
 
Kulturminner i Nordland 

 

Arkivsaknr.:  19/653 jf. 19/15310 
Befaringsdato: 17.-21.06.2019 og 03.07.2019.    
Kommune:  Bodø      

Formål:  Arkeologisk registrering – etablering av ny 
kommunal vannledning til Seines  

Rapport ved: Una Elstad   
 
 

 
Oversiktsbilde over nordre del av undersøkelsesområde 1 Seines 



2 

 

Oppsummering: I forbindelse med ny kommunal vannledning på Seines i Bodø kommune 
gjennomførte Nordland fylkeskommune ei arkeologisk registrering. Det ble foretatt maskinell 
sjakting på tre delstrekninger av planområdet. Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete 
kulturminner.  
 
Saken: Bodø kommune planlegger ny kommunal vannledning til Seines. Som regional 
kulturminnemyndighet varslet Nordland fylkeskommune om behov for å gjennomføre 
arkeologisk registreringsarbeid på utvalgte delstrekninger med potensial for funn av automatisk 
fredete kulturminner.  
 
15.04.2019 ble det gjort en synfaring langs traseen for å definere strekningene hvor det var 
behov for arkeologisk registreringsarbeid. Det ble avklart at tre områder langs traseen trengte 
en nærmere undersøkelse, disse er:  
 
H06 (etter kirkegården) (på bakgrunn av tidligere funn) 
H17 (vikingegrav) (på grunn av nærhet til gravhaug) 
H19 (sving Seines) (på grunn av beliggenhet) 
 
 
 

 
Figur 1: Oversikt over planområdet og områdene som skal sjaktes 

 

 
 
Området: Seines ligger på Straumøya ved Saltstraumen i Bodø kommune.   
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Figur 2: Oversikt over kjente kulturminner i området (skjermdump fra Askeladden) 

 
 
Undersøkelsen og metode: Den kulturminnefaglige undersøkelsen ble gjennomført i perioden 
17. – 21.06 og 03.07.2019 av undertegnede arkeolog ved Nordland fylkeskommune. Tilstede 
var også gravemaskinfører Terje Kristiansen fra Pedersen og Hansen Bodø AS. Det var stort 
sett fint sommervær, med litt regn noen dager.                
 
Maskinell sjakting: Dette benyttes hovedsakelig når man registrerer automatisk fredete 
kulturminner i dyrka mark.  Metoden er tilpasset funn av strukturer som ikke er synlige på 
overflaten, slik som f. eks. kokegroper, overpløyde graver, stolpehull, ildsteder, kulturlag. Det 
graves ca 3 meter brede sjakter med varierende lengde, avhengig av plangrense, topografi og 
funnpotensial. Sjaktene legges med varierende mellomrom. Metoden er anvendelig i dyrka- og 
brakkmark i søk etter aktivitet fra bronsealder, jernalder og middelalder. 
 
Til graving ble det benyttet en 8 tonns gravemaskin. Maskinen ble benyttet til å flake av matjord 
og torv ned til gulbrun til grå sandjord. Sjaktene ble målt inn med GPS i programmet ArcPad.  
 
 
Undersøkelsesområde 1: H19 (sving Seines) 

Området ligger på dyrka mark på Seines. Området ble valgt på bakgrunn av beliggenhet, som 
tilsier potensial for bosetningsspor.  
 
 

 
Figur 3: Oversiktsbilde over undersøkelsesområde 1 på Seines, fotografert mot S 
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Det ble gravd 2,5 – 3 meter brede sjakter på tvers av vannledningstraséen. Matjordslaget i 
massene var mellom 15-20 cm tykt. Under dette var det gulbrun til mørkebrun sandholdig grus, 
men en god del småstein.  
 
Det ble åpnet 10 sjakter. Alle var funntomme. 
 

 
Figur 4: Oversikt over sjakter på felt 1 

 
 

 

Undersøkelsesområde 2: H17 (vikingegrav) 

Dette området ligger også på dyrket mark på Seines. Her går traseen like i nærheten av en 
automatisk fredet gravhaug, id 9261 i Askeladden. Gravhaugen, som blir kalt vikingegraven, er 
ca 30 m lang (NØ-SV), ca 10 m bred og 1,3 m høy. Den ligger midt på skillet mellom utmark 
og innmark, og er godt markert. SV-delen er bevokst med gress og høye trær. NØ-delen av 
gress og lyng. Bygd av grus. Haugen er svært skadet. Det har tidligere vært en jordkjeller som 
har ligget midt i haugen, og man kan ennå se spor etter den ved "innhogg" på midten. I tillegg 
skal det ha ligget 4-5 gravhauger til i området, som nå er fjernet. Id 64353 er en fjernet/utslettet 
gravrøys. 
 
På bakgrunn av nærheten til gravhaugen og opplysninger om at det skulle ha ligget flere 
gravhauger her, måtte dette området undersøkes nærmere. Det ble gravd 2,5 – 3 meter brede 
sjakter på tvers av traseen. Matjordlaget i massene var mellom 20-30 cm tykt. Under dette var 
det gulbrun sandholdig grus. Det var svært fuktig i nordøstlige del av feltet, og her ble sjaktene 
raskt fylt med vann. 
 
Det ble åpnet 5 sjakter i området. Alle var funntomme.  
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Figur 5: Oversikt over sjakter felt 2, ved «Vikingegraven» 

 
 
 

Undersøkelsesområde 3: H06 (etter kirkegården) 

Her ble det undersøkt et område langs Straumøyveien, ved «Prærien», på bakgrunn av tidligere 
løsfunn i nærheten. Området ligger i engbevokst utmark, med mye einer.  
 
 
Det ble åpnet 2,5-3 m brede sjakter på tvers av vannledningstraséen. Matjordlaget i massene 
var mellom 15-30 cm tykt. Under dette var det stort sett lys grå eller gulbrun sandholdig grus.  
 
Det ble åpnet 12 sjakter. Alle var funntomme.  
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Figur 6: Oversikt over sjakter på felt 3 
 

 
 
Konklusjon: Den arkeologiske registreringen ble gjennomført uten funn av automatisk fredete 
kulturminner.  
 
 
 
 
Bodø 11.09.2019         Una Elstad 
 
 
 
 


