PRESSINBJUDAN

Söndag 25 augusti 2019, i Älvsbyn samt Vivungi

ARKEOLOGIDAGEN 2019

På årets Arkeologidag deltar Norrbottens museum med två intressanta
aktiviteter på två olika platser i Norrbotten.

1. Selholmen i Älvsbyn, ”De misstänkta gravhögarna”

Norrbottens museum utför under sommaren och hösten fördjupade arkeologiska
utredningar för att ta reda på om det är gravhögar eller naturligt skapade högar
som finns på Selholmen. På Arkeologidagen bjuds allmänheten på föreläsning om
arkeologi kring Älvsbyn, och en guidad tur på Selholmen.
I samarbete med GeoVista och Älvsbyns Forskarförening.
10.00–11.30

F öreläsning om arkeologi kring Älvsbyn. Frida Palmbo, arkeolog
vid Norrbottens museum, föreläser om arkeologiska undersökningar
av ett antal fornlämningar i Älvsbyns kommun och GeoVista informerar om geofysiska mätningar på Selholmen. Plats: Polar Hotel,
Storgatan 29, Älvsbyn.
13.00–15.00	
Guidning på Selholmen. Frida Palmbo, arkeolog vid Norrbottens
museum, håller en guidad visning av de eventuella gravhögarna på
Selholmen. GeoVista berättar om de geofysiska mätningarna som
har genomförts på ön.
KONTAKT: Frida Palmbo, 070-300 94 32, frida.palmbo@norrbotten.se

2. Björnlyan i Vivungi, ”Experimentell järnframställning”

Under Arkeologidagen ska Norrbotten museum genomföra ett arkeologiskt försök
att framställa järn i Vivungi som man gjorde för drygt 2000 år sedan, samt förmedla
tekniken och hantverkskonsten kring den tidiga järnhanteringen i Norrbotten.
I samarbete med BDX Kiruna, LKAB, LTU, Kiruna kommun, Kiruna Sportdykarklubb,
Räddningstjänsten i Kiruna och Vivungi Sportklubb.
08.00
Förvärmning av ugn.
11.00 + 14.00	Föreläsning om tidig framställning av järn. Carina Bennerhag,
arkeolog vid Norrbottens museum och doktorand vid Luleå tekniska
universitet.
12.00
Järnframställningen påbörjas.
Sen eftermiddag: Järnframställningen klar.
KONTAKT: Jannica Grimbe, 072-208 10 84, jannica.grimbe@norrbotten.se

Fullständiga program och vägbeskrivningar:
www.norrbottensmuseum.se, se även bifogade affischer.

ARKEOLOGIDAGEN är ett årligt återkommande evenemang i Sverige, som organiseras på initiativ av
Riksantikvarieämbetet. Under Arkeologidagen kan allmänheten delta i en mängd olika aktiviteter för att
lära mer om arkeologins arbetssätt och dess spännande upptäckter och miljöer. Arkeologidagen har
anordnas varje år i slutet av augusti sedan starten 1988. Mer information: www.raa.se/arkeologidagen

