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Av kapasitetsgrunner er denne mindre undersøkelsen blitt liggende urapportert.
Noe skyldes uklare ansvarsforhold, men også kapasitet og mangel på presise
innmålinger. Mål ble tatt i forhold til pel nr. (senterlinje) Det er i dag uklart om
gravhaugen i veikanten har id-nr (trolig 61988) Det viste seg dessuten at mye av
området var omrotet som følge av graving av skyttergraver og andre tiltak.
Gropene var små og grunne og ingen av dem var egentlige kokegroper, muligens
med unntak av grop 3-1, men uspesifiserte groper med kull. De ble derfor bare
beskrevet og ikke tegnet.
Sjakting ble konsentrert til området der den mulige gravhaugen i veikanten lå (se
innmåling fra vegvesenet). I ettertid er det mest interessante de utførte analysene
av kullprøver.
Anleggsarbeidet var stoppet, og avtorvingen startet fra syd. Like ved gravhaugen
og nær jernbanelinjen ble det påvist et par små groper med innslag fra nyere tid,
(blikkbokser mm).
Ved pel 2370 (7,9 fra center) og 7,3 m fra P2380 grop (K2-1) diam 0,4 m, dybde
9-10 cm med kullblandet jord og små kullstykker foruten 3-4 kokstein.
K 2-2 fremkom 2,6 m fra pel 2390 center og 8,25 m fra P2400 (center). Den var
0,5 m i tverrmål og 0,12 m dyp med kull og 4-5 skjørbrente stein.

.

K 2-3 fremkom 10,45 m fra P2400 center og 0,9 m fra P 2390. Den lå 0,3 m
under overflaten i bunnen av dyrkningslag. Tverrmålet var 0,45 m og dybden
0,09 m.
K 2-4 lå 0,9 m V for kantkjeden til gravhaugen under 0,3 m torv og muld. Avstand
fra P2400 center 14,25 m, fra P 2390 center 9,75 m Gropen målte N-S 0,85 m,
Ø-V 0,75m, dybde 0,15 m. Den inneholdt sterkt kullblandet masse, men inge
skikkelige kullstykker.
Ferlt 3 ble åpnet 10 m S for pel 2410. Et par kullkonsentrasjoner hadde
blikkbokser i bunnen. K3-1 lå 0,18 m under torvlaget, hadde diameter 0,95 m og
dybde 0,22 m. Her lå det tett med kokstein og oppløst kull, men bare få større
stykker.
Analyseresultater
Prøvene ble tatt fra det som er benevnt som felt 2 nær gravhaugen.
Prøve nr. 1: Grop 2-2 inneholdt 18 fragmenter fra hassel og 2 fra løvtre i henhold
til rapport fra Leif M. Paulssen (prøven er benevnt som nr. 1). Den ble datert
til1675 +/- 65 BP (T-10926), kalibrert alder AD255-425).
Prøve 2: Grop 2-3 inneholdt 11 fragmenter fra hassel, 6 fra eik og 3 fra løvtre. i
henhold til rapport fra Leif M. Paulssen (prøven er benevnt som nr. 2). Den ble
datert til 1790 +/- 80 BP (T-10927), kalibrert alder AD125-340).
Prøve 3 inneholdt 16 fragmenter fra ask, 3 fra eik og 1 fra hassel og 2 fra løvtre i
henhold til rapport fra Leif M. Paulssen (prøven er benevnt som nr. r). Den ble
datert til 2165 +/- 50 BP (T-10926), kalibrert alder BC360-130). Restmateriale er
ikke magasinert.

Konklusjon
Det ble bare funnet få spor etter forhistorisk bosetning, mens det var betydelige
nyere inngrep. Det tre utførte C14-dateringene viser til eldre jernalder.
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