PRESSINBJUDAN

www.norrbottensmuseum.se

TISDAG 21 MAJ, 10.00

Plats: Selholmen, Älvsbyn

SELHOLMEN – EN ARKEOLOGISK
SENSATION?
Norrbottens museum har genom åren tagit emot många värdefulla och spännande tips från allmänheten om forn- och kulturlämningar. Men högarna på
Selholmen utanför Älvsbyn är nog de som eggat vår fantasi allra mest. Grav
högar i den storleken har aldrig tidigare hittats i Norrbotten. Bekräftar vår fördjupade utredning att det rör sig om gravar så är det en arkeologisk sensation.
Vi inleder utredningen med geofysiska undersökningar i form av markradar, magnetometri, resistivitet och inducerad polarisation (IP). Detta är icke-förstörande
undersökningar som i kombination förhoppningsvis ger oss svaret på frågan om
det är gravhögar eller ej. Med metoderna kan vi se in i högarna genom marken
och förhoppningen är att hitta urskiljbara konstruktioner i högarna. Vi har anlitat
den statliga utföraren Arkeologerna för att göra markradar. Övriga geofysiska
metoder genomförs av företaget GeoVista, som erbjöd sina tjänster efter att ha
läst om projektet på vår Kulturmiljöblogg (www.kulturmiljonorrbotten.com).
Senare under projektet görs en geologisk provborrning samt en mindre arkeologisk provundersökning. Provborrningen genomföras av Per Möller, professor i
kvartärgeologi vid Lunds universitet. Borrningen görs i högarna för att få upp en
lång profil som visar deras jordsammansättning, och utifrån denna se om högarna
är naturliga eller uppbyggda av människor.
Målet är att en gång för alla avgöra om detta är gravar eller naturformationer,
men också att testa och förevisa de allra senaste metoderna samt att skapa
intresse för arkeologi och vår gemensamma förhistoria hos norrbottningarna.
Vid presskonferensen deltar Nils Harnesk, chef för Avdelning Kulturmiljö vid
Norrbottens museum, Frida Palmbo, arkeolog vid Norrbottens museum och
projektledare för den fördjupade utredningen på Selholmen. Presskonferensen
hålls i samband med att markradarundersökningarna genomförs.
Tid och plats
21 maj kl 10.00, Selholmen, Älvsbyn. Parkering nedanför Selholmens camping,
promenad förbi bommen ner till holmen. Vi möter upp vid bron. Ring om det är
svårt att hitta vägen.
Upplysningar
Frida Palmbo: 070-300 94 32, frida.palmbo@norrbotten.se
Nils Harnesk: 070-642 79 94, nils.harnesk@norrbotten.se

