksjon, 

Kulturhistorisk museum, UiO.  

Wenn, Camilla Cecilie og Frode Iversen, 23.11.2016: Rapport fra arkeologisk 

utgravning. Gravhaug, kokegrop og lag. Flikka, 79/12, Flekkefjord K., Vest-Agder. 

Upublisert utgravningsrapport, Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum, UiO 
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PRØVER 

11.2.1 KULLPRØVER  

Pnr. Str.nr. Cnr. Analysenr. Ukal. dat. 
Kal. 1-
sigma 

Kal. 2-
sigma 

Vedart Vekt g 

3880 A3353 C60373/7 Ua-53712 1880 ± 53 BP 70-220 e.Kr. 1-260 e.Kr. 
7 eik, 1 hassel, 

1 or, 1 selje 
0,3 

4038 A3380 C60373/7 Ua-53713 1938 ± 28 BP 25-120 e.Kr. 1-130 e.Kr. 10 eik 3 

4039 A3380 C60373/7  
 

   5 

4040 A4023 C60373/7  
 

   0,1 

11.2.2 RADIOLOGISK DATERING PÅ BEIN 

Funnr. Str.nr. Cnr. Analysenr. Ukal. dat. Kal. 1-sigma Kal. 2-sigma Type 

F3162 A3152 C60373/5 Ua-53516 143 ± 27 BP 1670-1940 e.Kr. Etter 1660 e.Kr. 
Mellomstort 

pattedyr 

 

11.3 TEGNINGER 

A-nr. Strukturtype Plan/Profil Prøver Format Målestokk Dato Sign. 

3380 Kokegrop/ildsted x/x PK4038-9 A4 1:20 04.05.2015 HMSM 

3353 Lag -/x PM3880 A3 1:20 30.04.2015 HMSM 

3152, 3313, 3325, 
3339, 4023 

Groper x/x PK4040 A3 1:20 30.04.2015 HR 

Alle tegninger er rentegnet av Camilla C. Wenn 

11.4 FOTOLISTE 

11.4.1 CF34943 

Undernummer 001-147 ble tatt med vanlig feltkamera, Canon G16. 149-157 ble tatt med 

drone. En filmsnutt som viser lokaliteten og omkringliggende terreng ligger som raw-fil 

under undernummer 001. 

Filnavn Motiv Strukturnr. 
Sett 
mot 

Fotograf Dato 

Cf34943_001 HR måler inn haug før avtorving. 
 

Øsø CCW 14.04.2015 

Cf34943_002 
HR måler inn haug før avtorving; 
oversikt over tunområdet, haug, 
låvebro. 

 
N CCW 14.04.2015 

Cf34943_003 Haug før avtorving 
 

N CCW 14.04.2015 

Cf34943_005 
Låve og forskallingsmur; før 
undersøkelsens start.  

Sv CCW 14.04.2015 

Cf34943_006 
Septiktanklokk, ; før undersøkelsens 
start.  

Nø CCW 14.04.2015 

Cf34943_007 Tunområde; før undersøkelsens start. 
 

Ønø CCW 14.04.2015 

Cf34943_008 
Tilbygg våningshus (nordøst) og 
forskalling mot haugen; før 
undersøkelsens start. 

 
Ø CCW 14.04.2015 

Cf34943_009 
Mur, nordvestvegg våningshus; før 
undersøkelsens start.  

Ø CCW 14.04.2015 
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Filnavn Motiv Strukturnr. 
Sett 
mot 

Fotograf Dato 

Cf34943_011 
Vei inn til Flikkaveien 42, nordlig del av 
haug/tørrmur langs høyre side. 
Høyspent markert med rød spray. 

 
S CCW 14.04.2015 

Cf34943_012 
Vei inn til Flikkaveien 42, nordlig del av 
haug/tørrmur/steingjerde langs venstre 
side. Høyspent markert med rød spray. 

 
N CCW 14.04.2015 

Cf34943_013 

Vei inn til Flikkaveien 42, nordlig del av 
haug/tørrmur/sementforskalling langs 
høyre side. Høyspent markert med rød 
spray. 

 
S CCW 14.04.2015 

Cf34943_015 
Høyspentmarkering langs vei inn til 
Flikkaveien 42; Flikkaveien 44 langs 
venstre side. 

 
N CCW 14.04.2015 

Cf34943_017 
Rasprofil ved våningshus, SØ-hjørne. 
Mulig del av haug?  

Nnv CCW 14.04.2015 

Cf34943_024 
Magne Samdal og CCW, 
droneflygning.  

- HR 16.04.2015 

Cf34943_026 
Magne Samdal og CCW, 
droneflygning.  

- HR 16.04.2015 

Cf34943_028 
Magne Samdal og CCW, 
droneflygning.  

- HR 16.04.2015 

Cf34943_031 
Magne Samdal og CCW, 
droneflygning.  

- HR 16.04.2015 

Cf34943_034 
Arbeidsbilde: CCW og HR overser 
gravemaskinarbeid; Atle Janssen fra 
Bygdeservice på besøk. 

 
S HMSM 16.04.2015 

Cf34943_035 
Arbeidsbilde: CCW og HR overser 
gravemaskinarbeid; Atle Janssen fra 
Bygdeservice på besøk. 

 
N HMSM 16.04.2015 

Cf34943_038 
Arbeidsbilde: HR måler inn stein og 
Hilde Melgaard overvåker maskinen  

Vsv CCW 16.04.2015 

Cf34943_040 
Arbeidsbilde: HR og Hilde Melgaard 
overvåker maskinen  

Nnv CCW 16.04.2015 

Cf34943_043 Arbeidsbilde: HR måler inn stein 
 

N HMSM 17.04.2015 

Cf34943_046 
Oversikt etter avtorving, haugens 
vestside.  

Ø HMSM 20.04.2015 

Cf34943_047 
Oversikt etter avtorving, haugens 
vestside.  

Nø HMSM 20.04.2015 

Cf34943_048 
Oversikt etter avtorving, haugens 
vestside.  

Nø HMSM 20.04.2015 

Cf34943_049 
Oversikt etter avtorving, haugens 
sørøstside.  

Nnø HMSM 20.04.2015 

Cf34943_050 Arbeidsbilde: CCW måler inn stein. 
 

Øsø HMSM 20.04.2015 

Cf34943_051 
Arbeidsbilde: Gravemaskinen plukker 
stein med klype.  

Nnv HMSM 20.04.2015 

Cf34943_053 
Arbeidsbilde: Gravemaskinen plukker 
stein med klype.  

V HMSM 20.04.2015 

Cf34943_054 

Arbeidsbilde: HR og Hilde Melgaard 
renser i nordlig del; gravemaskinskuffa 
brukes som bøtte til å fjerne jord og 
steiner. 

 
Ssv CCW 21.04.2015 
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Filnavn Motiv Strukturnr. 
Sett 
mot 

Fotograf Dato 

Cf34943_056 

Arbeidsbilde: HR og Hilde Melgaard 
renser i nordlig del; gravemaskinskuffa 
brukes som bøtte til å fjerne jord og 
steiner. 

 
vnv CCW 21.04.2015 

Cf34943_057 

Arbeidsbilde: HR og Hilde Melgaard 
renser i nordlig del; gravemaskinskuffa 
brukes som bøtte til å fjerne jord og 
steiner. 

 
nnø CCW 21.04.2015 

Cf34943_061 

Arbeidsbilde: HR og Hilde Melgaard 
renser i nordlig del; gravemaskinskuffa 
brukes som bøtte til å fjerne jord og 
steiner. 

 
Ssv CCW 22.04.2015 

Cf34943_062 
Store stein som fremkommer i vest, 
mot veien inn til låven.  

Vsv CCW 22.04.2015 

Cf34943_064 
Store stein i forgrunnen, i vest, med 
mindre steiner mot øst; HR som 
målestokk. 

 
Ønø CCW 22.04.2015 

Cf34943_065 
Gravemaskinfører Martin Skadberg, 
med gravemaskinen delvis på 
dekkmatter. 

 
Vsv CCW 22.04.2015 

Cf34943_066 
Gravemaskinen river forskallingsmuren 
mot låven.  

VSV CCW 22.04.2015 

Cf34943_068 
Arbeidsbilde. HR og Hilde Melgaard 
renser i låvebruhjørnet.  

Nnv CCW 22.04.2015 

Cf34943_069 
Arbeidsbilde. HR og Hilde Melgaard 
renser i låvebruhjørnet.  

N CCW 22.04.2015 

Cf34943_072 
Situasjonsbilde - fjernet tverrprofil, før 
start sekundærprofil (trappetrinn) i øst.  

S CCW 24.04.2015 

Cf34943_074 Kleberaskebeger fremvist av nabo 
 

- CCW 27.04.2015 

Cf34943_075 Kleberaskebeger fremvist av nabo 
 

- CCW 27.04.2015 

Cf34943_076 Kleberaskebeger fremvist av nabo 
 

- CCW 27.04.2015 

Cf34943_077 Kleberaskebeger fremvist av nabo 
 

- CCW 27.04.2015 

Cf34943_079 Kleberaskebeger fremvist av nabo 
 

- CCW 27.04.2015 

Cf34943_081 
Situasjonsbilde, haugen etter fjerning 
av første lag stein etter opprettelsen av 
trappeprofil i øst. 

 
Sv CCW 27.04.2015 

Cf34943_082 
Situasjonsbilde, haugen etter fjerning 
av første lag stein etter opprettelsen av 
trappeprofil i øst. 

 
Ssø CCW 27.04.2015 

Cf34943_085 
Store innmålte stein i sør før 
fjerning/flytting  

Sv CCW 28.04.2015 

Cf34943_088 Arbeidsbilde: HR sikrer området. 
 

NØ CCW 29.04.2015 

Cf34943_089 

Oversikt felt etter opprensing. Den 
store steinen på feltet lå opprinnelig 
lenger sør, men ble flyttet til område 
uten anlegg, da den var for tung til å 
løftes ut fra feltet. 

 
NØ CCW 29.04.2015 

Cf34943_090 

Oversikt felt etter opprensing. Den 
store steinen på feltet lå opprinnelig 
lenger sør, men ble flyttet til område 
uten anlegg, da den var for tung til å 
løftes ut fra feltet. 

 
ØSØ CCW 29.04.2015 
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Filnavn Motiv Strukturnr. 
Sett 
mot 

Fotograf Dato 

Cf34943_091 

Oversikt felt etter opprensing. Den 
store steinen på feltet lå opprinnelig 
lenger sør, men ble flyttet til område 
uten anlegg, da den var for tung til å 
løftes ut fra feltet. 

 
SSV CCW 29.04.2015 

Cf34943_094 

Oversikt felt etter opprensing. Den 
store steinen på feltet lå opprinnelig 
lenger sør, men ble flyttet til område 
uten anlegg, da den var for tung til å 
løftes ut fra feltet. 

 
VNV CCW 29.04.2015 

Cf34943_096 

Oversikt felt etter opprensing. Den 
store steinen på feltet lå opprinnelig 
lenger sør, men ble flyttet til område 
uten anlegg, da den var for tung til å 
løftes ut fra feltet. 

 
SV CCW 29.04.2015 

Cf34943_097 Kokegrop/ildsted A3380, plan. A3380 VNV CCW 29.04.2015 

Cf34943_098 Jordfast stein i nordvest. 
 

NNV CCW 29.04.2015 

Cf34943_099 

Steinopptrekk A3325, A3152 (med 
brent bein), A3313 (med brent bein), 
plan. A4023 og A3339 i bakkant 
venstre, helt bakerst lag A3353. 

A3325, A3152, 
A3313, A4023, 

A3339 
NNØ CCW 29.04.2015 

Cf34943_100 

Steinopptrekk A3325, A3152 (med 
brent bein), A3313 (med brent bein), 
plan. A4023 og A3339 i bakkant 
venstre, helt bakerst lag A3353. 

A3325, A3152, 
A3313, A4023, 

A3339 
NNØ CCW 29.04.2015 

Cf34943_101 Lag A3353, plan. A3353 
ØN
Ø 

CCW 29.04.2015 

Cf34943_102 Lag A3353, plan. A3353 NV CCW 29.04.2015 

Cf34943_103 Lag A3353, profil. A3353 V HMSM 30.04.2015 

Cf34943_104 Lag A3353, profil, sørlig del. A3353 V HMSM 30.04.2015 

Cf34943_105 Lag A3353, profil, nordlig del. A3353 V HMSM 30.04.2015 

Cf34943_106 
Steinopptrekk A3325, A3152, A3313, 
profil. 

A3325, A3152, 
A3313 

NNØ HR 30.04.2015 

Cf34943_107 
Steinopptrekk A3325, A3152, A3313, 
profil. Vestlig del. 

A3325, A3152, 
A3313 

NNØ HR 30.04.2015 

Cf34943_109 
Steinopptrekk A3325, A3152, A3313, 
profil. Midtre del. 

A3325, A3152, 
A3313 

NNØ HR 30.04.2015 

Cf34943_110 
Steinopptrekk A3325, A3152, A3313, 
profil. Østre del. 

A3325, A3152, 
A3313 

NNØ HR 30.04.2015 

Cf34943_116 
Store steiner som ble fjernet fra sørlig 
del av haugen.  

Ø CCW 04.05.2015 

Cf34943_117 
Store steiner som ble fjernet fra sørlig 
del av haugen.  

S CCW 04.05.2015 

Cf34943_120 
Arbeidsbilde: Hilde Melgaard og HR 
graver strukturer.  

Ø CCW 04.05.2015 

Cf34943_122 
A3339 (avskrevet) og mulig 
nedgravning/steinopptrekk A4023 med 
eldre fyll, profil. 

A3339, A4023 NNØ HR 04.05.2015 

Cf34943_125 
A3339 (avskrevet) og mulig 
nedgravning/steinopptrekk A4023 med 
eldre fyll, profil. 

A3339, A4023 NNØ HR 04.05.2015 

Cf34943_127 Bunn av kokegrop/ildsted A3380, profil. A3380 V HR 04.05.2015 



Gnr. 79, Flekkefjord kommune  Saksnr. 2013/5177 

 

  

 47 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Filnavn Motiv Strukturnr. 
Sett 
mot 

Fotograf Dato 

Cf34943_129 Mulig stolpe/steinopptrekk A3933, plan. A3933 Ø HR 04.05.2015 

Cf34943_131 Steinopptrekk v for stor stein, plan 
 

Ønø HMSM 05.05.2015 

Cf34943_132 
Oversiktsbilde som viser omtrentlig 
plassering for Kjempa, en annen 
gravhaug beskrevet i skritlige kilder. 

 
Nnv CCW 05.05.2015 

Cf34943_134 Nordlig gravhaug på Flikka 
 

Vsv CCW 05.05.2015 

Cf34943_135 Nordlig gravhaug på Flikka 
 

Ssø CCW 05.05.2015 

Cf34943_136 
Oversiktsbilde som viser omtrentlig 
plassering for Kjempa, en annen 
gravhaug beskrevet i skritlige kilder. 

 
Sv CCW 05.05.2015 

Cf34943_137 
Utsikt til Flikka fra Rv 39, nord for 
Flikka.  

Ssø CCW 05.05.2015 

Cf34943_141 Steinopptrekk v for stor stein, profil 
 

S CCW 05.05.2015 

Cf34943_143 
Mulig stolpehull/steinopptrekk A3933, 
profil. 

A3933 NØ HR 05.05.2015 

Cf34943_144 Feltet etter utgravning 
 

NNV CCW 05.05.2015 

Cf34943_145 Feltet etter utgravning 
 

NØ CCW 05.05.2015 

Cf34943_147 Feltet etter utgravning 
 

Ø CCW 05.05.2015 

Cf34943_149 Avtorvet gravhaug/gravrøys 
 

V MS 16.04.2015 

Cf34943_150 Avtorvet gravhaug/gravrøys 
 

V MS 16.04.2015 

Cf34943_151 Avtorvet gravhaug/gravrøys 
 

N MS 16.04.2015 

Cf34943_152 Avtorvet gravhaug/gravrøys 
 

NØ MS 16.04.2015 

Cf34943_153 
Avtorvet gravhaug/gravrøys, med utsikt 
mot nordøst  

NØ MS 16.04.2015 

Cf34943_154 
Avtorvet gravhaug/gravrøys, med utsikt 
mot sørøst  

SØ MS 16.04.2015 

Cf34943_155 
Avtorvet gravhaug/gravrøys, med utsikt 
mot sør-sørøst  

SSØ MS 16.04.2015 

Cf34943_156 
Avtorvet gravhaug/gravrøys, med utsikt 
mot sør  

S MS 16.04.2015 

Cf34943_157 
Avtorvet gravhaug/gravrøys, med utsikt 
mot sørvest  

SV MS 16.04.2015 

Cf34943_158 
Rentegning av kokegrop/ildsted A3380, 
lag A3353, groper A3152, A3313, 
A3325, A3339, A4023, plan/profil. 

A3380, A3353, 
A3152, A3313, 
A3325, A3339, 

A4023 

 CCW 15.11.2016 

Cf34943_159 Originaltegning av lag A3353, profil. A3353  HMSM 30.04.2015 

Cf34943_160 
Originaltegning av groper A3152, 
A3313, A3325, A3339, A4023, 
plan/profil. 

A3152, A3313, 
A3325, A3339, 

A4023 
 HR 30.04.2015 

Cf34943_161 
Originaltegning av kokegrop/ildsted 
A3380, plan/profil. 

A3380  HMSM 04.05.2015 

Cf34943_162 
Fotomosaikk – moderne funn fra 
gravminnet. 

A218  CCW 16.11.2015 

Cf34943_163 

Kart: Kulturminnets lokalisering Norge-
Vest-Agder-Flekkefjord. Kartgrunnlag: 
Statens kartverk. Tillatelsesnummer 
NE12000-150408SAS. 

  CCW 15.11.2015 
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Filnavn Motiv Strukturnr. 
Sett 
mot 

Fotograf Dato 

Cf34943_164 

Kart: Gravminnets plassering på Flikka. 
Kartgrunnlag: Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NE12000-
150408SAS. 

  CCW 15.11.2015 

Cf34943_165 

Kart: Detalj over flyfoto med 
gravminnets plassering på tunet av 
Flikka 79/12. Kartgrunnlag: Statens 
kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-
150408SAS. 

  CCW 16.11.2015 

Cf34943_166 

Undersøkelsesområdets plassering på 
gårdstunet. Kameravinkelen får det til å 
se ut som det har gått inn i 
våningshuset i sør; i realiteten holdt 
undersøkelsen seg unna husveggene. 
Kartgrunnlag: Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NE12000-
150408SAS.  

  CCW 
16.11.2016

. 

Cf34943_167 

Plan over utgravningsområdet og 
nærmiljø. Kartgrunnlag: Statens 
kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-
150408SAS.  

  CCW 17.11.2016 

Cf34943_168 

Detalj over området der det ble gravd 
ned til steril undergrunn, med 
undersøkte anlegg. Kartgrunnlag: 
Statens kartverk. Tillatelsesnummer 
NE12000-150408SAS.  

  CCW 17.11.2016 

Cf34943_169 

Høydemål fra Intrasis, brukt bl.a. til å 
skape høydeprofil. Grønne punkter 
viser til overflatemålinger før 
undersøkelsen, røde punkter viser nivå 
etter ferdigstilt undersøkelse. Målene 
er oppgitt i meter over havet. 
Kartgrunnlag: Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NE12000-
150408SAS.  

  CCW 17.11.2016 

11.4.2 CF35056 

Fotonummeret inneholder et utvalg av oversiktsbilder tatt med et Nikon 1 S1-kamera på 

fotostang. 

Filnavn Motiv 
Sett 
mot 

Fotograf Dato 

Cf35056_0133 
Mur mellom låvevei og kjørevei gjennom Flikkaveien 
44. 

SØ CCW 14.04.2015 

Cf35056_0224 Låvebroen før avtorving. NV CCW 14.04.2015 

Cf35056_0264 Haugen etter avtorving. Stein i øst og vest. SV CCW 15.04.2015 

Cf35056_0291 
Haugen etter avtorving. Sørlig del inkludert 
våningshus. 

SSV CCW 15.04.2015 

Cf35056_0296 Haugen etter avtorving. Hjørnet mot låven. VNV CCW 15.04.2015 

Cf35056_0338 Haugen etter avtorving. Hjørnet mot låven. NNØ CCW 15.04.2015 

Cf35056_0405 
Haugen etter avtorving. Langs østsiden av 
våningshuset. 

N CCW 15.04.2015 

Cf35056_0420 Haugen etter avtorving. Østsiden. ØNØ CCW 15.04.2015 
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Filnavn Motiv 
Sett 
mot 

Fotograf Dato 

Cf35056_0435 
Mur mellom låvevei og kjørevei gjennom Flikkaveien 
44. 

N CCW 15.04.2015 

Cf35056_0452 
Forskallingsmur mellom haug i nord og hage i sør, før 
avtorving. 

N CCW 15.04.2015 

Cf35056_0461 Forskallingsmur under låvebro, mot låve. SSØ CCW 15.04.2015 

Cf35056_0465 Forskallingsmur under låvebro, mot nord. S CCW 15.04.2015 

Cf35056_0470 Tørrmur mot veien til Flikkaveien 42. SV CCW 15.04.2015 

Cf35056_0479 
Detalj av muren mot Flikkaveien 42, 
betongforskalling. 

V CCW 15.04.2015 

Cf35056_0481 
Detalj av muren mot Flikkaveien 42, øst for 
våningshuset. Stein med betongforsterkning i toppen. 

V CCW 15.04.2015 

Cf35056_0491 Haugen etter avtorving. SØ CCW 16.04.2015 

Cf35056_0503 
Haugen etter fjerning av første steinlag, hjørnet med 
låvebro. 

NV CCW 17.04.2015 

Cf35056_0646 Haugen etter fjerning av første steinlag. Ø CCW 17.04.2015 

Cf35056_0656 Haugen etter fjerning av første steinlag. N CCW 17.04.2015 

Cf35056_0667 Profilbalken i øst etter fjerning av første steinlag. N CCW 17.04.2015 

Cf35056_0671 
Muren mot Flikkaveien 42 etter fjerning av første 
steinlag. 

NV CCW 17.04.2015 

Cf35056_0685 
Del av steingjerde som strekker seg nordover fra 
haugen, og mulig forlengelse av haugen langs 
låveveggen. 

S CCW 17.04.2015 

Cf35056_0688 
Haugen etter fjerning av første steinlag, langs 
profilbalken i øst. 

S CCW 17.04.2015 

Cf35056_0697 Haugen etter fjerning av andre steinlag, norøstlig del. NV CCW 22.04.2015 

Cf35056_0699 
Haugen etter fjerning av andre steinlag, nordlig og 
sørlig del. 

Ø CCW 22.04.2015 

Cf35056_0702 
Haugen etter fjerning av andre steinlag, nordlig og 
sørlig del. 

S CCW 22.04.2015 

Cf35056_0711 Ferdig avdekket, bunnivå sør for rør til septiktank. Ø CCW 29.04.2015 

Cf35056_0756 Ferdig avdekket, området rundt septiktanken. NV CCW 29.04.2015 

Cf35056_0792 Ferdig avdekket, rør til septiktank. S CCW 29.04.2015 

Cf35056_0795 Ferdig avdekket, hovedfelt. Ø CCW 29.04.2015 

Cf35056_0819 Ferdig avdekket, hovedfelt. SSV CCW 29.04.2015 

Cf35056_0840 Ferdig avdekket, hovedfelt, trinnvis profilbalk i øst. S CCW 29.04.2015 

Cf35056_0845 Ferdig avdekket, hovedfelt. V CCW 29.04.2015 

Cf35056_0871 Ferdig avdekket, hovedfelt, trinnvis profilbalk i øst. S CCW 29.04.2015 

Cf35056_0872 Ferdig avdekket, hovedfelt. V CCW 29.04.2015 

Cf35056_0897 Ferdig avdekket, hovedfelt, med lag i nordøst. V CCW 29.04.2015 

Cf35056_0912 Ferdig avdekket, hovedfelt, sørlig del med anlegg. S CCW 29.04.2015 

Cf35056_0950 Detalj av østlige trinnvise profilbalk. Ø CCW 29.04.2015 

Cf35056_0973 Detalj av steiner i profilet i vestlig del av hovedfeltet. V CCW 29.04.2015 

Cf35056_0975 Detalj av steiner i profilet i vestlig del av hovedfeltet. V CCW 29.04.2015 

Cf35056_1026 Profil i sørlig felt, mot våningshus. S CCW 29.04.2015 

Cf35056_1047 Feltet sett fra nord. N CCW 29.04.2015 

Cf35056_1071 Steinmur etter ferdig avdekking. NNV CCW 29.04.2015 

Cf35056_1073 
Steinmur og østlig del av våningshus etter ferdig 
prosjekt. 

N CCW 29.04.2015 
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11.5.2 RADIOLOGISK DATERING – ÅNGSTRÖMLABORATORIET, UPPSALA UNIVERSITET 

 
 IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

1500CalAD 1600CalAD 1700CalAD 1800CalAD 1900CalAD 2000CalAD

Calibrated date

  100BP

  150BP

  200BP

  250BP

  300BP

  350BP

R
a
d
io

c
a
rb

o
n
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e
te

rm
in

a
ti

o
n

Ua-53516 : 143±27BP

  68.2% probability
    1670AD ( 9.8%) 1700AD
    1720AD (21.7%) 1780AD
    1790AD ( 7.4%) 1820AD
    1830AD (16.9%) 1880AD
    1910AD (12.4%) 1940AD
  95.4% probability
    1660AD (79.3%) 1890AD
    1900AD (16.1%) 1950AD
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11.5.3 OSTEOLOGISK ANALYSE, SOCIETAS ARCHAEOLOGICA UPSALIENSIS 
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11.6 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

Type Digital Analog 

Dagbok Intrasisdatabase Arkiv 

Originaltegninger, 2 stk A3, 1 stk. A4 Fotobasen Arkv 

Rentegninger Fotobasen - 

Foto vanlig kamera/atangkamera/drone; fotoliste Fotobasen - 

Lister (prøver, funn) Intrasis - 

Kart Fotobasen - 

 


