
Gnr. 15 – Sund 

Et av to opprinnelig naturlige fiskevær fra naturens siden, hvor båter som ble rodd og jekter med seil 

kunne ro inn og legg til i en havn uten problem. Før væreiervelde var Sund i stor hovedsak base for 

jekteskipperen som hadde det såkalte ”bygdefaret”, altså rettigheten til å frakte tørrfisk produsert av 

innbyggerne i Flakstad til handelsmennene i Bergen.  

Nyere tids kulturminner. Fiskeværsmiljø som består av Langåsgården med hageanlegg, tidligere 

postbygning som nå er bolighus, våningshus og brygge fra slutten av 1800-tallet. Miljøet omfatter 

også nyere produksjonsbygninger. Langåsgården har sterkt behov for rehabilitering; naust, fjøs og 

vedsjå er revet. Men miljøet har fremdeles historiefortellende verdi, og føyer seg klart inn i rekken av 

Lofotens viktige og karakteristiske væreiermiljøer. Langåsgården er regulert etter plan- og 

bygningslovens § 25.6 til spesialområde med formål bevaring. 

Automatisk fredet kulturminne. Heller, eller rettere en 9 x 4,5 m stor hule, med et opptil 20 cm tykt 

kulturlag. Utenfor dråpefallet ligger et 50 cm tykt kulturlag med utstrekning 10 meter nedover 

skråningen mot sjøen. Strandforskyvningsdiagrammet viser at hulen lå nær flomålet i yngre 

steinalder og tidlig metalltid. Kulturlagene er ikke undersøkt og er udatert. Hula ble også brukt av 

lokalbefolkningen som tilfluktsrom under tyske flyangrep i 1940. 

Soløya 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Gårdshaug. Svart, feit jord med tett skjermplantevegetasjon, uviss dybde. Skiller seg klart ut fra den 

skrinnere jorden og vegetasjonen ellers i området. 

Buli 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Funnsted for flintdolk, Ts. 3885, innlevert av væreier Hans Langaas, som hadde kjøpt den av 

finneren. Område med tufter fra nyere tid hvor finneren av dolken bodde. Ifølge Sverre Karlsen, som er vokst 

opp på Buli og nå bor litt lenger ned i Sund, skal dolken være funnet i en liten torvmyr ca 40 - 50 m ØSØ for 

våningshuset på Buli. Finneren skal ha vist stedet til Sverre Karlsen. Torvmyra er ca 25 m l, NØ-SV og ca 5 m 

bred, men funnet skal være gjort like utenfor gjerdet til Buli, dvs. i den SV enden av torvmyra. Ca m i V skjærer 

en liten vik seg inn, i SSV/NNØ-lig retning. 

Lille Soløy 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Skjelett i hårsekk. Funnet under torving (usikkert hvor dypt) mens Erling Soløy var liten (ca 45 - 50 

år siden). Sekken med skjelettet ble gravd ned igjen på samme sted. Det forventes å ligge der fremdeles. 

Soløya 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

På selve knausen: Fornminne 1: Gravrøys, usikker, rund. Klart markert, godt synlig. Knaus i nedkant av SØ-

siden. To steiner synlig i kanten mot NV. Lite søkk i toppen. Gammelt prøvestikk? i kanten mot NV. Diameter 8 



m, høyde 0,8 m. 5 m nedenfor på V-siden av høyden, i skråning: Fornminne 2: Flate heller og steiner lagt opp 

som rektangulært kammer. Ytterkantene i nivå med terrenget. SØ-NV 2,5 m, SV-NØ 2 m, dybde 0,2 m. 

Grisehellaren 

Lagt inn av: Nordland fylkeskommune 

Fornminne: Heller. Danna av stor steinblokk som ligger inntil fjellknaus. I NØ, hvor blokka ikke når inntil 

knausen, er et ytre rom, vendt mot SØ. Lengda NØ-SV er ca 9 m, djubda fra dråpefallet (NV-SØ) ca 3 - 4,5 m, 

høgda inntil 2 m. I fortsettelsen av det ytre rommet (umiddelbart NØ for dette), hvor steinblokka ligger inntil 

knausen, er et indre rom, med åpning vendt mot SSV. Lengde NNØ-SSV er ca 15 m, bredde SSØ-NNV ca 5 m. 

Høgda under taket er ca 1,5 - 3 m. I den indre halvdel av dette rommet stikker berget fram i dagen. I SSV, ved 

inngangen til det indre rommet, er lagt opp en mur av store steiner, i NNØ ligger restene av en innrast torvvegg. 

Matjord er tatt fra det indre rommet. En god del relativt moderne rusk og rask ligger i helleren. 

 

Gnr. 16 – Strømsnes 

Fins et par eldre hus på Strømsnes. Av eldre gårder og husmannsplasser kan nevnes Strømsnes, 

Jekthaugen og Bjønnmyra.  

Straumsnes 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Grav- eller rydningsrøys. Oval. Godt markert mot N, Ø og S, ellers utflytende, tydelig i terrenget. 

Grasbevokst (tuemark), et par steiner synlig. Søkk i V-del. Lengde NV-SØ 6 m, bredde NØ-SV 4 m, høyde 0,3 - 

0,5 m. 

Straumsnes 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Grav- eller rydningsrøys. Spissoval (skipsforma). Meget godt markert/tydelig i terrenget. Gras og 

mose i sentrum, kantsteinene ligger idagen. Bygd av kampestein. Lengde NØ-SV 6 m, bredde NV-SØ 3 m, 

høyde 0,3 0,5 m. 

 

Gnr. 17 – Andopsnes 

Gård med stor utstrekning og inkluderer både Andopen, Mølnarodden, Fagernes og 

husmannsplassene i Steinsvika og Refsalen.  

Eldre husanlegg på Ness – tvers over Strømsnes 

Under gården ligger også den kjente Grøtholmen (Bakerholmen) i Sundstraumen hvor det en kord tid 

på 1800-tallet ble drevet bakeri. 

Fagernes 



Lagt inn av: Riksantikvaren 

Fornminne: Gårdsgrunn. Svart, feit jord med fiske- og husdyrbein samt husholdningsavfall. Kraftig antropogen 

vegetasjon. Enkelte nyere steinmurer. Bart fjell i dagen. Ca 50 m Ø-V, ca 50 m N-S. Dybde 0,4 - ? 

Andopsnes 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Gravrøys. Spissoval. Godt markert, tydelig i terrenget. Lyngbevokst. Fotkjede hvor de fleste 

steinene i denne sees i dagen. Lengde N-S 4 m, bredde Ø-V 3 m, høgde sjølve røysa ca 0,1 m, høgde fotkjede 0,2 

- 0,35 m, bredde fotkjede 0,5 - 0,75 m. 

 

Gnr. 18 – Selfjord 

Nyere tids kulturminner. To fiskebondegårder. Gården «Nordstua» er fra 1866, med våningshus, fjøs, 

sjå, utedass, naust fra 1900 og støer. Våningshuset på «Hågen» er fra 1876, og miljøet rundt 

våningshuset omfatter to nyere sjåbygninger, rester etter hage, kaianlegg, ruiner blant annet av 

naust og båtstøer. Våningshuset på «Hågen» er svært opprinnelig. De to gårdene og 

miljøsammenhengen de inngår i har dokumentasjonsverdi og opplevelsesverdi. 

Selfjord 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Lengst i N: Fornminne 1: Gravrøys, usikker. Rund. Godt markert, tydelig i terrenget. Bevokst med gras, 

storkenebb, kjerringrokk, soleie, syregras m.m. Søkk i V-kant. Diameter 4 m, høyde inntil 1 m. 14 m SSØ: 

Fornminne 2: Gravrøys, usikker. Trekanta. Godt markert, tydelig i terrenget. Gras- og lyngbevokst. Sidenes 

lengde ca 2 m, høyde inntil 0,4 m. Hhv. 1 og 3m NØ for fornminne 1: 2 små hauger, hhv. 1 m i diameter og 

inntil 0,5 m høg og 2 m i diameter og inntil 0,7 m høg. Er neppe fortidsminner. 

Selfjord 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Gårdshaug. Rund. Tydelig i terrenget pga frodig vegetasjon. Bevokst med gras og hundekjeks. 

Fjøsen står i SV-enden av gårdshaugen. Vegen går over den Ø-re delen (bortsprengt knaus). Prøvestikk viste feit, 

mørk jord med potteskår, jernklumper m.m. Diameter ca 45 m. Dybde er ifølge grunneier ikke meir enn 0,35 - 

0,4 m. Vi var ca 0,5 m djupt med prøvestikket vårt, uten å nå botnen av gårdshaugen. 

Selfjord 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Lengst i Ø: Fornminne 1: Grav- eller rydningsrøys. Rund. Godt markert, tydelig i terrenget. Bevokst med gras, 

syre og skogstjerne. Diameter 3 m, høyde inntil 0,4 m. 30 m V: Fornminne 2: Grav- eller rydningsrøys. Oval. 

Godt markert, tydelig i terrenget. Bevokst med gras, syre og skogstjerne. Lengde 3 m Ø-V, bredde 2 m N-S. 

Høyde inntil 0,4 m. 

 



Gnr. 19 – Marken 

Eneste gård i Flakstad som ikke grenser mot sjøen. Har ikke vært stor bosetning på gården de siste 2-

300 årene.  

 

Fins nyere Kvilebu ved Markvatnet som er bygd på en gammel hustuft.  

Gnr. 20 – Krystad 

Fins flere gamle hus på Krystad. 

Krystad 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Kulturlagsjord spredd mellom knausene i større og mindre flater med varierende mektighet. Noe 

dyrebein i jorden. Gjennomsnitt 0,5 m tykkelse. Kraftig grønn vegetasjon. 

 

Gnr. 21 – Hovdan 

Fiskevær bygde opp på gården fra begynnelsen av 1900-tallet, særlig etter andre verdenskrig.  

Gnr. 22 – Valle-Søndre (Sørvalle) 

Fins et par eldre hus på denne eiendommen.  

Gnr. 23 – Valle-Øvre  

En av de eldre gårdene på Fredvang. Kalles i eldre kilder for Sjurgården. Flere eldre hus på gården 

inkludert den tidligere lensmannsgården som har lidd under forfall de siste 10-årene.  

Under gården ligger også Korshamn. 

Patmoa 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Kirketuft, meget tvilsom. Den nøyaktige plassen for kirketomten kan ikke påvises. Men skal ha vært 

synlig for 40-50 år siden, da Olav Øyan var guttunge. Kirketomten skal i allefall ha ligget innenfor dette 

området. Ca 5 m VSV for sjøen, Ø for NØ-SV gående lav, grønn knausrygg, som ligger ca 50 m fra sjøen. 

Området er begrenset i N av en gruppe større steiner som ligger ca 30 m S for vika som igjen ligger 25-30 m S 

for veien og i S av neste lille vik. Bredde på området blir ca 40 m. Lengst Ø i området ligger en vad stein. Ikke 

nedgrodd. Kan ha vært brukt til hjeller. Det har stått hjeller på hele NØ-delen av området tidligere. Et par steiner 

er lange og smale. Olav Øyen synes imidlertid å huske at stein i kirkemuren var synlig lenger inne på det 

området som er beskrevet her. Mellom sjøen og knausen har det vært tatt torv tidligere. Godt synliget 

torvvegger. Kirken skal ha vært svært liten. ØK-registrering 1986: Det skal ha stått en katolsk kirke på 

"Patmoan" (Papmoan i matr.). Her var intet synlig på overflaten, og det ble tatt flere prøvestikk, som bare viste 



sand i undergrunnen. Flere navn i området har tilknytning til "prest". Kirkens gravplass skal ha vært på S-siden 

av Frilløya. lokalbefolkningen mener at de fortsatt kan se rektangulære søkk i en gresskledd flate rett opp for 

stranden. Det var vanskelig å se disse søkkene! Imidlertid finnes visstnok beskrivelse både av kirkegården og 

kirken i skriftlige kilder. 

Siste kommentar om at denne kirken på Fredvang fins nevnt i skriftlig kilder er jeg meget skeptisk til. 

Har lett, men aldri funnet de nevnt noe sted. (kommentar fra Einar B.) 

Valle Øvre 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Gravrøys. Rund. Flat, med fotkjede. Godt markert. Tydelig i terrenget. Grasbevokst i midten. Lyng 

og mose i kanten. Diameter 12 m. Har fotkjede som er 1 m bred. Forsenkning i midten. Lite hull i sentrum, - 0.5 

m dypt. Fra V-enden går det en NV/SØ-gående fjellknaus. Kant i kant, nedenfor på V-siden, en rektangulær 

steinsetting. Steiner synlig i overflaten. VNV/ØSØ -2,5 m, SSV/NNØ - 1,5 m med diffus utbygging 1 m mot S. 

Valle Øvre 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Mulig gravrøys, oval. Klart markert, synlig som mose- og lynggrodd flat forhøyning i torven. Ø-V 2 

m, N-S 1,5 m, høyde 0,2 m. 

Pallen, Øverhalla, Brødreskiftet 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne 1-?: Hustufter. Observert steinmur under overflaten. Ikke synlig på overflaten. Eier mener at det 

finnes flere hus. Mulig at noe er synlig på overflaten tidlig om våren. Funn av glass (eller keramikk), brent med 

hvit og grønn utenpå stripe. Kan være vikingtid eller fra dette århundret. Funn av hvalbein. 

Frilløya 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Gravrøys. Rund. Klart markert. Godt synlig i terrenget. Grasbevokst. Steiner synlig i hele røysa. 

Stort plyndringshull i midten. Synes å ha vært plyndret både i gammel og svært ny tid. Diameter 6 m, høyde 0,4 - 

0,6 m. Kraterdybde 0,5 m. Det skal ha stått en katolsk kirke på "Patmoan" (Papmoan i matr.). Her var intet 

synlig på overflaten, og det ble tatt flere prøvestikk, som bare viste sand i undergrunnen. Flere navn i området 

har tilknytning til "prest". Kirkens gravplass skal ha vært på S-siden av Frilløya. lokalbefolkningen mener at de 

fortsatt kan se rektangulære søkk i en gresskledd flate rett opp for stranden. Det var vanskelig å se disse søkkene! 

Imidlertid finnes visstnok beskrivelse både av kirkegården og kirken i skriftlige kilder. 

Brødreskifte 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Gravrøys. Usikker. Rund. Klart markert. Synlig som mose- og lyngkledt haug i myrgresset. 

Diameter 4 m, høyde 0,5 - 0,8 m. 



Valle Øvre 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Lengst mot NØ: Fornminne 1: Gravrøys, oval. Klart markert, tydelig. Fast å tråkke på. Bevokst med mose og 

gress. N-S 6 m, Ø-V 4,5 m, høyde 0,3 m. 15 m V for fornminne 1: Fornminne 2: Gravrøys, spissoval. Uklart 

markert, utydelig i terrenget. Fast konsistens. Bevokst med mose og gress. N-S 5 m, Ø-V 4 m, høyde 0,2 m. 

Begge kan være gamle rydningsrøyser. 

Korshamn 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Gravfelt bestående av fire røyser. To av disse er sikre gravminner. De to nordliste røysene kan være 

rydningsrøyser fra området ble slått. Røysene er ikke undersøkt og får dermed status uavklart. Kontrollregistrert i 

forbindelse med regulering av området i 2013. Registreringen fra 1975 var geometriløs. 

Gnr. 24 – Mevold-nordre (Nordvalle) 

På gården ligger ikke mindre enn 2 kirkegårder. En tilhørende Flakstad kirke og en dissenterkirkegård 

som i hovedsak er benyttet av guds menighet.  

Flere eldre gårder og hus, blant annet Reinan og Volden. 

Vallneset 

Automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner. 16 registrerte nausttufter fra 

forhistorisk tid, middelalder og nyere tid. Miljøet med nausttuftene viser kontinuitet og variasjon 

fram mot motorskøytenes tid. 

Vallneset 

Lagt inn av: Nordland fylkeskommune 

2-delt naustområde med 3 naust i hvert felt på V- og SV-siden av knausen ved enden av den lange N-S gående 

stranden ut til Vallneset. Nordlige felt 8 m V for V-spissen av knausen. Fornminne 1: Nausttuft, buet, 

rektangulær (oval), klart markert, tydelig, gressbevokst. Ø-V 10 m, N-S 6 m, vollbredde 1,5 - 2,5 m, dybde 0,8 

m, vollhøyde 0,2 m. Bakveggen går i ett med bakken. Kant i kant mot S: Fornminne 2: Nausttuft, bredt buet 

rektangulær (oval), klart markert, tydelig, gressbevokst. Ø-V 6 m, N-S 5 m, vollbredde 1,5 m, dybde 1 m, høyde 

0,2 m. Bakveggen i ett med bakken. 2 m mot S: Fornminne 3: Nausttuft, bredt buet rektangulær (oval). Klart 

markert, tydelig, gressvokst. ØSØ-VNV 5 m, VSV-ØNØ 4 m, vollbredde 1 m, høyde 0,1 m, dybde 1,3 m. 

Bakveggen i ett med bakken. 3 m S for fjellknausen felt med 3 nausttufter med felles voll. Lengst i N: 

Fornminne 4: Nausttuft, oval, klart markert, tydelig, gressbevokst. Bakveggen går i ett med bakken, ellers 

kraftige veggvoller. SV-NØ 11 m, SØ-NV 4 m, dybde 0,5 m, vollbredde 1,5 - 2 m, høyde 0,2 m. Med felles voll 

mot SØ: Fornminne 5: Nausttuft som fornminne 4. SV-NØ 11 m, NV-SØ 4 m, dybde 0,6 m, vollbredde 1,5 - 2 

m, høyde 0,1 m over bakken. Kant i kant mot S: Fornminne 6: Nausttuft, som fornminne 4 og 5. N-S 6 m, Ø-V 4 

m, dybde 0,3 m, vollbredde 1-2 m, høyde 0,1 m. Lenger ute på Vallneset ligger flere store nausttufter fra nyere 

tid. Det ble ikke tid til grundig registrering her, så området bør undersøkes hvis det planlegges inngrep. 



 

Gnr. 25 – Mevold-søndre 

Flere eldre hus på gården og husmannsplassen Sandøy.  

Sandøya 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Langstrakt haug, orientert NNV-SSØ. Laget av samme sand som fins over hele øya. Forholdsvis 

tynn gresstorv med forskjellige planter på. Nokså nye hull i Ø-siden og N-siden. Vanskelig å avgrense mot V, 

der det går en liten forhøyning 5 m V-over. Lengde ca 9 m, bredde ca 5 m, høyde inntil ca 0,5 m. 17 m N for 

haugen: en firkantet innhegning, med lav torvkant rundt, ca 10 x 9 m innvendig. På NV siden av øya: kraftig 

steinmur ..........., trolig rester etter våningshus. Også rester av en fjøs. Stedet ble fraflyttet i 1920 årene. Stø rett 

nedenfor. Litt lenger N: ca 1,5 m dyp, oppmurt kjeller? Hullet innvendig er ca 2 x 2 m. På N-siden av øya går en 

kort bekk som springer ut av en kilde, med vann som er helt kaldt hele sommeren. På SØ-siden, i NØ-enden av 

liten sandstrand er det rester av hus fra 1920-årene, eieren het Hågen Markussen. Lave murer med en 

forsenkning inni. Høyt gress dekker til. På V-siden av øya, N for V-enden av største sandstrand: rester etter hus, 

bl.a. steinmur og 1 trestokk. Høyt gress over mesteparten av øya, så det er vanskelig å se. 

 

Gnr. 26 – Indre Sand 

Flere eldre gårder under Indre Sand. 

Den tidligere husmannsplassen i Torsfjord hørte til under denne gården. 

Sand indre 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Løsfunn: Skiferkniv funnet under jordarbeid av Knut Knutzen. Funnsted ligger under yngre steinalders havnivå. 

Kniven er derfor mest trulig mista fra båt. 

Bruvoll 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne 1: Gårdshaug. Uklart markert. Godt synlig i terrenget. Grasbevokst. NNV/SSØ - 135 m, SSV/NNØ - 

60 m. Dybde 1 - 1,5 m. 

Sand indre 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Samling fortidsminner. Lengst i SØ: Fornminne 1: Tuft. Meget godt markert og tydelig. Kraftig antropogen 

vegetasjon. Lengde N-S 16 m, bredde Ø-V inntil 12 m. Tufta synes å ha bestått av fire rom (se skisse). I SV er et 

rom på 3 x 4 m, i SØ et på 8 x 6 m. Mellom disse er en 1,5 m brei åpning. I NØ, adskilt fra det SØ-re med en 2 

m brei veggvoll, er et rom på 5 x 3 m. I NV er et med de samme måla. En 1,5 m brei veggvoll skiller disse to 



romma. I V-kant er tufta nedgravd. Ytre veggvoll er 1,5 - 2 m brei og 0,2 - 0,4 m høg. I Ø-re veggvoll synes det 

å ha vært fire åpninger, hver ca 1 m brei. Murrestene som fins i det SØ-re rommet og i SV-kant av tufta, stammer 

trolig fra en potetkjeller som skal ha stått her i manns minne. Over den S-re veggvollen går et grensegjerde 

mellom Glitta Stokviks og Sten Are Solhaugs eiendommer. 11 m NV: Fornminne 2: Usikker steinaldertuft. 

Dårlig markert og utydelig i terrenget pga kraftig grasvekst. Diameter anslått til 3 m, djubda til 0,2 m. 3 m N: 

Fornminne 3: Mulig steinaldertuft. Rund. Bra markert, utydelig pga grasveksten. Diameter anslått til 2,5 m, 

djubda til 0,3 m. Ca 25 m NNV, på V-sida av gjerde: Fornminne 4: Mulig steinaldertuft. Oval. Bra markert, 

tydelig i terrenget. Grasbevokst. Lengde N-S 3 m, bredde 2,5 m, djubde 0,3 m. 

Indre Sand 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Hustuft fra 1600 - 1700-tallet ? (Krittpipebiter). Funnstedet brukes som potetåker. Ved graving i 

åkeren har eieren funnet en grunnmur av stein, lengde 14 m, bredde 6-7 m. I dette potetlandet er det funnet 2 

fragmenter av krittpiper. 

 

Gnr. 27 – Ytre Sand 

Flere gamle gårder på Ytre-Sand. 

Den gamle idrettsplassen ligger også her. 

Mulstøa 

Automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner. Mulstøa ble fraflyttet i 1949, og her 

ligger levninger etter ei nausstuft og en potetkjeller. Funn av steinredskaper i tidligere innmark 

indikerer at det ligger en boplass fra steinbrukende tid på Mulstøa. Boplassen er ikke lokalisert. En 

usikker gravhaug indikerer for øvrig mulig bosetting i jernalderen. Langs veien/stien, sør for det 

tidligere bebygde området på Mulstøa, ligger et «ørnefangerhus». 

Sand Ytre 

Lagt inn av: Nordland fylkeskommune 

Pilespiss av hard mørk stein (nærmest svart), ligner flint, ca 7 - 8 cm lang, med et par cm tange, pluss noe annet 

"steinskrap" ble funnet i potetlandet, omkring 1918, 1919. Der ble også funnet en ca 10 cm lang oval stein med 

hull i begge ender - søkkestein. Ø-enden av potetlandet lå ca 5-6 m NV for grunnmuren på våningshuset. Dvs. 

landet lå noe lenger Ø enn midt innenfor stranden. Våningshuset lå innenfor Ø-enden av stranden, ca 5 - 7 m, 

orientert NV-SØ. Det gressgrodde området i viken er bare ca 100 m bredt, dvs. NØ-SV og viken er ca 50 - 60 m 

dyp, inn til fjellfoten. Fjellene stuper i havet fra S til V. Lave knausrygger mot NV og NØ. Potetlandet der 

sakene er funnet er omgitt av skjellsandtunger mot NV, S og NØ og ligger under en liten bakkekant, muligens 

gammel strandterrasse. Ca 1,5 m under den. Potetlandet har vært maks 15 m langt V-Ø og 12 m bredt. Sakene 

ble funnet 15 - 20 cm dypt. Ca 10 m SSV for funnstedet ligger en gammel potetkjeller, ca 4,5 x 4,5 m, ca 1,3 m 

dypt. Liten haug ca 10 m SV for potetkjelleren, dvs. lengst V innenfor stranden. 6 10 m fra fjellfoten, ca 40 m fra 



flomål. Haugen er orientert N-S. Gressgrodd ca 3,5 x 3 m, 0,4 m høg. To små stikk, 20 - 25 cm dypt ga bare 

sandblandet jord. Berg eller stein 20 cm dypt i S-enden. Slått over hele denne marka, over haugen og i stein i ene 

enden. Neppe grav, mener Ragnvald Samuelsen. Grunnmuren til hytte er satt opp inne ved fjellfoten, ca midt på 

sletta. Liten båtstø er ryddet lengst Ø i sandstranden, inntil knaus. Ingen spor av tufter fra noen forhistorisk 

periode. Opplysninger av ca 70 årige Ragnvald Samuelsen, som har bodd her. Nå Skjelfjord. Bestefaren hans 

bygde i Mullstøa i 1850/60 årene. Ingen før han sier Ragnvald Samuelsen. Lav haug på knausen SØ for sletta og 

vika. 80 - 100 m fra flomål, ca 8 - 10 m over havet. Orientert N-S. Gressgrodd 4,5 x 2,5 m, 0,2 m høg. Flott 

beliggenhet. Kan det være grav? Hytta står på en del av fjøsmuren. Den mindre muren like NØ for fjøsmuren, 

var muren til Ragnvald Samuelsens bestefars hus. Potetlandet var over et mål. Stedet helt fraflyttet i 1948. 

Sand Ytre 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Gravhaug. Bortgravet haug med masse stein som dekket et skjelett. Innsendt til museet. Nå eng. 

Ingen synlige spor. I SSV kanten av en haug Opplysninger gitt i brev fra Ingeleiv Samuelsen 16/06/1956 og 

09/09/1956, jnr. 183/56: Graven ble fjernet ved utplanering i forbindelse med dyrking. Den lå på en naturlig 

sandhaug. Graven syntes å være lagt på sanden, og dekket av en ca 0,7 m høy røys. Det ble bare funnet bein, 

ingen gjenstander. Skjelettet bestemt som mann av Anatomisk Institutt. Blant de innsendte beina var også en del 

bein av dyr. 

Sand Ytre 

Lagt inn av: Riksantikvaren, Hovedkontor 

Fornminne 1: Nausttuft. Uklart markert. Godt synlig ved lite vegetasjon.Grasbevokst. ØSØ/VNV: 10 m, 

NNØ/SSV: 6 m. Vollhøyde 0,1 - 0,3 m. Dybde 0,3 0,5 m. Nedgravd i V-enden. Nedre kortende er ca 3 m over 

flomål. Kant i kant mot S med felles voll, Fornminne 2: Nausttuft. Uklart markert. Godt synlig ved lite 

vegetasjon. Grasbevokst. VSV/ØNØ - 10 m, NNØ/SSV - 5 m. Vollhøyde 0,1 - 0,3 m, dybde 0,3 -0,6 m. Nedre 

kortende er ca 3 m over flomål. Mot SV og S, Fornminne 3: Område med skjelettfunn, bein, trekull , skjørbrent 

stein o.l.. Mulighet for gårdstun/ boplasslag. Iflg. sluttrapporten fra ØK-registreringen ble dette funnet ved 

pløying til potetåker. Arbeidet ble stanset av eier da dette ble funnet. 

Sand Ytre 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne 1: Gårdshaug. Mål ukjent. Uklart markert. Skal være ca 1,5 m tjukke kulturlag. 

Sand Ytre 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne 1: Gravhaug. Diameter 10 m, høyde vel 1 m. Kantene er svakt markerte. Fornminne 2: Nausttuft. 

Lengde 8 m, bredde ?. Tufta har delvis synlig steinmur, arealet inni tufta er fylt igjen. Tidligere skal den ha vært 

ca 1 m dyp. 

Hundhaugen 



Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne 1: Gravhaug. Rund, klart markert. Godt synlig i terrenget. Grasbevokst. Diameter 12 m, høyde 1,5 - 

2,0 m. 

 

Gnr. 28 – Stokvik 

Automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner. Stokkvika ble fraflyttet i 1931. Mange 

ruiner etter gårdsbosettingen viser at fellestunet lå ved fjellfoten sør for elva gjennom dalføret. 

Naustene til denne bosettingen lå ved sjøen i rett linje nedenfor tunområ- det. Ved fjellfoten nord for 

elva ligger ytterligere bosettingsspor fra nyere tid. Midt i dalføret ligger et delvis oppdyrket langhus 

samt ei gravrøys. Nok ei gravrøys ligger langs fjæra nedenfor området med jernalderbosetting. 

Stokkvika er summarisk registrert og her ligger trolig vesentlig flere levninger etter bosetting over tid. 

Kulturlandskapet i Stokkvika er ikke er berørt av moderne inngrep. 

Stokkvika 

Lagt inn av: Nordland fylkeskommune 

Søkkestein, eller kljåstein, funnet i en tomt som ble lagt om til potetjord, midt på jorden. Der skal kunne sees 

tufter fremdeles. Funnet ca 1920 av Konrad Stokkvik og broren da de var guttunger. De slengte vekk steinen. 

 

Gnr. 29 – Ramberg 

Automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner. Dagens Ramberg ligger på en 

gårdshaug der flatmarksgraver viser bosetting i jernalderen. Naustene lå trolig i strandsonen foran 

gårdshaugen, det vil si i samme område som vi finner dagens båtstøer og naust i Ramberg sentrum. 

Boligbebyggelsen i tettstedet er hovedsakelig fra 1800-tallet og fram til i dag. Bygningsmiljøet er 

svært variert med tidstypiske eksempler. Flere uthus er bevart og inngår som viktige deler av miljøet. 

Forsamlingshuset er fra 1913. Gårdshaugen gir tidsdybde og historisk kontinuitet i miljøet. Ramberg 

er et godt bevart helhetlig tettstedsmiljø i Lofoten. 

Jusnes 

Nyere tids kulturminner. Krigsminnemiljø bestående av tyske kanonstillinger og rester av vei. 

Anlegget ble påbegynt mot slutten av 2. verdenskrig og ble ikke ferdigstilt. 

Storura 

Nyere tids kulturminner. Krigsminnemiljø bestående av fire tyske kanonstillinger og rester av vei. 

Batteriet kom fra Honningsvåg i januar 1945. 

Voland 

Automatisk fredete kulturminner. Voland er et helhetlig gårdsanlegg fra eldre jernalder uten 

moderne inngrep i form av senere dyrking etc. Gårdsanlegget består av fire langhus med tydelige 

torvvegger. Et hus som måler 17 x 3,4 meter innvendig er trolig det best bevarte langhuset i hele 

Nord-Norge. Gårdsanlegget består ellers av et naustområde med tre nausttufter, 15 



gravhauger/røyser fordelt på fem gravfelt innenfor gårdsgrensen og veifar. Den tidligere innmarka er 

dekket av torvvekst og flere deler av gårdsanlegget er trolig dekket av myr. Ved Spengelen i nordøst 

ligger forøvrig et felt med fire hellegroper for produksjon av tranolje. Hellegropene defineres som et 

samisk kulturminne, av en type der flertallet av groper viser at denne virksomheten hovedsakelig ble 

drevet nord for Lyngstuva i Troms. Hellegropene ved Spengelen har trolig sammenheng med samisk 

bosetting i Skjelfjorden, omtalt som en finnefjord i Aslak Bolts jordebok. 

Sandneset 

Lagt inn av: Nordland fylkeskommune 

Kulturminneområde påvist ved sjakting. Funn av to sannsynlige flatmarksgraver med steinpakning av flate 

heller, tre mannslange nedgravinger til sannsynlige flatmarksgraver, et sannsynlig grophus, 8 stolpehull, tre 

større nedgravinger av uviss karakter samt staurhull. Undergrunnen består av fin lys skjellsand som er helt 

steinfri. 

Jusnesset 

Lagt inn av: Nordland fylkeskommune 

Tuft fra steinbrukende tid. Tufta ligger på en nord-sørgående strandvoll, og er rund i form. Klart markert voll i 

nord og nordvest. I vest er veggvollen markert, men en sti har sannsynlig avskallet noe av veggvollen på denne 

siden. I sør er veggvollen delvis markert, her med noe større gresstuer. I øst er veggvollen lite markert. Vestlig 

veggvoll ligger ca 3 meter fra hellingen på nord-sørgående strandvollen. 

Ramberg 

Lagt inn av: Nordland fylkeskommune 

To hustufter fra steinbrukende tid. Den ene er tydlig markert i terrenget, den andre er noe mindre markert. Sti og 

kabelgrøft går rett gjennom den markerte tufta, mens ved den noe mindre markerte tufta går stien gjennom 

vestlig veggvoll. 

Ramberg 

Lagt inn av: Nordland fylkeskommune 

Dette er det kjente flatmarksfeltet på Ramberg. Intet synlig, men skjelettfunn over stort område. Dessuten på 

"Hellan": Fornminne: Nausttuft, hos Holst (Kommunegrunn Nordgården brnr. ?) 5 m S for sjåen, 2 m V for 

tørkestativ, 10 m V for nytt våningshus i overgrodd innmark med rabarbra. Forstyrret av kjeller i NV. Ø-V 8 m, 

N-S 6,5 m, dybde 0,4 m. Uklart markert, lite synlig. 2 m o.h., skåret av gjerde mot sjøen i V. 

Gjeitøen 

Lagt inn av: Nordland fylkeskommune 

Fornminne 1: Felt med 4 mulige kokegroper. Klart markert, tydelig i terrenget. Lys og grønn/grå mose på 

vollene. Ellers lyngbevokst. Trekantede; alle med kortsiden mot sjøen. Fra 2 x 1 m til 3 x 2 m. 2 lave voller som 

møtes i en spiss mot V. Ingen synlige voller mot Ø. Vollbredde 0,2 - 0,3 m. Høyde 0,1 - 0,2 m. Dybde 0,3 - 0,4 

m. 



Pun'land (Voland) 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne 1: Gravrøys . Rund. Klart markert. Synlig i terrenget. Bevokst med mose og blåbærlyng. Svakt søkk 

med synlig stein i midten. Diameter 4 m, høyde 0,3 - 0,6 m. 25 m mot SSV: Fornminne 2: Gravrøys. Utflytende. 

Uklart markert. Lite synlig i terrenget. Bevokst med mose og lyng. Svakt søkk med stein synlig i N-siden. N-S 3 

m, Ø-V ca 4 m. 20 m mot NØ: Fornminne 3: Gravrøys. Oval. Klart markert. Synlig i terrenget. Bevokst med 

mose og lyng. Stort plyndringskrater. Åpen mot SSØ. N-S 4,5 m, Ø-V 3,5 m, høyde 0,5 m, dybde 0,5 m. 80 m 

SSV for fornminne 2, 2 m N for veien på høyde: Fornminne 4: Gravrøys. Rundaktig. Uklart markert. Synlig som 

lav forhøyning i terrenget. Bevokst med lyng og mose. Diameter 4 m. Høyde 0,2 - 0,3 m. 70 m SØ for fornminne 

2 og 70 m ØSØ for fornminne 3: Fornminne 5: Gravrøys. Rund. Klart markert. Synlig i terrenget. Overgrodd 

med mose og lyng. Diameter 9 m. Høyde 1,2 m. 70 m ØNØ for fornminne 5 og 80 m SØ for fornminne 3 og på 

SØ/NV-gående rygg, 10 m Ø for stor steinblokk: Fornminne 6: Gravrøys. Usikker. Oval. Uklart markert. Synlig 

som grunt søkk med lav voll. Bevokst med mose, lyng og multer. Ø-V 2,5 m, N-S 1,8 m. Høyde 0,1 m, dybde 

0,1. 21 m mot ØNØ: Fornminne 7: Gravrøys. Rund. Klart markert. Synlig i terrenget. Bevokst med lyng og 

mose. Torvflak i toppflaten. Stein synlig i S. Diameter 3 m, høyde 0,2 - 0,4 m. På N-S gående morenerygg. På S-

siden av veien. 5 m SSØ for høyspentmast: Fornminne 8: Usikker gravrøys. Oval. Uklart markert. Synlig som 

mosegrodd haug i terrenget. N-S 4-6 m. Ø-V 3,5 m. Høyde 0,3-0,8 m. Skråner mot N. 40 m ØNØ for fornminne 

7: Fornminne 9: Usikker gravrøys. Spissoval. Klart markert og tydelig i terrenget. Mose- og lyngbevokst. N-Ø/S-

V 3,5 m, S-Ø/N-V 2,5 m. Høyde 0,1 - 0,5 m. Ligger i kanten av et lite tjern. 2 m NNØ ved lite bekkesig: 

Fornmine 10: Usikker gravrøys. Uklart markert. Tydelig i terrenget. Gress- og lyngbevokst. Ø-V 2,5 m, N-S 1,5 

m, høyde 0,4 m. 30 m ØNØ: Fornminne 11: Gravrøys. Rund. Uklart markert mot N og V. Tydelig i terrenget 

med måsetopp i midten. Lyngbevokst. Diameter 6 m, høyde 0,2 - 0,3 m. Mulig fotkjede vises under vegetasjonen 

mot S. 2 m mot Ø: Fornminne 12: Gravrøys. Rund og flat. Klart markert. Synlig i terrenget. Lyng-, mose- og 

multebevokst. Diameter 4 m, høyde 0,3 - 0,4 m. Smalt Ø/V-gående søkk fra Ø-siden og inn mot midten, 0,3 m 

dyp. 5 m NØ: Fornminne 13: Gravrøys. Kvadratisk avrundet. Klart markert mot NØ og V. Synlig som 

mosegrodd haug i terrenget. Flat. 1,5 x 1,5 m. Høyde 0,2 m. 9 m mot NV: Fornminne 14: Gravrøys. Rund. Klart 

markert. Synlig i terrenget. Mose- og lyngbevokst. Lite søkk i midten. Diameter 2 m. Høyde 0,2 - 0,3 m. 10 m 

mot SV: Fornminne 15: Gravrøys. Rundaktig. Uklart markert. Synlig som hompete høyde i terrenget. Mose- og 

lyngbevokst. Diameter 3,5 m, høyde 0,1 - 0,3 m. 35 m NNV: Fornminne 16: Nausttuft. Rektangulær med svakt 

buede vegger. Klart markert. Synlig i terrenget. Bygget av kraftige flate steinblokker. Steinveggene vises tydelig 

i V og Ø-enden. Gress-, mose- og lyngbevokste voller. Ø-V 11 m, N-S 5 - 5,5 m. Vollbredde 1,5 - 2,5 m. 

Vollhøyde 0,1 - 0,2 m. Dybde 0,5 - 1,3 m. 3 m mot NØ: Fornminne 17: Nausttuft. Avrundet rektangulær. Uklart 

markert. N-vollen mest synlig med en stein på toppen. Gressbevokst med lyng på vollene. S-Ø/N-V 7 m, S-V/N-

Ø 3,5 m. N-veggvoll 1,5 - 2,0 m bred. Vollhøyde 0,2 - 0,3 m. S-veggvoll diffus. 1,5 m NØ: Fornminne 18: 

Nausttuft. Avrundet rektangulært. Uklart markert. Synlig i terrenget. Gressbevokst. Lyngbevokst på bakveggen. 

2 steiner synlig mot V. VSV/ØNØ 8 m, NNØ/SSV 3,5 m. Vollhøyde 0,2 m. Dybde 9,4 m. 11 m SSØ: 

Fornminne 19: Gravrøys. Rundaktig. Uklart markert. Godt synlig i terrenget. Lyngbevokst. Bygget opp mot 

naturlige løsblokker. Diameter 4 m, høyde 0,5 m. Søkk i N-enden. Dybde 0,4 m. 7 m mot SSØ: Fornminne 20: 



Gravrøys. Spissoval. Uklart markert. Synlig som mose- og lyngbegrodd flat forhøyning i myra. VSV/ØNØ 4,5 

m, NNV/SSØ 3 m, høyde 0,2 m. 30 m mot SØ: Fornminne 21: Gravrøys. Spissoval. Klart markert. Tydelig i 

terrenget som moseog lyngbegrodd forhøyning. Ø-V 1,5 m, N-S 1 m, høyde 0,2 m. 25 m mot NØ: Fornminne 

22: Gravrøys. Oval. Klart markert. Synlig i terrenget. Lyngbevokst. Ø-V 5 m, N-S 3 m, høyde 0,2 m. 1 m mot 

ØNØ: Fornminne 23: Gravrøys. Trekantaktig. Godt markert. Tydelig i terrenget. Mose-, lyng- og gressbevokst. 

ØNØ/VNV 4 m, N-S 2,5 m, høyde 0,2 m. 13 m mot ØSØ: Fornminne 24: Gravrøys. Rund. Klart markert. Godt 

synlig i terrenget. Lyng- og mosebevokst. Plyndringshull i midten med utkast mot NV, dybde 0,6 m, høyde 0,4 

m. Fornminne 25-44: Mellom fornminne 24 og NØ-spissen av Volandneset ligger minst 20 lave mose- og 

lyngbevokste gravrøyser på strandvollen 2-3 m o.h.. Disse er runde, spissovale eller mer utflytende med største 

lengde 1-4 m. Høyde fra 0,1 til 0,4 m. Ca 100 m VSV for fornminne 24, 50 m Ø for skrenten mot sjøen i den 

ytterste bukta i Volandskilen, 30 m NNØ for høyeste punkt med graver og hustufter: Fornminne 45: Hustuft, 

rektangulær med svakt buede vegger. Godt markert. Synlig i terrenget. N-S 18 m. Ytre bredde Ø-V 7 m. Indre 

bredde Ø-V 2,5 m. Vollbredde 2 - 2,5 m. Vollhøyde 0,2 - 0,3 m. Dybde 0,2 m. Tydelig stein i N-veggen. Gress-, 

mose- og lyngbevokst. Med felles voll mot NV: Fornminne 46: Del av hustuft. Diffust markert. Lyng-, mose- og 

gressbevokst. N-S 6 m, Ø-V 3 m. Flat. Markeres mest av vegetasjonsskille. Lyng og mose på vollene. Gress i 

midten. Skjæres i S av: Fornminne 47: Ryddet innmark, Ø-V 12 m, N-S 5,5 m. Rydningsutkast ligger som en 3 

m bred voll langs N-siden. 2 m NØ for NØ-hjørnet av fornminne 45: Fornminne 48: Gravrøys, rund, godt 

markert. Synlig i terrenget. Eine-, lyng-og mosebevokst. Diameter 3,5 m. Sauesti tvers over fra Ø-V. Høyde 0,7 

m. 30 m mot SØ: Fornminne 49: Gravrøys, rundaktig, uklart markert. Synlig som mose- og lyngbegrodd høyde 

på strandvollen. Måsetopp i midten. Diameter 4 m, høyde 0,2 m. 30 m mot V: Fornminne 50: Gravrøys, rund, 

godt markert. Synlig i terrenget. Bevokst med mose og lyng. Diameter 4 m, høyde 0,2 m. 25 m mot SSV, på N-

spissen av høyeste punkt N for fornminne 55: Fornminne 51: Gravrøys,rund, uklart markert. Synlig som grønn 

topp i terrenget. Lyng- og mosebevokst. Diameter 4 m? Høyde 0,1 - 0,5 m. 3 m mot S: Fornminne 52: Gravrøys, 

rund, klart markert. Godt synlig i terrenget. Lyng- og mosebevokst. To måsetopper i midten. Fotgrøft. Diameter 

5 m, høyde 0,5 m. 1 m mot SSV: Fornminne 53: Gravrøys, rund, uklart markert. Synlig i terrenget. Lyng- og 

mosebevokst. To måsetopper i midten. Diameter 4 m. 1 m mot SV: Fornminne 54: Gravrøys, rundaktig, uklart 

markert. Lite synlig i terrenget. Humpete. Lyng- og mosebevokst. Diameter 3,5 m, høyde 0,2 - 0,3 m. 12 m mot 

Ø: Fornminne 55: Hustuft, rektangulær med tilbygg mot Ø, klart markert. Meget synlig i terrenget. Buede 

endevegger. Lyng-, mose- og multebevokst. NV/SØ 18 m (hovedhus), NØ/SV 5,5 m. Vollbredde 1,5 m. Høyde 

0,3 m. Dybde 0,3 - 0,4 m. 1 m bred åpning i N- og S-enden av Ø-veggen, 1-2 m fra gavlene. Langs Ø-veggen 

ligger en rektangulær forhøyning med flat, tuete overflate dekket av torv og mose. Forhøyningen er N-S 10 m, 

Ø-V 5 m, høyde 0,3 - 0,4 m. 25 m SV for SV-hjørnet av tuften ligger: Fornminne 56: Hustuft, rektangulær, klart 

markert, utydelig i terrenget. Bevokst med lav, mose, lyng, innvendig enkelte gresstuer. NØ-SV 5 m, SØ-NV 4 

m, vollbredde 1-1,3 m, høyde 0,6 m, dybde 0,1 - 0,3 m. 45 m mot SØ: Fornminne 57: Gravrøys, rund, avspisset 

mot NNV og SSØ. Klart markert, tydelig. Bevokst med lav, mose, lyng, multer, gress. Diameter 5,5 m, høyde 

0,1 - 0,3 m. På høyden mellom denne og riksveien ligger flere lave, runde og ovale forhøyninger som kan være 

graver. På det østligste neset før pollen mot Skjelfjord, 20 m NØ for fornminne 57: Fornminne 58: Felt med 6 

kokegroper. Lyngkledd høyde med måsetopp på høyeste punkt. Areal NØ-SV 50 m, NV-SØ 30 m. Gropene er 



runde, enkelte har lave voller. Diameter 0,5 - 1 m, dybde 0,1 - 0,4 m. Det er mulig at noen av forhøyningene på 

denne sletten er graver. Dette gjelder også forhøyningene herfra og langs Ø-siden av pollen på strandvollkanten 

ut mot sjøen. 50 m SØ for Fornminne 58, på Ø-V gående nes rett V for nedlagt (?) fiskebruk på Ø-siden av 

pollen: Fornminne 59: Felt med 6 kokegroper. Runde og avrundet rektangulære. Ligger på rekke i en halvsirkel 

på strandvollen. Areal NV-SØ 22 m, NØ-SØ 10 m. Gropenes diameter/lengde 0,5 - 1,7 m, dybde 0,1 - 0,3 m, 

enkelte med vollhøyde 0,1 - 0,2 m, bredde 0,3 - 0,5 m. Ligger med 0,5 - 1 m mellomrom. 120 m mot SSØ, 30 m 

S for fjæra, 300 m SV for fiskebruk på Ø-siden av pollen, 150 m NNV for riksveien i N-vendt skråning og tørr 

rygg omgitt av myr: Fornminne 60: Felt med 10 kokegroper. Klart markerte, runde. De største har tydelig voll. 

Areal N-S 50 m, Ø-V 50 m. Gropenes diameter 0,5 - 2 m, vollbredde 0,3 - 1 m, dybde 0,1 - 0,4 m. To 

uregelmessige, rundaktige hauger i dette feltet kan være: Fornminne 61-62: Gravrøyser, diameter 2 og 3 m, 

høyde 0,3 - 0,5 m. 15 m SSØ for fornminne 60 på N-S gående lavkledd rygg: Fornminne 63: Felt med 3 

kokegroper, klart markerte, godt synlige. Lengst mot N: a) Oval, NØ-SV 1m, NV-SØ 0,6 m, vollbredde 0,3 -0,4 

m, dybde 0,2 m, høyde 0, 1 m. 5 m mot S: b) Rund, diameter 0,7 m, vollbredde 0,4 m, dybde 0,15 m, høyde 0,5 

m. 4 m mot SSØ:c) Oval, NØ-SV 1,5 m, NV-SØ 1 m, dybde 0,2 m, vollbredde 0,4 m, høyde 0,1 0,2 m. På flaten 

mellom fornminne 63 og riksveien er flere lave røyser overgrodd med lyng som kan være graver. 5 av dem er 

sikre, og teller som fornminne 64, 65, 66, 67 og 68, selv om det ikke var tid til nærmere oppmåling. 15 m N for 

riksveien, 200 m VNV for krysset ved veien til Skjelfjorden: Fornminne 69: Gravrøys, rund, klart markert, 

tydelig. Bevokst med lyng og mose. Flat bunn med forhøyning i midten, slik også flere av de tidligere omtalte 

røysene har. Diameter 4 m, høyde 0,1 - 0,3 m. 1 m mot NV: Fornminne 70: Gravrøys, spissoval, klart markert, 

tydelig. Bevokst med mose og lyng. N-S 2,5 m, Ø-V 1,7 m, høyde 0,3 m. 25 m mot NØ: Fornminne 71: 

Gravrøys, avlang, klart markert, tydelig. Bevokst med gress og lyng. NV-SØ 3,5 m, NØ-SV 2 m, høyde 0,2 m. 

12 m mot NV: Fornminne 72: Gravrøys, rund, klart markert, tydelig. Bevokst med gress, lav, mose, lyng. Krater 

i midten dybde 0,2 m. Diameter 3 m, høyde 0,2 m. Ny grøft langs N-kanten. 12 m mot NNV: Fornminne 73: 

Gravrøys, spissoval, klart markert, tydelig. Bevokst med lav, mose, multer. NNV-SSØ 2,5 m, VSV-ØNØ 1,7 m, 

høyde 0,3 m. 30 m VNV for fornminne 71: Fornminne 74: Gravrøys, oval, klart markert, lite synlig i terrenget. 

Kraterets dybde 0,15 m. Bevokst med mose, lav, einer i krateret. Ø-V 2 m, N-S 1,2 m, høyde 0,1 m. 70 m V for 

fornminne 74, 20 m NNV for veien: Fornminne 75: Gravrøys, rund, klart markert, tydelig. Bevokst med mose og 

lyng. Diameter 6 m, høyde 0,4 m. Ny grøft gjennom N-siden. 70 m N for veien, 100 m N for fornminne 8, på N-

S gående storsteinet morenerygg og på den NV-ligste høyden på ryggen, 70 m VSV for fornminne 55: 

Fornminne 76: Gravrøys, rund, uklart markert, synlig som søkk med lave voller. Plyndret. Bevokst med lyng og 

mose. Stein synlig langs kanten mot S. Diameter 2,5 m, høyde 0,2 m, dybde 0,5 m. 50 m S for veien, 500 m V 

for veikrysset mot Skjelfjord, på V-siden av den Ø-ligste tørryggen, 15 m S for kant av grustak, i V-skrånende 

terreng: Fornminne 77: Hustuft med rett Ø-vegg og buet V-vegg, ingen tydelige kortvegger. Klart markert, 

tydelig. Bevokst med lyng og mose. SØ-NV 7 m, NØ-SV 5,5 m, vollbredde 1 - 0,5 m, høyde 0,2 - 0,4 m, dybde 

0,3 m. 60 m ØSØ for fornminne 77, 20 m VNV for våtmyr: Fornminne 78: Kokegrop, oval, klart markert, 

tydelig. Mose-, lav- og lyngbevokst. Vises som jevnt søkk med smale voller med stein i. SØ-NV 1,8 m, SV-NØ 

1 m, vollbredde 0,2 - 0,4 m, høyde 0,1 - 0,2 m, dybde 0,2 m. 25 m S: Fornminne 79: Tuft, grav, kokegrop? Rund, 



flat forsenkning med lav jevn voll. Klart markert og tydelig i terrenget. Lyng og gress på vollen, lyng og lav i 

bunnen. Diameter 4 m, vollbredde 0,6 - 1 m, høyde 0,1 m, dybde 0,2 m. 

Ramberg 

Lagt inn av: Nordland fylkeskommune 

Funn av del av skiferkniv i prøvestikk. Sannsynligvis den øverste delen av skaftet på en enegged skiferkniv. 

Funnet ved ca 25 cm dybde, og massen bestod her av stein og grus/jord. Ved 30 cm dybde er det steril 

hardpakket morene av stein og jord. 

Ramberg 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne 1-4: Felt med minst 4 graver. Mulige flatmarksgraver før moderne inngrep. Vises som rektangulære 

søkk adskilt av lave voller. Gravsamlingen danner et tydelig tørrere område enn omgivelsene rundt. 

Vegetasjonen noe skrinn. Klart markert. Tydelig i terrenget. Søkkene er orientert NNV/SSØ. Fra 1,5 - 2 m lange. 

Dybde 0,15 m. Vollhøyde 0,1 - 0,2 m. Feltets utstrekning NØ-SV 10 m. NV-SØ 5 m. 8 m mot SSV: Fornminne 

2: Naust. Eggformet med svakt buede vegger. Gravd inn i bakken. Klart markert. Tydelig i terrenget. Forstyrret 

av sandflukt og jordbruksaktivitet mot Ø og av grøft mot S. Innvendig bevokst med kjerringrokk. Gravd inn i 

bakken i NØ, NØ/SV 11 m. NV/SØ 6 m. Vollbredde 1,5 - 1,8 m. Dybde opptil 2 m. På SV-siden av grøften, på 

brnr. 32, ligger et tilsvarende søkk som kan være et naust uterodert ved sandflukt. 

Ramberg 

Lagt inn av: Nordland fylkeskommune 

Lengst i N: Fornminne 1: Gravrøys, rund. En del stein sklidd ut i N-enden, ellers godt markert og tydelig. Litt 

gras, ellers lavbevokste steiner i dagen. Diameter 4 m, høyde 0,1 - 0,4 m. 2 m SØ: Fornminne 2: Gravrøys, rund. 

Godt markert og tydelig. En del gras, ellers lavbevokste steiner i dagen. Diameter 6,5 m, høyde 0,1 - 0,4 m. 

Ramberg 

Lagt inn av: Nordland fylkeskommune 

Gårdshaug, mye bein og ettereformatoriske funn, men også enkelte eldre keramikkbiter. Stedvis uklar 

avgrensning. 10-20 m2 kulturlag gravd ut ved vegutvidelsen. En flatmarksgrav funnet i 1960 skal ha blitt påvist i 

nordlig del av avgrensingen av gårdshaugen 

Gjeitøen 

Lagt inn av: Nordland fylkeskommune 

Fornminne: Naust. Eggformet. Klart markert. Tydelig i terrenget. Åpning mot NNØ. Lyng- og mosebevokst. 

NNØ/SSV 6 m, VSV/ØNØ 4 m. Vollbredde 1 m, høyde 0,2 m, dybde 0,3 m. 

 

Gnr. 30 – Flakstad 



Automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner. Sentralt i kulturmiljøet er Flakstad kirke 

fra 1780 og prestegården fra 1936. Miljøet omfatter også kirkestue og stabbur fra 1800-tallet, samt 

fjøsbygning fra 1900-tallet. Kulturlag inntil, men utenfor Flakstad kirkested, må kvalitetssikres 

ytterligere før eventuell innlemmelse som del av det regionalt viktige kulturminneområdet. Flakstad 

kirke er listeført av Riksantikvaren som verneverdig kirkebygg fra perioden mellom 1650 og 1850 

Flakstad kirkested 

Lagt inn av: Riksantikvaren, Hovedkontor 

FLAKSTAD, gnr. 30 Flakstad prestegård (Flakstad sogn). Eldste omtale av en kirke på (gnr. 30) Flakstad 

prestegård og sognet er i 1430 (Flakstadhæ kirkiu sokn i Lofote skippreidhe, DN V:597), men fra kirken er det 

bevart en kalkformet døpefont i kalkstein, datert til 1250-1300, funnet på prestegården (Solhaug 2001:42f). 

Biskop Nannestad beskrev i 1750 Flakstad som ”en nedrig Træ-†-Bygning [dvs. en tømmerkirke med korsformet 

grunnplan], uden Taarn, med et lidet Klokehus ligesom paa Borge Kirke – 2 Klaaker”. Kirken manglet da 

sakristi. Utenfor døren i nordre korsarm lå en gravplate fra 1588, lagt over en mann fra gården Ramberg – 

nabogård til prestegården. På denne tid hadde kirken en altertavle ”samenfliket af Kaaber-Stykker”, samt 

ovennevnte ”skøn stor Døde-Steen”. Kirkegården var innhegnet ved en ”tyk og høj Mur, dog uden Porte” (Wolff 

1942:42). Nåværende kirke, en langkirke med korsarmer på skipet og takrytter over korsskjæringen, ble bygd 

1780 (Mathiesen 1938). I 1589 lå Flakstad som anneks til hovedkirken på Buksnes (Thr.R. 85), men i 1743 var 

den hovedkirke med Moskenes som anneks (Mordt 2008:190). Flakstad ble skilt ut som eget prestegjeld i 1740 

(NG 345). Det ser ut til at stedets eldre kirker har stått på samme sted som nåværende. Både mot nord og sørøst, i 

om lag 100 m avstand fra nåværende kirke, er det gravd ut hustufter og åkerområder. Disse viser til bosetning i 

området fra eldre romertid og framover (Gabrielsen 1998:52f m/ref.). En gravplass til kirken ligger et par hundre 

meter mot sørvest, rett ved Kjerkegårdstjønna. Bnr. 1 av Flakstad heter Likhammaren. Noen hundre meter sørøst 

for kirken heter det Kjerkstøa. Et gravfelt nord for kirken, ned mot og forbi den har en lengde på ca. 300 m, og 

det har strukket seg videre mot bruket Likhammeren (Gabrielsen 1998:52f). Kirken er således reist midt i et stort 

gravfelt. (Kildegjennomgang til registrering av middelalderkirkegårder av NIKU ved Jan Brendalsmo, RA sak 

06/02235-81). 

Flakstad Prestegård 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne 1-7: Minst 7 steinaldertufter i to rekker på toppen av den flate strandvollen. Vises som tydelige søkk i 

terrenget. Avrundet rektangulære eller rundaktige. Enkelte er delvis fylt igjen i nyere tid. Ingen klare voller 

(slettet?). Mål: fra Ø-V/N-S 4 x 3 m til 2,5 x 2 m, dybde inntil 0,4 m. 1998: Det ble konstatert rester av 8 yngre 

steinaldertufter. Plassen er nå ved å bli totalt rasert. Tuftene ligger i to rekker gående Ø-V med 4 m mellomrom. 

I den nordlige rekken er det bare 2 tufter lengst mot vest på plassen. De 6 tuftene i den sydlige rekken holder på 

å bli helt nedslitt av kreatursti som brukes daglig i sommerhalvåret. Prøveboring: Boring 1 (sentralt i den NV-

ligste tuft - den vestligste tuft i nordlige rekke): 10 cm torv 15 cm brungrått humusholdig sand herunder bare 

mellombrun sand Boring 2 (sentralt i den nest-østligste tuft, sørlige rekke): 10 cm torv 25 cm brun sand I 

etterkant av befaringen ble det rekognosert på flaten V for RV 19 ut for Flakstad nye kirkegård og ned mot fjæra. 

Her ble det på det flate gressdekkede nes i ca 2-3 m over havet konstatert tufter av uviss alder. På grunn av 



tidsnød ble de imidlertid ikke registrert. Hvis man skal oppholde seg der i lengere tid vil det være lurt å gjøre det 

utenfor ternenes hekketid! 

Hombåren 

Lagt inn av: Nordland fylkeskommune 

Heller dannet av to motstående kampesteiner. Helleren har en indre flate på omlag 4 x 2 meter, og en maks 

høyde på 2,5 m. Den indre flaten består av stein og flygesand, og er ryddet. Det ligger en steinhelle sentralt i den 

indre flaten, og denne har en slipefure langs overflaten. Det ble tatt ett negativt prøvestikk. Også spor etter 

moderne bruk (plastpose og boks). 

Løytnantsbakkan 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

5 m V for fjæra, 2 m N for naustet på brnr. ?: Fornminne 1: Nausttuft, del. Klart markert, tydelig. Engvegetasjon. 

Gjenfylt mot ØNØ. Naustet er gravd inn i bakken i bakkant. Nåværende mål: ØNØ-VSV 9 m, hvorav 2 m er 

utenfor gjerdet mot sjøen. SSØ-NNV 10 m, dybde 0,5 m. Naustet har vært minst 5 m lengere, og dessuten 

dypere. Med felles voll mot SØ: Fornminne 2: Nausttuft, hesteskoformet. Klart markert, tydelig. Engvegetasjon. 

Innvendig forstyrret av nedgravning for nåværende naust. Ødelagt i V-siden da vollen på fornminne 1 ble planert 

ut. Lite, høyereliggende rom i innerenden. Gravd inn i bakken. NØ-SV 16 m, SØ-NV 8 m, tverrvegg i 

innerenden 11 m fra åpningen 1 m bred, dybde indre rom 0,6 m, dybde ytre rom 1,3 m, vollbredde yttervegger 1 

- 1,5 m, høyde 0,2 m. 1 -3 m mot SØ, adskilt av kjerrevei: Fornminne 3: Nausttuft, avrundet rektangulær. Klart 

markert, ganske tydelig. Engvegetajon. Noe forstyrret i V-siden av kjerreveien. Naturlig strandvoll utgjør 

bakveggen. NØ-SV 30 m, SV-NØ 9 m, dybde 0,5 - 1 m, vollbredde 2 - 2,5 m, høyde 0-3 - 1,5 m. 4 m mot Ø på 

bakketoppen: Fornminne 4: Gravhaug, oval. Uklart markert, tydelig. Gressgrodd. Skadet mot NØ. N-S 5 m, Ø-V 

3 m, høyde 0,3 m. 8 m mot SSØ: Fornminne 5: Gravhaug, oval? Uklart markert, tydelig. Grasgrodd. Skadet mot 

NV. N-S 3,5 m, Ø-V 2,5 m, høyde 0,3 m. 8 m mot S, kant i kant med og delvis kuttet av gjerdet mot Knutzen: 

Fornminne 6: Gravhaug, opprinnelig rund. Halvpart av dobbelthaug, delen mot Ø ble gravd ut i 1984. Uklart 

markert, tydelig. Skadet av bakkeplanering mot SØ. Diameter 7 m, høyde 1 m. Fra fornminne 4 og ØSØ-over 

mot våningshuset går en strandvoll med flere rektangulære søkk, sannsynligvis graver. Mellom søkkene og ved 

S-enden av vollen ligger lave forhøyninger - hauger eller røyser. På innmarken på begge sider av strandvollen er 

flere små åkerstykker med åkerreiner - uviss alder. NB! Området er bare pløyd med hest i overflaten (jfr. 

Knutzens nypløying på Prestegården). 

Løytnantsbakken 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Gårdshaug, klart markert, tydelig med kraftig vegetasjon. Søkk i N-delen. Skåret av bakkeplanering 

i Ø-SØ ved grensen mot brnr. ?. Kraftig svartjord med dyreben, avfall. SV-NØ 60 m, NV-SØ 40 m. 

Flakstad Prestegård 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 



Fornminne: Dette er det eneste området på denne vestlige delen av innmarken som ikke er planert ut. Torvlaget 

her har vært forholdsvis tykt, slik at dyppløying ikke har fjernet kultursporene. Sporene består av 

pløye/ardområder, ildsteder og stolpe/veggkonstruksjoner av samme art som i utgravningsområdet mot nord 

(gravd 1981-1983) med 2 dateringer til keltertid. Imidlertid er disse sporene flere, tydeligere og bedre bevart enn 

i utgravningsområdet. Det ble ikke gravd her, fordi området bare skulle pløyes som før. Viktig referanseområde - 

må ikke ødelegges! 

Merknad: Ved prøveundersøkelser i 2012 ble det påtruffet mulige veggrøfter og et stolpehull i et 2 x 2 m stort 

prøvestikk. Det konkluderes imidlertid med at disse fyllskiftene må ses i sammenheng med naturlige 

utvaskingsprosesser, og at de ikke med sikkerhet kan tilknyttes menneskelig aktivitet. 

Bak kirkestua 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Gårdshaug. Ujevne svartjordmasser med dyre- og fiskeben, Krittpiper. NS ca 75 m, ØV ca 80 m. 

Silsandnes 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Løsfunn: Funnsted for steinøks funnet av Bjørghild Kristoffersen, innlevert til Tromsø Museum ca 1975. 

Flakstad Prestegård 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne 1-4: Kraftige steinmurer (vegger) og gulv med kulturlag. Framkommet ved prøve-dyppløyig 20 - 30 

cm under overflaten. Avdekket 2 x 1 m i veggmuren lengst mot SV. Tett steinpakning 1,3 m bred, gulvflate med 

kullholdig kulturlag på S-siden. Dette er sannsynligvis bebyggelsen som hører sammen med merovingertids-

gravfeltet på strandvollen nærmere sjøen. 

 

Gnr. 31 – Bø 

Noen eldre hus.  

Bø 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Gravhaug. Rundaktig. Tydelig i terrenget. Klart markert, men diffus avgrensing. Grasbevokst. 2,5 - 

2,8 m i diameter. Høyde 0,2 - 0,3 m. 

Bø 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Lengst i Nord: Fornminne 1: Gravhaug. Rund, godt markert i terrenget. Grasbevokst. Diameter 5 m, høyde 0,3 - 

0,5 m. 5 m SV: Fornminne 2: Gravhaug. Oval. Godt markert i terrenget. Grasbevokst. 5 m ØV, 4 m NS, høyde 

0,3 - 1,0 m. 4 m V: Fornminne 3: Gravhaug. Rund. Godt synlig i terrenget, men utpløyd i kantene. Grasbevokst. 



Diameter 6 m, høyde 0,3 - 0,6 m. 13 m N: Fornminne 4: Gravhaug. Rund. Synlig i terrenget. Bra markert. 

Grasbevokst. Diameter 2 m, høyde 0,1 - 0,2 m. 3 m ØNØ: Fornminne 5: Gravhaug. Rund. Godt synlig i 

terrenget. Bra markert. Grasbevokst. Søkk i NØ, muligens også i N. Over V-delen av haugen går et gjerde 

NNV/SSØ. Deles mellom Ole og Hans Angelsen. 4 m SØ: Fornminne 6: Gravhaug. Oval. Godt synlig i 

terrenget. Bra markert. Grasbevokst. 3,5 m NV/SØ, 2 m ØV, høyde 0,1 - 0,2 m. 2 m Ø: Fornminne 7: Gravhaug. 

Oval. Godt synlig i terrenget. Bra markert. Grasbevokst. 3 m ØV, 2,5 m NS, høyde 0,1 - 0,3 m. 2 m N for 

fornminne 6: Fornminne 8: Gravhaug. Rund. Synlig med diffus avgrensing. Diameter 2 m, høyde 0,1 m. 

Grasbevokst. 70 m Ø for fornminne 7: Fornminne 9: Naust. 1 m langt i ØNØ/VSV, 5 m bredt. Godt synlig. Bra 

markert. Grasbevokst. Fra 1,5 - 2,0 m dypt. Eggformet. Bakre ende et rom som er 3 m langt og 0,4 m dypt. 0,5 m 

tverrvegg i NV-enden. Fra NV-hjørnet kan en følge båtopptrekket 4 m mot N. Ø-veggen er naturlig bakkekant. 

Vollbredde mot V er 2,5 - 3,0 m, høyde 1,5 m. 8 m bredt og 1,5 m dypt, 11 mlangt søkk mot V. Mulig 

dobbeltnaust. Med rest av skillevegg i nord. 150 m NNV for fornminne 9. Kant i kant med Ø-siden av riksvegen 

og 30 m NØ for våningshus på brnr. til Hans Angelsen. Fornminne 10: Hustuft. Rektangulær. Klart markert, ikke 

særlig synlig i terrenget. Stor steinblokk i SV-hjørnet. Stein synlig i vollen mot N. Grasbevokst med 

skjermplanter på vollene. 11 m NS, 7 m ØV, 2 m brede voller, høyde på vollen 0,1 - 0,4 m. Dybde 0,1 - 0,5 m. 4 

m SØ: Fornminne 11: Hustuft. Rektangulær. Klart markert mot N og V. Utflytende mot S og Ø. Grasbevokst 

med skjermplanter på vollen. 11 m VSV/ØNØ, 6 m bred NNV/SSØ. Stor blokk i Ø-hjørnet. Vollbredde 1 - 2 m, 

høyde 0,3 - 0,4 m. Gulvet framstår som en svak forhøyning i forhold til bakkenivå. Kant i kant mot SV: 

Fornminne 12: Hustuft. Rektangulær med lett buede vegger. Klart markert og tydelig i terrenget mot S, V og SØ. 

Ødelagt av riksvegen mot NV. Går i ett med hjørnet med fornminne 11 i N. Mulig åpning i fellesveggen med 

fornminne 11 i NØ, - 1 m bred. Lengde NV-SØ 8 m, bredde NØ-SV 4,5 m, vollbredde 2 - 2,5 m. Noe utflytende. 

Høyde mot SØ 0,4 - 0,5 m. Dybde 0,3 m. 

 

Gnr. 32 – Kilan 

Den gamle klokkergården fra 1882 som også har vært skole ligger her. 

Kilan 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne 1: Gårdshaug. Flat høyde, pløyd i overflaten, potetland. Svart, trekullholdig jord med 

mellomalderavfall. Uviss dybde, N-S/Ø-V ca 30 x 30 m. I gammelt innmarksstykke, nå beiteland, i nordkant av 

innmarken rundt gårdshusene på brnr. 1, 50 m N for dette innmarksgjerdet, mellom gjerdet og bekk, felt med 

hustufter og gravrøyser: 15 m S for bekken, 40 m Ø for veien: Fornminne 2: Hustuft, rektangulær. Klart markert 

mot S, relativt utydelig, stor blokk i SØ-hjørnet. Forstyrret i N-enden. N-S minst 13 m, Ø-V 7 m, vollbredde 1,5 

m, høyde 0,2 - 0,4 m, dybde 0,3 m. 1 m mot NV: Fornminne 3: Gravrøys, usikker, oval. Spiss i SØ-enden, søkk i 

NV-delen. SØ-NV 9 m, SV-NØ 1-4 m, høyde 0,5 m. 7 m VSV for SV hjørnet på tuften: Fornminne 4: Gravrøys, 

spissoval. Sten i SØ-enden. Klart markert, tydelig. Søkk i midten. SØ-NV 5 m, SV-NØ 4 m, høyde 0,5 m. 

Mellom nevnte fornminner og riksveien ligger flere uklare røyser. Ca 100 m SV for S-spissen av dette 



beitelandet i nedkant av innmarken mot sjøen langs V-siden av riksveien ligger en stor steinblokk, som er delvis 

bortsprengt. Ved sprengningen ble det avdekket: Fornminne 5: Grav, ødelagt ved sprengning. Beinrester. Deler 

av graven kan være bevart. Fornminne 6: Gravrøys. Fjernet ved veiarbeid august 1939. Det var trolig en oval 

røysav kuppelstein, ca 1,5 m lang og noe smalere, overdekket med et tynt jordlag. Hele dybden dreier seg om ca 

30 cm ned på fjellet og skilte seg ikke særlig ut fra terrenget omkring. Her ble funnet Ts. 4160. 

 

Gnr. 33 – Vareid 

Automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner. Vareid viser kontinuerlig bosetting over 

tid, der dagens tun og naustområde med bebyggelse fra 1800- tallet ligger mellom to gravfelt fra 

jernalderen på tapesstrandvollen. Det er ikke påvist gårdshaug på Vareid, men i det nordligste 

gravfeltet ligger et 22 meter langt langhus fra jernalderen. 

Fins hus og naust fra 1800-tallet på Vareid.  

Vareid 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Lengst mot N i kant av gammel innmark: Fornminne 1: Gravrøys, rund. Klart markert, tydelig. Bevokst med 

lyng og gress. Krater i toppen. Diameter 6 m, dybde krater 0,3 m, høyde 0,3 - 0,7 m. 7 m Ø for fornminne 1: 

Fornminne 2: Gravrøys, rund. Klart markert, tydelig. Bevokst med lyng. Noen har gravd "prøvestikk" i midten. 

Diameter 4 m, høyde 0,1 - 0,5 m. Sørover fra fornminne 1 og 15 m mot S går en lav mur av store, rektangulære 

blokker, kraftig overgrodd, i nedkant av et lite, ryddet stykke med rydningsrøyser i SØ-enden. Vanskelig å 

avgjøre hvorvidt muren går inn under fornminne 1, mest trolig at muren er yngre (dvs. at den begynner i kanten 

av fornminne 1). 

Mørkdalen 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Langhustuft med to rom. Uklart markert, godt synlig. Kraftigst mot N, der taket ser ut å ha vært 

tykkest. Fra SØ-hjørnet av tuften forsetter veggvollen med en slak sving 1 m mot Ø. Total lengde 9 m NNØ-

SSV, VNV - ØSØ 4 - 4,5 m. Vollbredde 0,5 - 1 m, høyde 0,2 - 0,4 m. Størrelse N-delen 5 x 4,5 m, vollbredde 1 

m. Størrelse S-delen 4 x 4 m, vollbredde 0,5 - 0,7 m. 

Vareid 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Lengst i N, 5 m SSØ for gårdsveien: Fornminne 1: Gravrøys, rund. Klart markert, tydelig. Diameter 2 m, høyde 

0,2 m. 4 m mot S: Fornminne 2: Gravrøys, rund, klart markert, tydelig. Diameter 2,5 m, høyde 0,3 m. 4 m mot 

NØ: Fornminne 3: Gravrøys, oval. Klart markert, tydelig. NØ-SV 2 m, NV-SØ 3,5 m, høyde 0,3 m. 3,5 m mot 

SV: Fornminne 4: Gravrøys, rundaktig. Klart markert, tydelig. Skåret av grøft mot S. Diameter 3,5 m, høyde 0,2 

m. 2 m mot V: Fornminne 5: Gravrøys, oval. Skåret på midten av grøft. Klart markert, tydelig. Ø-V 3 m, N-S 4,5 

m, høyde 0,2 - 0,3 m. 3 m mot NNV: Fornminne 6: Gravrøys, rund, uklart markert, tydelig. Diameter 2 m, høyde 



0,2 m. Går i ett med: Fornminne 7: Gravrøys, uklar form og avgrensning. N-S 4 m, Ø-V 3 m, høyde 0,2 0,3 m. 2 

m mot SV: Fornminne 8: Gravrøys, rund. Klart markert, tydelig. Diameter 1,5 m, høyde 0,2 m. Kant i kant med 

fornminne 7 mot V: Fornminne 9: Gravrøys, rund. Klart markert, tydelig. Diameter 1,5 m, høyde 0,2 - 0,3 m. 4 

m Ø for fornminne 3 og kant i kant med hagegjerdet på brnr. 1: Fornminne 10: Gravrøys, rund. Utflytende mot 

V. Diameter 2 m, høyde 0,2 - 0,3 m. 

Vareid 

Lagt inn av: Nordland fylkeskommune 

Fornminne 1: Hustuft/Naust. Fjernet i SØ-enden. Uklart markert. Tydelig i terrenget. Grasbevokst. Kraftige 

veggvoller. Stein synlig i V-enden. NNV/SSØ - 12 m, NNØ/SSV - 11 m. Vollbredde 1 - 2 m, høyde 0,3 m. 

Dybde 0,2 - 0,4 m. Kant i kant i NØ-hjørnet: Fornminne 2: Gravhaug. Rund. Klart markert. Tydelig i terrenget. 

Grasbevokst. Utflytende mot S. Diameter 11 m, høyde 1,5 m. Nicolaysen, ødelagt graven i S-enden? 6 m mot 

NØ. Fornminne 3: Gravrøys, rund. Uklar form. Synlig i terrenget. Gravd av Nicolaysen. Grasbevokst. 5 m mot 

SSØ: Fornminne 4: Gravrøys, rund. Uklart markert. Synlig i terrenget. Grasbevokst. Mulig overgrodd bauta 

langs N-enden. Diameter 4 m, høyde 0,4 m. 3 m N for fornminne 3: Fornminne 5: Gravrøys, rund, med spiss 

trekantet steinblokk i S-enden. Uviss størrelse. Grasbevokst. 7 m mot NNV: Fornminne 6: Gravrøys, rund. Godt 

markert. Tydelig i terrenget. Grasbevokst. Diameter 5 m. Høyde 1,2 m. Flere små røyser i NV. 20 m mot N: 

Fornminne 7: Gravrøys. Usikker. Uklart markert. Humpete. Synlig i terrenget. Grasbevokst. Store stein i V-

siden. Diameter 5 m. Høyde 1 m. 25 m VNV for fornminne 2, kant i kant med kjerrevei, 30 m NV for 

våningshuset på brnr. 1: Fornminne 8: Gravhaug, rund. Uklart markert. Godt synlig i terrenget. Grasbevokst med 

mye syre. Diameter 12 m, høyde ca 1,2 m. 14 m SSØ: Fornminne 9: Gravhaug, oval. Tørkestativ i midten. Klart 

markert. Tydelig i terrenget. Grasbevokst. NØ/SV - 8 m, NV/SØ - 4 m, høyde 1 - 1,3 m. 5 m SV, 10 m V for V-

hjørnet på hagegjerdet på brnr. 1: Fornminne 10: Gravhaug, rund. Uklart markert. Tydelig i terrenget. 

Grasbevokst. Diameter 7 m, høyde 0,2 - 1,7 m. 

Vareid 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Gravrøys, oval. Klart markert. Sees som forhøyning. Mosegrodd med småbusker og gress. Diameter 

3 m x 1,5 m. Liggende bauta i VSV. Ca 1,30 m høy. 

Vareid 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Gravrøys, rund, klart markert, sees som lav ring av mosegrodd stein med søkk i midten, bevokst med 

ormegress, vidje, blåbærlyng og gress, diameter 3 m, høyde 0,2 m, dybde søkk 0,3 - 0,4 m. 

Vareid 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Båtformet forhøyning, klart markert, unntatt mot veien, der hele den ene langsiden er tatt av veien. 

Formen er langstrakt, med spisse ender. Omtrent midt i forhøyningen er to større søkk, og det står en lysstolpe på 



forhøyningen. V-stre langside er jevnt og pent buet. Gress- og plantebevokst. Lengde ca 32 m. Største bredde nå 

ca 10 m, største høyde (på V-siden) ca 1,70 m. 

 

Gnr. 34 – Vikten 

Fins noen få bygninger fra 1800-tallet igjen. 

Nardjord 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne 1: Rund røys, klart markert, unntatt mot S. Utydelig i terrenget. En del jevnstore hodestore stein 

synlig på overflaten. Diameter ca 7 m, høyde inntil 0,5 m. Ca 20 m N for fornminne 1: Fornminne 2: En lignende 

rund røys, skadet i V, ca 0,2 m dypt søkk i V-delen. Gressbevokst. Samme sort stein på overflaten. 1 litt større i 

Ø-delen. Diameter ca 7 m, høyde inntil 0,3 m. Begge røysene ligger på stien N-over utmarka. Flere mindre og 

større rydningsrøyser fra våningshuset og N-over utmarka. Rester av husene til 2 husmenn som bodde lengst N 

på den ryddete marka i Vikten på 1800- og 1900-tallet. Svake spor etter den S-ligste gården. Markert grunnmur 

igjen etter våningshuset på N-ligste ....... Steingjerde ..... som skille for de 2 husmannseiendommene S for ...... S-

ligste. 

Vikten 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Gravrøys, usikker, spissoval. Bevokst med gress og mose. N-S 4 m, Ø-V 3 m, høyde 0,3 m. 

Vikten 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne 1: Gravrøys. Rund, klart markert. Tydelig i terrenget. En del stein synlig i overflaten. Fundament for 

klestativ nedgravd i midten. Grasbevokst. Diameter 6 m, høyde 0,8 m. 5 m SSØ, Fornminne 2: Gravrøys. Rund, 

urørt. Uklart markert. Ikke særlig tydelig i terrenget. Grasbevokst. Diameter 3 m, høyde 0,4 m. 15 m SSV, 

Fornminne 3: Gravrøys. Rund, uklart markert mot Ø og SØ. Ikke særlig tydelig i terrenget. Grasbevokst. En god 

del stein skal være fjærnet. Diameter 6 - 7 m, høyde inntil 0,4 m. 7 m SØ, Fornminne 4: Gravrøys. Rund, klart 

markert. Tydelig i terrenget, skadet ved større inngravning i SØ og mindre inngravning i N. Diameter 7 m, høyde 

1 m. (Røysa ligger på brnr. 14). Fornminne 5: Fjernet gravrøys. En røys skal ha ligget der posten nå ligger. 

Steinen ble brukt til bygging av grunnmuren til våningshuset på brnr. 14. Ingen funn ble gjort. Røysa var 

grasbevokst. Diameter 6 - 7 m, høyde 0,5 m. Ca 4 m NV for våningshuset på brnr. 18, Fornminne 6: Fjernet 

gravrøys. Funn av skjelett og bryne. Bygget av mindre stein. Flat helle dekket liket. Tidligere skadet av nedgravd 

septintank i NØ. Grasbevokst. Diameter 7 m, høyde 0,5 m. ----Befaringsrapport fra Olav Sverre Johansen 1973: 

2 røyser er fjernet på brnr 2. Den første ble gravd vekk da våningshuset derble bygd. Den lå under veien opp til 

huset. Diameter ca 1,5 m, høyde 0,6 0,75 m. Noen bein ble funnet. Ingen redskaper. Den andre røysa ble 

oppdaget i 1973 da det ble bygd en lekestue inntil NV-hjørnet av våningshuset. Gravingen ble stanset av Tromsø 



Museum. Utgravningen ble foretatt av Kåre Ringstad med flere og Olav Sverre Johansen befarte området. Se 

spesialrapport. Funn: en hodeskalle og en del bein. Gjenstander: 1 bryne. 

Vikten 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne 1: Gravrøys. Rund, klart markert, unntatt mot S. Tydelig i terrenget. Grasbevokst. En del stein synlig 

i overflaten. Diameter 7 m. Høyde inntil 0,5 m. 20 m N, Fornminne 2: Mulig gravrøys. Uklart markert. Muligens 

skadd i V. Synlig i terrenget. Grasbevokst. Diameter 7 m. Høyde inntil 0,3 m. 

Vikten 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Gravrøys, usikker, avrundet kvadratisk. Klart markert, tydelig med skrinn vegetasjon. Stor 

steinblokk i SV-siden. NV-SØ/NØ-SV 6 x 6 m, høyde 0,5 m. 

 

Gnr. 35 – Myrland 

Automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner. Naustmiljø med tre stående naust, 

hvorav to er bygd med vegger av stein, nausttufter fra jernalder/ middelalder og nyere tid. Båtstøer, 

steinvorr og molo inngår også som en del av det helhetlige miljøet. 

Hornelvsraen 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Gravrøys, rund, bygd av rullestein, gjennomsnittlig størrelse 0,2 0,3 m. Noe mose- og lynggrodd. 

Men godt synlig stein. Trolig noe utkastet. Diameter 1,55 - 1,7 m, høyde 0,2 m. 

Hornneset 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Lengst i V: Fornminne 1: Gravrøys, rund, godt markert, tydelig i terrenget, bevokst med lyng starr og mose. 

Bygningsmateriale rullestein, skader: en stein fjernet nylig. Størrelse ca 2 x 2 m, høyde 0,3 m. 30 m Ø for 

fornminne 1: Fornminne 2: Steinaldertuft, usikker, oval, uklart markert. Utydelig i terrenget, sees som svakt 

søkk, lyngbevokst. Sti gjennom sørenden. Størrelse 3 m N-S, 2 m Ø-V, dybde 10 cm. 3 m Ø for fornminne 2: 

Fornminne 3: Steinaldertuft, usikker, rund, uklart markert. Utydelig i terrenget, sees som svakt søkk. Bevokst 

med gress og lyng. Diameter 3 m, dybde 0,1 m. 6 m Ø for fornminne 3: Fornminne 4: Steinaldertuft, avrundet, 

rektangulær, uklart markert. Tydelig i terrenget, bevokst med lyng, gress langs sydsiden. Sti gjennom midt og 

sydside. Størrelse 7 m Ø-V, 3,5 m N-S, dybde 0,1 - 0,2 m. Svakt skrånende mot havet. 6 m Ø for fornminne 4: 

Fornminne 5: Steinaldertuft, usikker, oval, uklart markert. Utydelig i terrenget, sees som svakt søkk. Bevokst 

med lyng. Sti skrått gjennom østre del. Størrelse 4 m Ø-V, 2,5 m NS, dybde 0,1 m. 29 m Ø for fornminne 5: 

Fornminne 6: Steinaldertuft, usikker, rund, uklart markert. Utydelig i terrenget, sees som svakt søkk. Bevokst 

med lyng, gress på sørside. Sti i S-kanten. Størrelse 2 m S-N, dybde 0,1 m. 9 m Ø for fornminne 6: Fornminne 7: 



Steinaldertuft, rundaktig, uklart markert. Tydelig i terrenget, bevokst med lyng. Konstruksjon: mulig ildsted i 

midten. Størrelse 5 m i diameter, dybde 0,1 - 0,1 m. 

 

Hornneset 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Lengst i N: Fornminne 1: Grop i strandvoll, oval, godt markert mot Ø, N og V. Utflytende mot S, tydelig i 

terrenget, bevokst med lyng, mose og lav. Ø-V 4 m, N-S 2,5 m, dybde i Ø 70 cm, dybde i V 20 cm. 2 m mot SØ: 

Fornminne 2: Grop i strandvoll, oval, klart markert, tydelig i terrenget, bevokst med mose og litt krekling, NNØ-

SSV 5,5 m, ØSØ- VNV 3 m, dybde 60 cm. 

 

Gnr. 36 – Sandnes (store) 

Særlig et gammelt hus fra 1800-tallet som skiller seg ut på Stor-Sandnes. 

Sandnesdalen 

Lagt inn av: Nordland fylkeskommune 

Lengst i N: Fornminne 1: Tuft. Rektangulær, utflytende i NNØ, tydelig i terrenget. Grasbevokst. Veggvoller av 

jord og stein. Lysmast i nord-østre del, hvor også jordmasser har sklidd ut. Lengde 10 m N-S, bredde 5 m Ø-V. 

Vollene inntil 1 m breie. Dybde inntil 0,4 m. 6 m SV: Fornminne 2: Tuft (gammetuftliknende). Oval, klart 

markert, svært tydelig. Grasbevokst. Veggvoller av stein og jord. Åpning mot NNØ. Lengde 6 m N-S, bredde 5 

m Ø-V. Indre mål: 2 x 1 m, dybde ca 1 m. 

Kvitbergan 

Lagt inn av: Sametinget 

Røys, sannsynlig gravrøys. Mål: ca. 2,50 m N-S, ca 2,40 m Ø-V. Røysstrukturen består av torso-store og hode-

store steiner. Røysa har synlig markert fotgrøft i V-NV. 

Sandnes 

Lagt inn av: Nordland fylkeskommune 

Fornminne 1-5: Forsenkninger, mulig felt med tufter. Forskjellig orientert. 4-5 m lange, 2 - 3 m brede. 

 

Gnr. 37 – Napp 

Nyere tids kulturminne. Fiskerimiljø som omfatter bygninger fra nær fortid, hovedsakelig fra 

perioden 1950 fram til i dag. Eldste bygning i miljøet er et ishus fra 1920-tallet. Bygningsmassen 

omfatter fiskebruk, egnebuer og rorbuer. Dette er et levende fiskevær der bygningene er i bruk. 

Bygningene har vært under stadig endring og har stor variasjon i form, materialbruk og farger. Napp 

er et godt eksempel på et fiskerimiljø fra vår nære historie. 



Heimgården på Napp fra om lag 1850. Bygd opp som hovedhus for handelsmann som drev butikk fra 

Napp. Først butikk utenom fiskeværene i Sund og Nusfjord. 

Napp 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Lengst i N: Fornminne 1: Gravrøys, rund, uklart markert, tydelig i terrenget. En del steiner i dagen, ellers 

grasbevokst. Diameter 4 m, høyde inntil 0,3 m. 17 m SV: Fornminne 2: Gravrøys, oval, uklart mot S, ellers klart 

markert. Tydelig i terrenget, grasbevokst. Halvmåneforma søkk i N-re halvdel av røysa, ca 1,5 m innafor kanten. 

Størrelse 6 m Ø-V, 5 m N-S. Høyde inntil 0,4 m. 16 m S, på bergknatt: Fornminne 3: Gravrøys, rund. Noe uklar 

pga tuemark, tydelig i terrenget. Grasbevokst med "måsetuer". 4,5 m NØ-SV, 4 m NV-SØ. Høyde inntil 0,6 m. 

10 m V for fornminne 2: Fornminne 4: Gravrøys, rund. Sees som et søkk med låge voller rundt. Grasbevokst. 2 x 

1,5 m stort og inntil 0,3 m djupt søkk i sentrum av røysa. 5 m Ø: Fornminne 5: Gravrøys, rund. Uklar markering, 

tydelig i terrenget. Grasbevokst. Firkanta søkk i sentrum av røysa, 2 x 1,5 m stort og inntil 0,3 m djupt. Diameter 

4 m, høyde inntil 0,3 m. 8 m NØ: Murte steiner (1,5 x 1,5) som trolig stammer fra en nyere tids jordkjeller e.l. 

(Registrert av Ringstad som "gravrøys?"). 1 m N for fornminne 5 er en NØ/SV-gående jordvoll, ca 25 m lang. 

Høgda på N-sida inntil 0,7 m, på S-sida inntil 0,3 m. Vollen bøyer av mot SØ 4 m NV for jordkjelleren. 

Rimeligvis har her vært gammelt potetland. 

Torvdalssletta 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Gårdshaug, uklar avgrensning, tydelig i terrenget med kraftig gress/ildtuevegetasjon. Fet, svart jord i 

skjæring ved stien (gravd av T. Sandnes) og i forlatt, uferdig hustomt i Ø-delen. Tykkelse minst 2 mi N-enden. 

Nappsholmen 

Lagt inn av: Nordland fylkeskommune 

Fornminne: Rest av et gravfelt, se beskrivelse Nicolaissen 1914. Riksveien og grustaket Ø for denne har fjernet 

Grav 1 - 17, samt 3 unummererte (ikke utgravd) graver + 1/2 grav 19. Bevart langs kanten av grustaket S for 

våningshuset er 1/2 19, 20, grav unummerert og 9. På jordet mellom huset og stranden mot N, ligger grav 5, 6, 7 

og 8. 

Napp 

Lagt inn av: Nordland fylkeskommune 

Lokaliteten består av ei hustuft, to kokegroper, ei gravrøys og en steingard (disse lå tidligere under lokalitet 

id.nr: 73863). 

Napp 

Lagt inn av: Nordland fylkeskommune 

Lengst i N, 75 m Ø for stort lager: Fornminne 1: Gravhaug (røys), rund. Klart markert mot Ø, S og V. Synlig 

med grønn vegetasjon i lyngen. Flat, 2 firkantede, små søkk i toppen. Diameter 6 m, høyde 0,3 m. 7 m mot NV: 

Fornminne 2: Gravhaug (røys). Usikker. Klart markert mot N, Ø og V. Vises som halvsirkel. Forstyrret i venstre 



halvdel. N-S 4 m, Ø-V 3 m, høyde 0,2 m. 5 m mot Ø: Fornminne 3: Gravhaug (røys). Uklart markert. Vises som 

flat, grønn, rundaktig høyde. N-S 5 m, Ø-V 3,5 m. Inngravning 1 x 1,5 m i NØ-siden. Høyde 0,2 m. 1 m V for 

fornminne 1 ligger en lav forhøyning med en innskjæring som ligner en halv langhustuft. Åpen ende mot SV. 

Sv-NØ 3 m, SØ-NV 1,8 m (indre mål). Videre mot V og SV er det lave forhøyninger med diffus avgrensning og 

form. Sett fra fjellet N for riksveien ser gravfeltet ut som et ringformet tunanlegg der gravene utgjør deler av 

veggvollene. Det er vanskelig å forstå helt sikkert at det virkelig er gravrøyser. 80 m SØ for gravene: Fornminne 

4: Steingjerde mellom lyngmark og gammel innmark. Retning NNV-SSØ. Tildels vedlikeholdt og påbygget. En 

gammel åpning er rettet, slik at gjerdet ved første øyekast ikke ser ut til å ha hatt åpning på dette stedet. Den 

gamle åpningen fører direkte inn til: Fornminne 5: Gammelt ryddet land med åkerrein og voll rundt. 

Uregelmessig og til dels uklart markert. Stykket ligger på Ø-V gående høyde i gammel innmark. Ø-V ca 40 m, 

N-S ca 15 m. 40 m ØSØ for fornminne 5, på en høyde 20 m fra fjellfoten: Fornminne 6: Hustuft, rektangulær 

med lett buede vegger. Klart markert, godt synlig, vises på flyfoto. ØNØ-VSV 11 m, NNV-SSØ 6-7 m, 

vollbredde 1 m, høyde 0,3 m, dybde 0,2 m. Runde groper utenfor hushjørnene og veggsidene. a) 2 m V for N-

hjørnet b) 2 m NV for midten av N-veggen c) 2 m N-for N-hjørnet d) 4 m NV for c. alle har diameter 0,8 m, 

dybde 0,2 m. Avstand mellom gropene 4 - 5 m, flere tilsvarende groper på bakken rundt fornminne 6. Det ble tatt 

prøvestikk i grop a) 20 x 20 x 30 cm. Stratigrafi: (se tegning i øk-reg. 1986). 30 m ØSØ for fornminne 6 på 

ØSØ-VNV gående tørr rygg, gressvokst: Fornminne 7: Grop, rektangulær, mulig grav. Klart markert, tydelig 

søkk i terrenget. N-S 1,5 m, Ø-V 1 m, dybde 0,2 m. Prøvestikk i SV hjørnet 20 x 20 x 25 cm. Steinpakning 20-

25 cm under overflaten forekommer ikke naturlig i grunnen utenom gropen. 19 m ØSØ for fornminne 7: 

Fornminne 8: Gravhaug/røys, rund. Klart markert mot V-SV, tydelig bygget inn mot bakken i Ø. Plyndringshull 

i midten. Diameter 3 m, høyde 0,2 - 0,3 m, kvadratisk plyndringshull 1 x 1 m, 0,2 m dypt. På ryggen mellom 

fornminne 7 og fornminne 8 er det flere søkk med varierende størrelse og form, kan være graver, kokegroper, 

jernvinne? I fortsettelsen av ryggen ØNØ for fornminne 5 ligger ruiner etter bebyggelsen fra tidlig i dette 

århundret. 

Torvedalssletta 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

På utsiden av innmarksgjerdet mot N, lengst mot N, 4 m S for vestligste sjå. Fornminne 1: Hustuft, 

steinalder/uviss tid. Rektangulær, klart markert mot N, uklart mot S, tydelig i terrenget, gressgrodd. Nedgravd i 

bakken, bred voll mot Ø, N og V. N-S 12 m, Ø-V 7 m (ytre mål), vollbredde 1 - 1,5 m, høyde mot Ø, 0,1 - 0,2 m, 

ellers går vollen i ett med bakken. Dybde 0,3 - 0,1 m. Mulig 2 deler, der nordligste er dypest og mest markert. 

Indre mål N-S/Ø-V 5 x 5 m i nordlige del. 13 m mot SSØ, innenfor gjerdet Fornminne 2: Røys (grav- eller 

rydningsrøys), rundaktig, uklart markert, synlig fordi gresset er skrinnere. Stor, lys rullestein i N-enden. Gress- 

og mosebevokst. N-S 2,5 m, Ø-V 3 m, utflytende mot SØ, høyde 0,1 m. Kant i kant mot S går en kabelgrøft som 

ser ut som et overgrodd steingjerde. Grøften er klart markert, synlig med skrinn vegetasjon og stener som stikker 

opp. Den går fra toppen av tapesvollen, 4 m utenfor innmarksgjerdet, litt skrått Ø-SØ 25 m ned mot bolighuset. 

Videre mot S fra fornminne 2, skilt av grøften: Fornminne 3: Hustuft, steinalder, avrundet rektangulær, 

gressgrodd, klart markert, synlig i terrenget. N-S 6 m, Ø-V 3,5 m, gravd ned i bakken, skråner slakt mot Ø. 2 m 

mot S Fornminne 4: Hustuft, avrundet rektangulær, uklart markert mot S, der den skades av grøftoppkast, 



gressgrodd. N-S 6 m, Ø-V 3,5 m. Kant i kant mot Ø Fornminne 5: Gravrøys, rund, klart markert, synlig med 

skrinnere gress, diameter 3,5 m, høyde 0,1 - 0,3 m. Gangsti gjennom S-delen. 2 m NNØ for 5, 3 m ØSØ for 3 

Fornminne 6: Gravrøys, rund, klart markert. Synlig med skrinnere gress, diameter 2 m, høyde 0,2 m. 5 m ØNØ 

for 6, 2 m V for 8 Fornminne 7: Røys (grav/rydningsrøys?), klart markert mot S, skadet av grøft mot N, synlig 

med skrinn gressvegetasjon, diameter 2 m, høyde 0,1 m. 2 m Ø for 7: Fornminne 8: Nausttuft, rektangulær, klart 

markert, godt synlig, gressvokst, skadet av grøft gjennom hele midtpartiet og av planering ved våningshuset i Ø-

enden. Ø-V (nåværende lengde) 8 m, N-S 5,5 m (ytre mål), vollbredde 1 m, høyde 0,1 - 0,2 m, dybde 0,3 - 0,4 

m. Flere små, utydelige røyser i gresset. 

Mørkdalen, Hans Pettersletta 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Hustuft, klart markert, synlig i terrenget, rektangulær, kraftig nedgravd V-ende med inngang mot S. 

Lav voll rundt V-enden (utenfor) 0,5 m bred, 0,1 - 0,2 m høy. Overgrodd med lyng og einer, gress nede i 

vestrommet. Ø-V 8 m+ voll, N-S 4-5 m, dybde V-enden 1 m, veggvollbredde V-enden 0,8 m, høyde 0,3 0,4 m, 

høyde Ø-enden (ujevn flate) 0,2 - 0,3 m. Kraftige steinblokker synlig ved inngangen. Setertuft? 

Jernalder/middelalder? Nyere fjøsgammetuft med kraftige veggvoller mot SV. 

 

Gnr. 38 – Andopen 

Automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner. Ei hustuft med lengde på mellom 5 og 

10 meter markerer trolig fangstbosetting i tidlig metalltid. Registrerte objekter fra nyere tid er 

stående bygninger. Kulturminneområdet er imidlertid avgrenset på grunnlag av et godt bevart 

helhetlig kulturlandskap som også består av en vesentlig mengde uregistrerte objekter. 

Nyere tids kulturminner. Ruiner etter fraflyttet fiskerbondegård (husmannsplass) ved Nappstraumen 

og kulturlandskapselementer knyttet til den tidligere innmarken. 

Storbåthalleren v/Nappstraumen 

Lagt inn av: Nordland fylkeskommune 

Funn 1967/28 jnr. 165/67: a Skjelett fra samegrav b Skjelett fra samegrav c Beinpil fra kulturlag Alt i samme 

heller, innsendt av Kåre Ringstad, Leknes. 

Automatisk fredet kulturminne. Et sammenhengende område med hellere fra sjøen til omlag 20 

meter over havet. Den øvre beboelige delen av Storbåthallaren ligger omlag 10 meter over havet og 

utgjør et rom med diameter én meter. Kulturlagene er utgravd med funn fra yngre steinalder – 

jernalder. Mange gjenstander ligger fortsatt i massen fra gravingen som er deponert i skråningen 

utenfor hellerrommet. Skjellettdeler, som markerer samiske urgraver, er funnet i lavere deler av 

helleren. 

Andopen 

Lagt inn av: Nordland fylkeskommune 



Ny beskrivelse i 2005: Hustuft markert som tydelig forsenkning med opptil 2,0 m bred veggvoll. Indre mål 4,6 x 

4,2, 0,6 m dyp. Orientert NV - SØ. 

 

Gnr. 39 – Strømøy 

Automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner. Straumøya utgjør et sammensatt 

kulturmiljø langs veiløse og fraflyttete Nappstraumens vestside, der miljøet består av ei gammetuft 

(se også nærliggende Sommarfjøsvika), ei forhistorisk nausttuft, stå- ende bygninger til en 

fiskerbondegård nå brukt som fritidshus, samt kulturlandskapet på øya som er en sluttet enhet uten 

vesentlige moderne inngrep. 

Automatisk fredete kulturminner. Et helhetlig kulturmiljø av sjøsamiske gammetufter; to 

rundgammer og en fellesgamme med påbygg som trolig er ytterligere et fjøs. Ved sjøen ligger også 

rester av et båtopptrekk. De samiske bosettingssporene i Sommarfjøsvika gjelder åpenbart levninger 

fra flere bosettingsfaser, og her finnes trolig også spor som ikke er markert på overflaten. 

Sommarfjøsvika er en svært godt beskyttet havn med kort utror til Nappstraumen. Sommarfjøsvika 

er uten moderne inngrep, og kulturmiljøet her er blant de mest pedagogiske eksemplene på 

sjøsamisk bosetting som er kartlagt i Lofoten så langt. 

Strømøy 

Lagt inn av: Nordland fylkeskommune 

Innafor Straumøya finner vi to smale bukter. Ved bunnen av den som går mot vest, ligger noen meget gamle 

rorbutufter. På nordsiden av denne bukta ligger ei steinaldertuft mellom to knauser. Et stykke innafor bunnen av 

den bukta som går mot nord, ligger to tufter på et lite platå. Det er trolig steinaldertufter. Terrenget her omkring 

skulle vært bedre undersøkt. 

Straumøya 

Lagt inn av: Nordland fylkeskommune 

På en fisketur i Nappstraumen fant jeg på toppen av Straumøya en tuft som jeg tror må være fra steinalderen. 

Trekull ble påvist. Tufta ligger ca 50 m nordøst for våningshuset. 

 

Gnr. 40 – Nusfjord 

Nyere tids kulturminner. Fiskeværet Nusfjord er et sammensatt og komplett bygningsmiljø fra slutten 

av 1800-tallet og tidlig 1900- tall. Kulturmiljøet omfatter våningshus, uthus dukkehus, fjøs, brønnhus, 

tørkesjå, vedsjå, rorbuer, naust, båtstøer fiskehjell, nothjell, brygge, bakeri, ishus, butikk, røykeri, 

trandamperi, smie, kraftverk med dam, sag og bedehus som er bygget på dugnad i 1873. Kraftverket 

fra 1907 er bygget kort tid etter det første dampdrevne kraftverket i Hammerfest. Kraftverket i 

Nusfjord er blant de tidligste kraftverkene i Nord-Norge (sammen med kraftverkene i Sørvågen og på 

Bleik). Kraftverket i Nusfjord er det eldste intakte kraftverk i landsdelen. Fiskeværet er svært godt 

bevart. Det er meldt oppstart om fredningssak for kraftverket i Nusfjord, i tillegg til fire rorbuer i 

Vika-området. I arkitekturvernåret i 1975 ble Nusfjord plukket ut som eksempel på godt bevart 



trehusbebyggelse i Norge. Nusfjord er regulert etter plan- og bygningslovens § 25.6 til spesialområde 

med formål bevaring. 

Fiskeværet Nusfjord - Nusfjord rorbuer og kraftverk 

Lagt inn av: Riksantikvaren, Hovedkontor 

Rorbuene er vitnesbyrd om den standard denne type bygninger hadde på et gitt tidspunkt, og også om utvikling 

av standard. Planløsningen med ett ytterrom til utstyr og redskaper og ett rom med ovn. bord, benker og 

soveplasser som har vært gjeldende løsning i fiere hundre år, viser seg tydelig her. Tidligere var det åpen takstol 

og tømmervegger. men etter hvert ble rorbuene panelt utvendig og innvendig. Eksempelvis ble egning av line 

etter hsert flyttet ut til et eget avdelt rom, selv om dette arbeidet foregikk i mange rorbuer i samme rom som mat 

ble laget og inntatt og hvor fiskerne sov - i mange tilfeller til etter 2. verdenskrig. Denne utviklingen kan også 

spores i disse rorbuene, og er derfor et viktig vitnesbyrd om utviklingen ikke bare av bygget i seg selv, men også 

om utviklingen av de hygieniske og sosiale forhold for fiskerne. De tradisjonelle navnene gitt til disse buene 

bærer med seg fortelling om tilhørighet og sosialt liv også. Dagens -fiu nr. 41/42- (en dobbeltbu) kalles også -

Storbua," -Alfredbua,- -Alfred- Helnessbua" og "Dainsarbua." Det siste især beskrivende, men også resten av 

navnene forteller sitt. 

Om kraftverket vet vi at det ble bygget i 1908 av daværende eier, og produserte nok kraft til at væreierboligen 

ble opplyst, og at en heis kunne drives nede på kaien. Denne heisen var sannsynligvis til enorm lettelse for 

fiskerne som rodde i været. 

 

Fjellet 

Automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner. Ei gammetuft og ruinene etter 

husmannsplassen «Fjellet» som lå under væreieren i Nusfjord (hustufter og ei båtstø). Områ- det 

inngår som en del av et helhetlig kulturmiljø i fjorden sammen med Nusfjord og Vika-Rekkartsanden. 

Vika til Rekkartsanden 

Automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner. Kulturminnene fra nyere tid er en del 

av fiskeværet i Nusfjord, og omfatter Rødbrygga, rorbuer, boltefester og steinskoninger for frorbuer 

som nå er borte, ruinen av Gulbrygga, båtstøer og ruiner av husmannsplassen Nervika. Fotefar mot 

nord prosjektet fiskerstien fra Nusfjord til Nesland starter mellom Vika og Rekkartsanden. I samme 

området ligger levninger av fire rorbuer markert som torvhauger med kulturlag. Disse har 

radiologiske bunndateringer fra 500 til 1000- tallet e.Kr. og etterreformatorisk keramikk i toppen. 

Levningene er tolket som rorbuer, noe som innebærer at Nusfjord er det eldste påviste fiskeværet i 

Lofoten. Her er også påvist boplasser fra steinbrukende tid og et foreløpig udatert samisk 

bosettingsområde. Kokegropa ved Rødbrygga indikerer ritualer i en fangstkultur. Denne er datert til 

700-tallet f.Kr. og er så langt den eldste kokegropa som er datert i Nordland. 

Tennholvika 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 



Fornminne 1-?: Hustufter. En delvis klart markert rektangulær tuft, til dels tydelig i terrenget. Orientert NØ-SV. 

Delvis nedgrodd i gress og lyng. Tydeligst mot SØ og SV-hjørnet. Flere store steiner i SØ-veggen. SØ - og NØ-

hjørnet godt markert. Mellomstor stein i NV- og SV-veggen. Hovedhuset ser ut til å ha vært ca 10 m langt og ca 

3 m bredt, ytre mål. På NV-siden ser det ut til å ha vært et utbygg, med mindre stein i grunnmuren 1 1/2 - 3 m. 

Muligens rester av fjøs 4 - 5 m V for hovedhuset. To bekker renner ut i vika, en på SV- og en på NØ-siden av 

huset. Henrik Stensen har bodd der. Skred tok huset. De flyttet til odden. På Ø-siden av odden, forbi Rikhard-

sanden. 

Nusfjord 

Lagt inn av: Norges vassdrags- og energidirektorat 

Dammen er av type murdam med en høyde på 3,5 meter og en lengde på ca 17 meter. Den antas å være den 

eldste av i alt tre dammer i vassdraget. Alle de tre dammene har vært knyttet til det lille kraftverket som ble 

etablert i Nusfjord i 1907, et av de eldre i Nord-Norge. Kraftstasjonen med inventar er fredet etter lov om 

kulturminner i 2010 som et ”monument som den gang var et stort skritt inn i fremtiden for et lite lokalsamfunn, 

og om en væreiers tro på og visjon om fremtiden i Nusfjord” (Riksantikvaren). Dammen illustrerer en regulering 

av et lite vassdrag til kraftproduksjon i et lite øysamfunn i Nord-Norge. Dammen og det miljøet den tilhører er 

av høy kulturminneverdi, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kilde: Helena Nynäs, (2013) Dammer som 

kulturminner, NVE rapport: 2013: 64, Oslo. http://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_64.pdf 

Del: 

 

Nusfjord 

Lagt inn av: Nordland fylkeskommune 

Et området med bosetningsspor, hustuft, kulturlag og moderne båtstøer. 

Rikard-sanden 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Delvis klart markert hustuft, delvis synlig i terrenget. Rektangulær. NØ/SV-vendt. 4 tydelig hjørner av stein lagt 

oppå hverandre (i "dunger"). S-lige hjørne mangler. Hovedtuften er ca 5,5 x 3,5 m. Ser ut som det kan ha vært et 

mindre rom, med mindre stein i muren mot V. Fortsetter i husets lengderetning, og er ca 3,5 x 2,5 m. Alt er ytre 

mål. Nedgrodd i gress, bortsett fra 3 hjørner. 7 - 8 m over havet. En haug i vika ca 50 m V for tuften kunne godt 

være grav av form og størrelse. Ca 2 m i diameter, ca 0,7 m høg. Stikk viser at det er fast berg under. Flere 

lignende, men mer uregelmessige hauger tett ved. Neppe graver, 6 - 7 m over havet. Gammel? brønn ca 6 m 

NNV for haugen, ca 1,2 m x 1 m, ca 0,5 m dyp. Ca 30 - 40 m SV for sletten med haugen og brønnen, og 12 - 15 

m over havet, med høye knauser i NV. SØ ligger en ganske liten flate, ca 25 m NØ-SV og ca 12 m NV-SØ. 

Bevokst med tørt gress. Fin plass å bo på, men ingen spor etter beboelse. Ved 5 - 10 m høyere vannstand har 

plassen hatt god havn både mot N og S. En ca 100 m lang og smal "dal" går fra denne plassen og helt ned til 

sjøen. Lenger NV rett opp for selve sandstranden, ca 20 m ovenfor, ca 3 - 5 m, ligger en oval haug, ca 1,5 x 2,5 

m, orientert NV-SØ. 

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_64.pdf


Nusfjord 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Hustuft. Tuften synes å være i 2 avd., den V-ligste ligger litt lavere, ca 3 m x 3 m. Veggene er 

synlige ved store stein som er regelmessig plassert 1 m fra laveste del, 4 m fra Ø-hjørnet, og på S-ligste langvegg 

en stor stein som kan ha vært dørhelle. SV-ligste hjørnet markert med to store, og flere små stein. Elvene 

kommer ned fra fjellene bak, og har mye vannføring. De går sammen like før de når sjøen. Meget kupert terreng 

fra tuften ned til sjøen. Mye bratte svaberg, havn litt lenger mot V. Vanskelig i uvær. 

Fjellet 

Lagt inn av: Nordland fylkeskommune 

Mulig gammetuft med rektangul¿r form med indre mål 4,1 x 2,5 m, dybbde 0,5 m. Omgitt av opptil 1,5 m bred 

voll. 

 

Gnr. 41 – Nesland 

Automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner. Åpne boplasser var trolig den vanligste 

boplasstypen i steinbrukende tid. Boplassen på Vestre Nesland med strandnær beliggenhet på 5 til 

10 meter over havet er en av få lokaliteter som er påvist i Lofoten så langt. Vestre Nesland er også et 

godt eksempel på en gårdshaug med eksisterende gårdsbebyggelse på toppen, omgitt av et 

jordbrukets produksjonslandskap der småskala elementer er godt bevart. Ved sjøen finnes naust og 

nausttufter, ei steinkai og deler av et moloanlegg som speiler fiske og 1800- og 1900-tallets 

kommunikasjon. 

Nyere tids kulturminner. Viktig fiskeværsmiljø med bygningsmasse fra siste halvdel 1800-tallet og fra 

tiden før motoriseringen av fiskeriet. Bygningsmiljøet består av våningshus, uthus, eldhus, røykeri, 

vedsjå, mølle, fjøs, potetkjeller, opprinnelig bakeri som ble omgjort til skole i 1928, rorbuer, naust, 

butikk og ruiner av tidligere bygninger. Miljøet omfatter også et usedvanlig flott 

kaianlegg/båtoppsett fra 1925. Bygningsmiljøet er svært rikt. Østre Nesland er et eksempel på 

fiskevær som tapte konkurransen i forhold til den teknologiske utviklingen og motorisering av 

fiskeriet, og må derfor ses i sammenheng med Nusfjord som overtok plassen som områdets viktige 

fiskevær. Forbindelsen mellom Østre Nesland og Nusfjord er tema i kommunens deltakelse i Fotefar 

mot nord. En seks kilometer lang sti forbinder de to fiskeværene, og følger fotefarene til 

generasjoner med lofotfiskere og fiskerbønder. 

Rabben 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Lengst i N: Fornminne 1: Gravrøys. Rund. Godt markert i SØ, meir utflytende i NV. Tydelig i terrenget. 

Grasbevokst. Bygd av stein. Krater i sentrum (1 x 1,5 m , 0,3 m djupt) hvor en del stein synes. Diameter 6 m, 

høyde 0,5 m. 7,5 m SSV: Fornminne 2: Gravrøys. Rund. Godt markert. Tydelig i terrenget. Grasbevokst. Bygd 

av stein. Krater i sentrum (diameter 1,5 m, 0,5 m djupt), en del stein synlig. Diameter 4,5 m, høyde 0,5 - 0,7 m. 

Seteren 



Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Hule. Hulen kan ikke sees før man kommer opp til inngangen, som er vendt mot og dannes av 2 svære steiner. 

Inngangen er ca 4 m nede og ender i en spiss oppe. Høyden er ca 2 m der. Flere store stener gjør det vanskelig å 

komme inn. Ytre rom er ca 4 m dypt. Der er tydelige spor etter dyr (sauer) som har ligget 3 steder, hvor det er 

flatt mellom eller oppå stener. a) "Rommet" lengst tv.: ca 1,5 m langt, ca 0,5 m bredt, ca 0,7 m høyt. Mellom 

store steiner i bunnen. Skrånende gulv fra N og S-over. Fra N til midten og S-over dekket av mellomstor stein i 

ca 5 m's lengde og 2 m's bredde. Terrenget skråner også fra forkant mot bunn. Lunt for alle vinder, unntatt de 

vestlige. Noe sauelort inne. Lettet på noen steiner, men fant ikke noe spesielt. Nedenfor hulen, ca 4 m over 

flomål er en ca 6 - 8 m bred og ca 30 m lang gressflate, med noen spredte nedraste steinblokker på. Orientert N-

S. Fra fjæra opp mot hulen går en ca 15 m lang skrå sprekk i berget. Her er båtene blitt trukket opp i nyere tid. 

Ikke noe ly for båtene i fjæra, dvs ingen vik, skjær eller lignende. "Hulen" i S har neppe vært brukt av annet enn 

sauer. "Soveplass" sett innenfor t.v. på flat stein, ca 2 m dyp og 1 m bred. Større (nylig?) nedrast stein i bunnen. 

Et større rom under, mot V. Noe lenger S, ved Geitskjæret har folk også trukket båtene opp i dette århundre, for 

å komme over til Sund. Påvist av Jacob Pedersen, fortalt av Jacob og Rangvold Pedersen, Nesland, som sier: de 

satte inn åttringer og mindre båter i Båthellaren om høsten, før vinterstormene satte inn, for å komme seg til 

Sund (skole og handelssted). Rangvald er 86 år. 

Nesland 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Gammel potetåker, nå gjengrodd. Flere funn foretatt av Ragnvald Nesland og Amandus Nesland. 

Funn av kljåstein og spinnehjul av kleber. 

Nesland 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Boplass. Utpløyd og grøftet. Åkeren lå utilsådd og vi iakttok en god del brent stein. Plukket opp en 

del artefakter fra yngre steinalder, mellomalder og nyere tid. Steinalderartefakter spredt over et område på 

anslagsvis 30 x 30 m, men det er mye mulig at de gamle boplasslagene strekker seg videre østover. 

Vestre Nesland 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Gårdshaug. Pæreforma. Godt markert mot sjøen i Ø, ellers dårlig markert. Feit mold med keramikk-

/glasskår. Gras, antropogene planter, en del rogn og bærbusker. Ruiner av to hus på østre del. Fire hus står i dag 

på gårdshaugen. Et par-tre potetåkrer. Lengde ca 135 m Ø-V, bredde ca 45 m N-S. Høyde og dybde vanskelig å 

anslå. 

Nesland 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Stor haug, godt markert i terrenget. Iflg. Ragnvald Nesland bare fast fjell som er jevnet ut av brukerne. Ser ut 

som en stor gravhaug. 



Nesland stø 

Lagt inn av: Riksantikvaren, Hovedkontor 

Anlegget er et godt eksempel på et havneanlegg som består av en stø avgrenset av to vorrer. Stedet er omtalt som 

viktig i Kulturminneplan for Lofoten fra 2008. 

 

Gnr. 42 – Skjelfjord-indre 

Flere eldre hus på eiendommen.  

Krigsminner. 

Veineset, Indregård 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Lengst i SØ av odden. Kant i kant med veien på SV-siden av S-enden av svingen. 50 m Ø fra trigonometrisk 

punkt. Fornminne 1: Gravrøys. Oval. Klart markert, tydelig i terrenget. Berørt av veien i Ø. Delvis overgrodd 

med mose og lyng. NV/SØ 7 m, NØ/SV 4-5 m. Steinkiste med dekkhelle synlig i SØ-halvdel. Høyde 1,2 m. 10 

m VNV: Fornminne 2: Mulig steinaldertuft. Kvadratisk. Klart markert. Tydelig i terrenget. Lyng- og 

mosebevokst. Flat bunn. Ikke voller. NNV/SSØ 3 m. VSV/ØNØ 3 m. Dybde 0,2 m. Mulig gammelt torvskjær. 

På nordsiden av svingen, 20 m V for veien, 10 m SV for potetland, 26 m ØSØ fra sjøen. 25 m ØNØ ligger en 

skillestein: Fornminne 3: Hustuft. Rektangulær. Klart markert. Godt synlig mot SV, Ø og NØ. Utydelig 

langvegg mot V. Gressbevokst i midten og lyng på vollene. NNØ/SSV 10 m. ØSØ/VNV 5 m. Vollbredde 1,5 - 2 

m. Høyde 0,1 m, dybde 0,3 m. 

 

Gnr. 43 – Skjelfjord-ytre 

Flere eldre hus på eiendommen.  

Krigsminner. 

Forhenværende slip anlegg.  

Skjelfjord 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne 1: Gravrøys. Diameter 7 m, høyde 1 m. Stort krater i sørenden. Ikke særlig overvokst, ca 5 m.o.h. 

Fornminne 2: Gravrøys. Diameter 7 m, høyde ukjent. Svært ødelagt og overvokst. 

Fossmo 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne 1: Felt med minst 7 gravrøyser. Overgrodd. Oval. Noen klart, andre uklart markert. Synlig som 

hauger i terrenget. Ingen system i orienteringen. Fra 1,5 x 1 m til 3,5 x 2,5 m. Høyde 0,2 - 0,5 m. Fornminne 2: I 



tillegg kommer en plyndret gravrøys. I kant med gjerdet på brnr. 12 m NV for veien, har vært rund. Klart 

markert. Stein synlig langs kantene. Gjenfylt plyndringskrater i midten. Diameter 2 m, høyde 0,1 m. 

Steinland 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Gårdshaug/-grunn. Oval. Bra markert, tydelig i terrenget da den ligger på en bergknaus. En del fjell i 

dagen, ellers grasbevokst. Våningshus, fjøs og gammelstua (fra 1928) står på gårdshaugen/-grunnen. I et hol i N-

re del av den blei et kulturholdig sandlag med brente bein og husholdningsavfall, under et lag moderne omdanna 

møkk, observert. Lengde NV-SØ ca 90 m, bredde SV-NØ ca 60 m. Høyde er vanskelig å anslå. Djubda er ifølge 

grunneier flekkvis inntil 1 m. 

 

Gnr. 44 – Kvalvik 

Automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner. Vestervika er en del av miljøet i 

Kvalvika som ble fraflyttet i 1938. Ei tangbrenningsgrop, ei hustuft og åkre er trolig spor etter 

bosetting fra «nyere tid». I Vestervika ligger også spor etter bosetting som hustufter, gravrøyser og 

strandvollgraver. De sju sikre strandvollgravene i rullesteinsstrandvollen i Vestervika er et godt 

eksempel på den karakteristiske beliggenheten til denne typen kulturminner. Hustuftene og 

gravrøysene skriver seg trolig fra jernalder og/eller middelalder, men strandvollgravene kan være 

vesentlig eldre. 

Kvalvik 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: Sirkelrund haug, trolig grav. Gressgrodd. Ca 4 m i diameter, ca 0,6 m høg. 

Kvalvik 

Lagt inn av: Nordland fylkeskommune 

Fornminne 1: Gravrøys. Oval. NV/SØ 3 m, NØ/SV 2 m. Høyde 0,3 m. Klart markert, men lite synlig i terrenget. 

Mosebevokst. 11 m mot Ø: Fornminne 2: Strandvollgrav.Oval.Klart markert. Synlig i terrenget. Flat bunn, åpen 

mot SV. Mosebevokst. NV/SØ 2,5 m, NØ/SV 1,8 m. Dybde 0,3 m. 8 m mot SØ: Fornminne 3: Strandvollgrav. 

Oval. Klart markert og godt synlig i terrenget. Flat bunn og smal åpning mot SSV. SSV/NNØ 2 m, NNV/SSØ 

1,2 m, dybde 0,4 m. 15 m mot Ø: Fornminne 4: Gravrøys/strandvollgrav. Klart markert og tydelig i terrenget. 

Gressvokst i midten. SØ/NV 4 m. Rund med ovalt søkk SØ/NV 2 m, SV/NØ 1,5 m. Dybde 0,4 m, høyden 0,3 - 

0,6 m. Kant i kant mot Ø: Fornminne 5: Gravrøys/strandvollgrav. Rund. Klart markert + søkk. Uklart markert. 

Ytre omkrets, plyndret? Utkast av stein fra midten. Diameter 4 m. Diameter søkk 1,5 m. Dybde 0,7 m. Høyde 0,4 

m. Mosebevokst. 30 m mot Ø: Fornminne 6: Strandvollgrav. Rund. Klart markert. Tydelig som søkk i terrenget. 

Diameter 2 m, dybde 0,4 m. Mosebevokst. 1 m ØSØ: Fornminne 7: Strandvollgrav. Opprinnelig rund, nå 

kvadratisk. 2 x 2 m. Dybde 0,5 m. Forstyrret mot NØ. Jern og plastskrot oppi. Fornminne 6 og 7 ligger på kant 

av rullesteinsvollen. 4 m SV: Røysaktig forhøyning med grønt gress. Mulig grav fra nyere tids bosetning. 15 m 

mot SØ: Røysaktig forhøyning med grønt gress. Mulig grav fra nyere tids bosetning. 11 m mot Ø: Fornminne 8: 



Strandvollgrav. Rund. Klart markert og godt synlig i terrenget. Diameter 1,7 m, dybde 0,5 m. Mosebevokst. 22 

m mot SSØ: Fornminne 9: Rund oppmuring av stein. Grav? Diameter 3,5 m. Dybde 0,4 - 0,6 m, høyde 0,3 - 0,4 

m. Grassbevokst i midten. 20 m mot VSV: Fornminne 10: Røys. Oval. SSV/NNØ 5,5 m. VNV/ØSØ 3,5 m. 

Høyde 0,3 - 0,8 m. Overgrodd med gress. 

Kvalvik 

Lagt inn av: Tromsø Museum (arkeologi) 

Fornminne: En haug, trolig grav, sirkelrund. Gressgrodd. Svak forsenkning i toppen, ca 4 m i diameter, ca 0,7 m 

høg. 

 


