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Arkeologiska utgrävningar
sommaren 2015
Norrbottens museums har inlett årets arkeologiska undersökningar. Fler fältprojekt kan tillkomma
under juli och augusti, vi återkommer med information när vi vet att dessa blir av.
De arkeologiska fältprojekt som pågår och ska göras är just nu:
Period: 8-26 juni
Arkeologisk slutundersökning av fornlämningar längs väg 555, mellan Sikfors och
Älvsbyn, med anledning av att Trafikverket avser utföra förbättringsåtgärder längs vägen. Det är
ett ganska smalt område som undersöks inför breddning av vägen, men trots detta så kommer
det fram många lämningar av människors verksamhet under stenålder. På den tiden låg havet
nära. Säl jagades troligen i närheten eftersom mycket sälben har hittats på platsen.
Projektledare Norrbottens museum: Frida Palmbo tfn 070-300 94 32 och Carina Bennerhag
tfn 070-524 35 24. För frågor om vägprojektet, kontakta Anna Wallström, Trafikverket
tfn 010-123 74 23, 070-593 07 20.
Period: 29 juni-10 juli
Arkeologisk utredning inför förbättringar av väg till den gamla Nautanengruvan, Gällivare
kommun. Arkeologerna letar efter fornlämningar för att ge ett underlag till länsstyrelsen om hur
kulturmiljön påverkas av arbetsföretaget.
Projektledare Norrbottens museum: Olof Östlund tfn 070-524 35 51.
Period: 8-26 juni
Räddningsundersökning av kyrkogård och kyrklämningar i Silbojokk, Arjeplogs kommun.
Vid Silbojokk fanns under 1600-tal en silverhytta som förädlade malmen från Nasafjäll. På
platsen fanns församlingskyrka för befolkningen i området och för arbetarna vid silverhyttan
under tiden hyttan var i bruk (1635-1659). När hyttverksamheten upphörde fortsatte platsen vara
församlingskyrka och begravningsplats fram till 1770. En mindre del av kyrkogården undersöks,
föranlett av att fornlämningen eroderas kraftigt av fördämningen.
Projektledare Norrbottens museum: Lars Backman tfn 070- 068 74 12 och Åsa Lindgren
tfn 070 208 99 25.
Välkomna att kontakta projektledarna om undersökningarna!
När arbetsschemat tillåter, tar vi gärna emot besök på utgrävningarna. Ta kontakt med
projektledarna och kommunikatör Kjell Öberg tfn 070-573 08 83 inför besök.
För allmänna frågor om arkeologi och projekt under fältsäsongen, kontakta avdelningschef Sara
Hagström Yamamoto, Norrbottens museum tfn 072-246 70 85, 0920-24 35 30.

