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1. Sammendrag 

Oppland fylkeskommune v/kulturarv gjennomførte 15.-23. mai 2018 en arkeologisk registrering og 

en enkel undersøkelse av kullgrop id 240113 (for å avgjøre om det var ei kullgrop) i forbindelse med 

Klinkenbergtoppen boligområde i Søndre Land. Det ble registrert to lokaliteter med automatisk 

fredete kulturminner (røysfelt id 240106 og kullgrop id 240113). Av nyere tids kulturminner ble det 

registrert ei dyrket flate med rydningsstein i nedkant og ei rydningsrøys, et felt med fire 

rydningsrøyser og ei tuft samt ei enkeltliggende rydningsrøys. 

 

2. Bakgrunn 

Bakgrunnen for registreringen var reguleringsplanarbeid for Klinkenbergtoppen boligområde i Søndre 

Land. 

 

3. Område 

Deler av området var svært bratt og med berg synlig i dagen. Helt i sør var området kraftig forstyrret, 

det var blant annet opparbeidet en grusplass der, og det så ut til at det var tatt ut masser fra et 

område her. Enkelte områder var svært fuktige og det gikk flere bekker nedover i terrenget. Det så 

også ut til å være grøftet litt, spesielt i sør. Ellers var det enkelt rygger og enkelte mindre flater i 

området. Fra planområdet var det god utsikt mot Randsfjorden i sørvest. 
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Store deler av området var hugget for noen år siden. Det hadde vokst opp tett krattskog som var litt 

over 2 meter høy i dette området. Her var det vanskelig å få oversikt over området. Ellers var det tett 

skog, noe som gjorde det vanskelig å få inn GPS-signaler enkelte steder. 

 

 
Figur 1: Panorama fra planens nord-østligste hjørne mot SV. Randsfjorden ses i bakgrunnen. Foto: 15.5.2018, U.T.Grøtberg. 

 

   
Figur 2: Skrint område med berg i dagen, midt i planområdet, sett mot nord. Foto: 22.5.2018, U.T.Grøtberg. 

Figur 3: Utsikt ned mot Hov kirke og Randsfjorden fra planens nord-østre område og mot vest-sørvest. Foto: 15.5.2018, 
U.T.Grøtberg. 

4. Metode 

Området ble overflateregistrert, det vil si at det blir gått systematisk i terrenget for å lokalisere 

eventuelle kulturminner som er synlige på markoverflaten. Metoden gjør at man kan finne 

kulturminner som for eksempel kullgroper, slagghauger, gravhauger, røyser, kullmiler, fangstgroper 

og lignende. I tillegg ble det gravd et prøvestikk i den registrerte kullgropa, for å se om det dreide seg 

om ei kullgrop, for det ble ikke påvist kull med stikking med jordbor. 

 



3 
 

5. Registreringen 

Området ble registrert i perioden 15.-23. mai 2018 av Unni Tveiten Grøtberg, som var feltleder og 

rapportansvarlig. Været var fint og hadde ikke innvirkning på gjennomførelsen eller resultatet av 

registreringen. 

 

6. Resultatet av den arkeologiske registreringen 

Det ble påvist automatisk fredete kulturminner samt etterreformatoriske kulturminner innenfor 

planområdet. 

 

6.1 Automatisk fredete kulturminner 

Av automatiske fredete kulturminner ble det registrert ei kullgrop (id 240113) og et røysfelt (id 

240106). 

 

6.1.1 Kullgrop id 240113 (R1) 

Kvadratisk kullgrop, bunnmål: 2x2m, nedskjæring: 4x4m, topp av voll: 6x6m, ytre mål: 7,5x7,5m. Det 

var antydning til voll rundt hele gropa, men den var tydeligst i øst og vest. Her er vollen ca. 20-25cm 

høy, ellers er den ganske flat. Det var ca. 30 cm før man kom ned på kull i gropa. Det er mulig at deler 

av miledekket var fylt ned igjen i gropa. 

 

Det ble gravd et prøvestikk i gropa, for å se om det var en kullgrop, ved å påvise kull. Det ble tatt ut 

kullprøve KP1 fra bunnen av prøvestikket. Prøvestikket viste ca. 30cm fete masser, med enkelte 

mindre kullfragmenter. På 30-40cm's dybde var det litt mer kull. Kullprøva ble tatt ut derfra. 

 

DATERING 
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Figur 4: Kullgrop id 240113 sett mot vest-sørvest. Meterstanga ligger på den østre vollen. Foto: 16.5.2018, U.T.Grøtberg. 
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6.1.2 Røysfelt id 240106  -  1-15 (R10-R24) 

Det ble registrert et røysfelt med 15 røyser. De fleste var nok rydningsrøyser, men det er mulig at en 

av røysene kan være ei gravrøys (id240106-1). Det ble stukket litt med spade i områdene mellom 

røysene på feltet, men det var vanskelig å avgjøre om det bare var skogbunn, eller om det hadde 

vært dyrket eller beitet der. Røysene lå på en markert og flat terrasse hvor det går bratt opp i 

bakkant i øst og bratt ned i forkant i vest. Lysforhold, vegetasjon og det at de fleste røysene var 

overgrodde, gjorde at de ikke kom tydelig frem på bilder. 

 

Rydningsrøys/mulig gravrøys id240106-1 (R10) 

Sirkulær røys, 7 meter i diameter og 40-120cm høy. Den var fint hvelvet på toppen og ligger i slag 

skråning, noe som forklarer høydeforskjellen. Steinene i røysa målte fra 10x10cm til 30x60cm. 
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Figur 5 Mulig gravrøys id 240106-1 (R10) sett mot nord-øst. Foto: 15.5.2018, U.T.Grøtberg. 

 

 

Rydningsrøys id240106-2 (R11) 

Oval, overgrodd og litt rotete røys. Den var orientert SV-NØ og inneholdt relativt store steiner. Røysa 

var 5x2m og 50cm høy. 

 

Rydningsrøys id240106-3 (R12) 

Oval, svært overgrodd røys. Den var orientert N-S og var 3x1,5m og 40cm høy. 

 

Mulig rydningsrøys id240106-4 (R13) 

Oval, rotete røys kastet opp inntil en stor stein. Den var orientert Ø-V og inneholdt store steiner. 

Røysa var 3,5x2m og 45cm høy. 

 

Rydningsrøys id240106-5 (R14) 

Sirkulær røys, godt overgrodd. 2m i diameter og 40cm høy. 
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Figur 6: Rydningsrøys id 240106-5 (R14) sett mot nord-nordøst. Foto: 15.5.2018, U.T.Grøtberg. 

 

Rydningsrøys id240106-6 (R15) 

Sirkulær røys, enkelte store steiner, overgrodd. 4m i diameter, 50cm høy. 

 

Rydningsrøys id240106-7 (R16) 

Oval overgrodd røys, orientert NØ-SV. 5x2m, 50cm høy. 

 

Rydningsrøys id240106-8 (R17) 

Sirkulær, overgrodd røys, 2,2m i diameter og 45cm høy. 

 

Rydningsrøys id240106-9 (R18) 

Oval røys orientert N-S, 4 x 2,3m og 45-50cm høy. 

 

Rydningsrøys id240106-10 (R19) 

Mulig rydningsrøys, overgrodd med stubber. Oval, orientert Ø-V, 3,5x2m og 45cm høy. 

 

Rydningsrøys id240106-11 (R20) 

Sirkulær røys, 4m i diameter, 60cm høy. 

 

Rydningsrøys id240106-12 (R21) 

Sirkulær overgrodd røys, 1,5m i diameter, 40cm høy. 

 

Rydningsrøys id240106-13 (R22) 
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Sirkulær overgrodd røys, 3,5m i diameter, 40cm høy. 

 

Rydningsrøys id240106-14 (R23) 

Sirkulær overgrodd røys, 4m i diameter, 60-70cm høy. 

 

Rydningsrøys id240106-15 (R24) 

Sirkulær overgrodd røys, 2m i diameter, 45cm høy. 

 

6.2 Etterreformatoriske kulturminner 

Av etterreformatoriske kulturminner ble det funnet noen rydningsrøyser, et ryddet område og ei 

mulig tuft. 

6.2.1 Røysfelt R4-R8 

Her var det 4 rydningsrøyser og ei mulig tuft (R5). Inntrykket av området var at det kan ha vært i bruk 

på 1700-1800 tallet, som et marginalt jordbruksareal. 

 

6.2.2 Ryddet område R2-R3 

Ryddet flate med rydningsstein i nedkant (R2) samt ei rydningsrøys (R3). Denne er nok fra nyere tid, 

og området er nok fremdeles i bruk, da det var montert en provisorisk lyskaster i et tre i utkanten av 

flata. 

 

6.2.3 Rydningsrøys (R9) 

Enkeltliggende rydningsrøys som målte ca. 6x3meter. Detter er trolig stein som er ryddet sammen i 

nyere tid. 

 

7. Konklusjon 

15.-23. mai 2018 gjennomførte Oppland fylkeskommune v/kulturarv en arkeologisk registrering og 

en enkel undersøkelse av kullgrop id 240113 (for å avgjøre om det var ei kullgrop) i forbindelse med 

Klinkenbergtoppen boligområde i Søndre Land. Det ble registrert to lokaliteter med automatisk 

fredete kulturminner (røysfelt id 240106 og kullgrop id 240113). Av nyere tids kulturminner ble det 

registrert ei dyrket flate med rydningsstein i nedkant og ei rydningsrøys, et felt med fire 

rydningsrøyser og ei tuft samt ei enkeltliggende rydningsrøys. 
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8. Kartvedlegg 
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