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Expedition Nasafjäll är ett samarbetsprojekt mellan Landskapsarkeologerna, 

Maria Söderberg och Kenneth Awebro om en unik miljö på kalfjället i Arjeplogs 

kommun, där gruvbrytning efter silver var en riksangelägenhet på 1600-talet. 

2018 bjuder på flera arrangemang, bland annat en vandring och guidning på 

Nasafjäll den 12 augusti. Nytt för 2018 är att Länsstyrelsen Norrbotten bidrar 

med ekonomiskt stöd för behövliga dokumentationsinsatser. 

 

 

 

Överst: Renstek och grönsaker tillreds av Maria 

Söderberg i lä bakom en bergskant vid gruvstugan, 

efter guidning. Foto: Lennart Klang 2014. 

Nederst: Från vänster: Lena Berg Nilsson, Ola 

Nilsson, Ingela Norlin och stående Gerhard Flink 

vid lägerleden. Foto: Lennart Klang 2015. 

 

Landskapsarkeologerna på Nasafjäll  

Landskapsarkeologerna har ett forsknings-

program som lyfter fram flera angelägna 

forskningsområden som passar bra in i den 

bedrivna konsultverksamheten runt om i 

landet. Ett av dessa områden är bergshistoria 

och metallhantering – se vidare här.  

Starten som ledde till Expedition Nasafjäll var 

en förfrågan från Maria Söderberg till Lennart 

Klang om att göra en guidning på Nasafjäll år 

2014. Maria, fotograf och journalist med rötter 

i Arjeplog, hade då sedan några år ordnat med 

vandringar till och guidningar på platsen. Nu 

genomfördes en guidning med utgångspunkt i 

kända historiska källor och vad man kan se 

med ”arkeologiska” ögon. 

Det visade sig att det fanns mycket som var 

oregistrerat i miljön med gruvor, husgrunder 

och annat från 1600-talet och senare. En 

slutsats var att särskilda dokumentations-

insatser borde göras för framtida guidningar 

och ökad kunskap om denna unika miljö.   

Expedition Nasafjäll 2015 och 2016 

År 2015 begav sig fem av Landskaps-

arkeologernas specialister på registrering och 

tolkning av spår efter gamla gruvmiljöer till 

Nasafjäll för en inledande förstudie med Maria 

Söderberg i syfte att få en uppfattning om vad 

http://www.landskapsarkeologerna.se/policies/forskningsprogram/


  

 

och hur mycket som finns att se på platsen; 

Lena Berg Nilsson, specialiserad på gamla 

gruvor, Ola Nilsson, specialiserad på metall-

hantering, Lennart Klang, specialiserad på 

fornminnen och dokumentation i fjällmiljö 

samt Gerhard Flink och Ingela Norlin, med 

vana av fornminnesdokumentation i liknande 

miljöer och specialiserade på informations-

projekt. År 2016 gjorde Lena och Lennart en 

del kompletterande fältinsatser, och bägge åren 

genomfördes guidning med efterföljande ren-

stek, tillredd av Maria ute i det fria.   

Ca 350 olika lämningar efter gruvdriften 

kartlades översiktligt. En rapport om 

förstudiens resultat finns här.  

Expedition Nasafjäll 2017 och 2018 

Expeditionen fortsatte 2017, nu i samarbete 

även med Kenneth Awebro, docent i teknik-

historia som skrivit böcker och artiklar om 

subarktisk gruvdrift. Ett flertal aktiviteter 

under året kan man läsa om här.  

Under 2018 görs ytterligare dokumentation, nu 

med ekonomiskt stöd av Länsstyrelsen 

Norrbotten. Några publika arrangemang 

omnämns på nästa sida, däribland guidning för 

allmänheten den 12 augusti. Välkommen!  

 

 

Överst: Lämningar efter en husgrund som möjligen varit kruthus på 1600-talet. Foto: Lennart Klang 2016. 

Mitten: År 2017 eftersöktes bland annat inmutningspunkter, varav en kunde identifieras på gruvområdets högsta 

parti, Överbergskullen. Foto: Lennart Klang 2017. 

Underst: Guidning på Nasafjäll. Foto: Maria Söderberg, som även gjort informationsbladet på nästa sida. 

http://www.landskapsarkeologerna.se/wp-content/uploads/LA-Rapport-2016-16_Nasa-f%C3%B6rstudie-1.0.pdf
http://www.landskapsarkeologerna.se/wp-content/uploads/rapport-expedition-Nasafj%C3%A4ll-2017-optimerad.pdf


 
 


