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Obj.nr: N54c (Internt arbetsID: LK2015:54 och LK2021:54c), 

Obj.nr. N189b. 

  

Typ av fornminnesobjekt:  Bergshistorisk lämning övrig, Fornminnesliknande natur-

bildning, Färdväg, Gruvhål, Kolningsanläggning, Rösning. 

Flertalet objekt ingår i gruvområdena Mellanberget (Fornsök 

L2019:5191), Överberget (Fornsök L1995:70) och 

Överbergskullen (Fornsök L2019:5209).  

 

Datum för dokumentationen:  2021-08-08. 

 

Fältarbete och rapportarbete: Lennart Klang, LK Konsult.  

Vid fältarbetet deltog även Lena Berg Nilsson och Maria 

Söderberg. 

 

Antal fotobilder: 0-2 foto per objekt i Bilaga 1; summa 25 bilder. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslagsbild: Lena Berg Nilsson och Lennart Klang undersöker funktionen för objekt N29 i gruvområdet 

Överberget (Fornsök L2019:4359) med hjälp av sond. Sondningen visade karaktäristiskt kollager som ger 

objektet ursprungsfunktionen kolbotten. Morfologiskt har objektet kolbottenstruktur, med tillägg att ovanligt 

många stenar och hällar syns i markytan. Dessutom har en upprest sten tillkommit i kolbottnens mitt tillsammans 

med några löst liggande stenar, hällar och benrester (skymtar på bilden bakom ryggen på Lena). Den uppresta 

stenen och det löst liggande materialet har tillkommit långt efter att kolningen hade avslutats, kanske ca 200 

eller 300 år senare. Detta kan ha inletts med att en härd blivit anlagd på kolbottnen. Härden kan senare ha 

gjorts om till fundament för den uppresta stenen (som har oklar tillkomstanledning). Kolning i kolmila på 

Nasafjäll under 1600-talet omnämns av Janrik Bromé 1923, med ledning av arkivhandlingar han gått igenom 

om gruvdriften.  

Foto: Maria Söderberg 2021.  
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Sammanfattning, inledning och syfte  
Denna rapport redovisar några kompletterande dokumentationsinsatser i fält för Expedition 

Nasafjäll 2021. Expeditionsmedlemmarna Lena Berg Nilsson, Lennart Klang, Ola Nilsson 

och Maria Söderberg samlades i Vuoggatjålme 2021-08-06 för att planera publicerings-

insatser, särskilt en publicering av vetenskapliga resultat i Jernkontortets skriftserie H. Hela 

dagen 2021-08-07 ägnades åt att i Vuoggatjålme gå igenom förutsättningar för publiceringar 

inklusive en genomgång av vad som ännu återstår som basdokumentation i fält för att kunna 

publicera på önskvärt sätt.  

 

På söndagen 2021-08-08 tog vi helikopter till Nasafjäll t.o.r. för att medverka vid sedvanlig 

guidning för allmänheten och för att göra några kompletterande dokumentationsinsatser i fält, 

baserat på vad vi hade identifierat som behövligt och möjligt att hinna med under dagen. Av 

pandemiskäl kom endast ett fåtal besökare, vilket gjorde att hela gruppen inte behövde delta 

vid guidningen. I stället kunde jag ägna dagen åt kompletterande fältarbete, vilket även 

berörde övriga i gruppen mer eller mindre. 

 

Rapporten inriktas på mina insatser under fältdagen på Nasafjäll. Tidigare rapporter från 

2016, 2017, 2018, 2019 och 2020 för Expedition Nasafjäll sammanfattade vad hela gruppen 

åstadkommit, varav rapporterna 2018, 2019 och 2020 skrevs enligt anvisningar av Läns-

styrelsen Norrbotten, som bidrog ekonomiskt till dokumentationen dessa år. För år 2021 hade 

vi inga externa medel som styrde rapportarbetet och heller inga egna ambitioner att samman-

ställa en fullständig rapport – målet var detta år att samla in och utvärdera vad som är 

önskvärt inför Expeditionens fortsättning. 

 

Rapporten ska ses som ett bidrag till vår interna insamling av material för Expeditionens 

fortsättning. Den inriktas på tre insatser i fält; 

 

1. Komplettering och uppdatering av specialkartor jag gjorde 2015-2016 inom ramen 

för den förstudie som då var aktuell. 

2. Komplettering av objektbeskrivningar för ett urval objekt, utvalda vid 

förberedelsearbetet inför fältdagen 2021. 

3. Kompletterande fotodokumentation för ett urval objekt, både sådana som fick 

uppdaterad beskrivning 2021 och även några objekt som inte fick uppdaterade 

beskrivningar. 

 

Avsikten är att de beskrivna och fotograferade objekten i denna rapport ska överföras till en 

gemensam intern objekttabell för alla dokumenterade objekt inom Expedition Nasafjäll. Det 

är en omfattande uppgift som förhoppningsvis kan göras klar som underlag för planerad 

publicering. 

 

Specialkartorna berör de fyra gruvområdena Mellanberget, Underberget, Överberget och 

Överbergskullen. De bedöms nu som tillräckligt uppdaterade för Mellanberget och Under-

berget. För Överberget och Överbergskullen förefaller ytterligare uppdateringar kunna göras, i 

synnerhet för Överbergskullen, som åren 2015-2016 endast ägnades en påbörjad kartering, 

som sedan skulle kompletteras följande år. På specialkartan över Överbergskullen saknas 

ännu några få objekt i västra delen, eftersom karteringen 2015-2016 endast gjordes i den östra 

delen, med ett par mindre kompletteringar i västra delen år 2017.  

 

För Överberget bedöms specialkarteringen i princip klar, efter några uppdateringar 2017 och 

nu 2021. Detta innebär inte att alla objekt i gruvområdesstrukturen är redovisade i detalj, men 
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tillräckligt för att karaktärisera gruvområdet. I synnerhet har gruvor inom inhägnader inte 

kunnat mätas upp, eftersom de av säkerhetsskäl inte är tillgängliga. Dessa har karterats mer 

översiktligt från positioner utanför inhägnaderna, med de felkällor detta innebär om gruvornas 

utseende och utsträckning. Det kan också finnas objekt innanför inhägnaderna som inte 

noterats, t.ex. någon husgrund eller någon anordning för att hissa upp malm. Karteringarna, 

speciellt den för Överberget, ska ses som utgångspunkter för mer detaljerade uppmätningar 

och eventuella fördjupande undersökningar vid behov för att nå formulerade mål för 

Expedition Nasafjälls fortsättning.  

 

Objektbeskrivningarna har en utgångspunkt i specialkartorna. På kartorna finns en intern 

numrering, där varje nummer motsvarar ett eller flera objekt. För gruvor anges i regel ett 

nummer för både gruvan och tillhörande varp. I vissa fall, då det i fältsituationen uppfattades 

som svårt att knyta varp till en enskild gruva, har varp egna nummer. På kartorna är gruvor 

röda och varpen blåa. Husgrunder och övriga objekt, gröna på kartorna, består vanligen av ett 

objekt per nummer. Objektbeskrivningarna 2021 redovisas i en objekttabell (Bilaga 1). 

 

I objekttabellen Bilaga 1 redovisas 30 objekt, alla hanterade på något sätt under fältarbets-

dagen 2021. 26 av dessa har fått beskrivning, och flertalet fotodokumenterades.  

 

För Mellanberget kontrollerades fem objekt. För Mellanberget och Underberget bedöms nu 

beskrivningar och fotodokumentation vara klart inom ramen för den basdokumentation som 

eftersträvats. För Överbergskullen kontrollerades preliminära beskrivningar från 2015-2017 

för 17 objekt, dock inte fullständigt, av tidsskäl. För Överberget kontrollerades sex objekt, 

också avgränsat av tidsskäl, bland annat objekt på Överbergets mellersta del, där ett mindre 

karteringsfel hade uppstått 2015-2016. För Överberget återstår ännu slutliga beskrivningar för 

ett antal objekt.  

 

Två objekt som kontrollerades ligger utanför de fyra gruvområdena (en färdväg och en 

naturbildning).  

 

Fotodokumentationen i denna rapport berörde 22 objekt som preliminärt bedömdes sakna 

tillräcklig fotodokumentation från tidigare år. Här avses endast den fotografering jag utförde 

under fältdagen 2021. Till det kommer att övriga i Expedition Nasafjäll fotograferade mer 

eller mindre denna dag.  
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Specialkartorna 
De nu uppdaterade specialkartorna redovisas på figur 1 (Mellanberget och Underberget), figur 

2 (Överberget) och figur 3 (Överbergskullen). Norr är uppåt på kartorna. 

 

 
Figur 1. Karta över gruvlämningar. För Mellanberget redovisas nummerserien 14-24. För Underberget redo-

visas nummerserien 4-12. Nummer 1-3 har inte förts till något av gruvområdena. De redovisas som enstaka 

gruvlämningar i Fornsök, vilket också gäller för de karterade gruvlämningarna utan nummer. Med rött redo-

visas bearbetningar i berg, med blått upplagt stenmaterial (gråbergsvarp) och med grönt avses husgrunder och 

andra byggda objekt (t.ex. uppfordringsanläggningar). Där svart kontur saknas kring blåmarkerat område 

förekommer spritt sten- och grusmaterial utöver de avgränsade varp som har svart kontur. Kartan upprättad av 

Lennart Klang 2015-2016 samt uppdaterad 2021. 
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Figur 2. Karta över gruvlämningar. För Överberget redovisas nummerserien 25-63. Nummer 64-65 redovisas 

som enstaka gruvlämningar i Fornsök, vilket också gäller för de karterade gruvlämningarna utan nummer. Med 

rött redovisas bearbetningar i berg, med blått upplagt stenmaterial (gråbergsvarp) och med grönt avses 

husgrunder och andra byggda objekt (t.ex. uppfordringsanläggningar, kolbotten och kyrkogård). Inhägnande 

staket redovisas kring gruvhålen nr 37, 38, 39, 42 och 43 samt kring gruvhålen nr 52, 53, 59, 60, 62 och 63. 

Behövliga preciseringar bör göras vid beskrivningar av de ingående objekten. I denna kartskala är några gröna 

objekt svåra att se, t.ex. nr 40, 41, 44, 58 och 61. Kartan upprättad av Lennart Klang 2015-2016 samt 

uppdaterad 2021.  

 



 8 

 
Figur 3. Karta över gruvlämningar. För Överbergskullen redovisas nummerserien 81-97. Med rött redovisas 

bearbetningar i berg, med blått upplagt stenmaterial (gråbergsvarp) och med grönt avses husgrunder och andra 

byggda objekt (t.ex. rösningar). I denna skala är färgerna grönt och blått svåra att separera; de som är gröna är 

nr 88, nr 89 och de lagda hällarna i nr 95. Kartan upprättad av Lennart Klang 2015-2017 samt uppdaterad 

2021. 
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Tabell 1. Objekt enligt figur 1, figur 2 och figur 3. 

Nummer Objekt Kommentar   

1 Gruvhål + varp - 

2 Gruvhål + varp - 

3 Gruvhål + varp - 

4 Uppfordringsanläggning - 

5 Varp - 

6 Gruvhål Bearbetning utmed bergvägg med 6-7 gruvor eller 

påbörjade orter in i bergväggen 

7 Gruvhål + varp Bearbetning utmed bergvägg 

8 Försvar - 

9 Varp Tillhör nr 6, möjligen med inslag av både gammal 

tillmakningsved och sentida aktiviteter 

10 Stenläggning Husgrund eller liknande, skrädningsplats? 

11 Gruvhål + varp - 

12  Varp + stenläggning Tre varp (a, b, c) och en stenläggning (d) 

13 Gruvstuga - 

14 Gruvhål + varp - 

15 Husgrund - 

16a Gruvhål + varp - 

16b Gruvhål + varp - 

17 Gruvhål + varp - 

18 Utrymme Liten husgrund? 

19a Gruvhål + varp Bearbetning utmed bergvägg 

19b Gruvhål + varp Bearbetning utmed bergvägg 

20 Gruvhål + varp - 

21 Husgrund - 

22 Gruvhål + varp - 

23 Gruvhål + varp - 

24a Gruvhål - 

24b Skrädningsplats - 

25 Gruvhål + varp - 

26 Varp Utvalt material (vit kvarts) och sand 
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27 Gruvhål + varp - 

28 Kyrkogård - 

29 Kolbotten - 

30 Rösning - 

31 Husgrund - 

32 Husgrund Rund med utbyggnad 

33 Gruvhål + varp - 

34 Slaggvarp + husgrund - 

35  Husgrund - 

36a Husgrund - 

36b Slaggvarp Har fått nr N74 i preliminär intern objekttabell 

37 Gruvhål + varp - 

38 Gruvhål + varp Möjligen hör även nr 40 till gruvhålet 

39 Gruvhål + varp Större område med flera gruvor eller orter 

40 Uppfordringsanläggning + varp 

+ skrädningsytor 

- 

41 Uppfordringsanläggning - 

42 Gruvhål + varp - 

43 Gruvhål + varp Större område med troligen flera gruvor 

44 Husgrund - 

45 Gruvhål + varp - 

46a Gruvhål + varp - 

46b Gruvhål Bearbetning i liten bergvägg 

47 Gruvhål + varp Bör preciseras vid granskning 

48 Varp Bör preciseras vid granskning 

49 Gruvhål + varp Bör preciseras vid granskning 

50 Gruvhål + varp Bör preciseras vid granskning 

51 Gruvhål + varp - 

52 Gruvhål + varp - 

53 Gruvhål + varp Större område med troligen flera gruvor eller orter 

54a   Gruvhål + husgrund + varp - 

54b Varp - 
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54c Färdväg - 

55 Gruvhål + varp - 

56 Gruvhål + varp - 

57 Gruvhål + varp - 

58 Husgrund? - 

59 Gruvhål + varp - 

60 Gruvhål + varp - 

61 Uppfordringsanläggning  

62 Gruvhål + varp - 

63 Gruvhål + varp - 

64 Skrädningsanläggning + varp - 

65 Skrädningsanläggning + varp + 

stensatt ränna 

- 

81 Gruvhål + varp Bearbetning i bergvägg 

82 Gruvhål + varp Bearbetning i bergvägg 

83 Gruvhål + varp   - 

84 Gruvhål + varp Bearbetning i bergvägg 

85 Gruvhål + varp Bearbetning i bergvägg 

86 Gruvhål + varp - 

87 Gruvhål + varp - 

88 Rösning - 

89 Rösning + järndubb Inmutningspunkt 

90 Gruvhål + varp - 

91 Gruvhål + varp - 

92 Varp - 

93 Gruvhål + varp Bearbetning i liten bergvägg 

94 Varp - 

95 Stenläggning På varp (nr 83) 

96 Gruvhål + varp N96 i intern preliminär objekttabell är ett 

gränsmärke på annan plats 

97 Gruvhål Bearbetning i liten bergvägg 

N97 i intern preliminär objekttabell är ett 

gränsmärke på annan plats 
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I samband med slutliga beskrivningar av objekten inom Överberget och Överbergskullen kan 

preciseringar behöva göras på kartorna. Detta gäller särskilt för objekten med nr 46-50. Ett 

särskilt problem vid karteringen 2015 uppstod här av att kompassen slutade fungera på denna 

plats. I kombination med tidsbrist och krångel i samband med att kompassfelet upptäcktes 

efter några minuters förvirring blev också tillhörande beskrivningar väl summariska och 

troligen med förväxlingar mellan karterade objekt och upprättade anteckningar om objekten. 

När karteringen uppdaterades 2016 blev inte anteckningarna uppdaterade – också av tidsbrist. 

I den uppkomna situationen var avsikten att rätta till dokumentationen i samband med slutliga 

beskrivningar – oklart om det blivit av (inleddes men gjordes troligen inte klart vid upp-

dateringarna 2021). 

 

Karteringarna är alla översiktliga i den meningen att detaljer kan tillföras. Detta gäller kanske 

i synnerhet för skrädningsplatser som sannolikt kan komma att noteras i samband med 

granskning av gråbergsvariationer (olika kornstorlekar, färger m.m. som noterats men hittills 

inte närmare beskrivits annat än undantagsvis). Vid kompletteringar är det lämpligt att dela 

upp tilldelade nummer i underavdelningar (a, b, c etc.) såsom inletts på kartorna och i upp-

rättade objekttabeller. 

 

Det kan också finnas mindre avvikelser vid karteringarna i relation till verklig utbredning av 

objekten. Flertalet mindre avvikelser bedöms dock som närmast försumbara och relateras till 

karteringstekniken med den skala och den renritning som valts. Utförandet har gått till enligt 

följande: 

 

1. I fält användes ett rutnätspapper i A4 med 5x5 mm stora rutor (vanligt A4-

anteckningsblock). Från vald godtycklig utgångspunkt på rutnätspapperet karterades 

objekten med blyertspenna och med hjälp av stegning och kompass i skala 1:2000. 

Karteringen gjordes med andra ord enbart hantverksmässigt helt utan GPS-stöd. Se 

figur 4, figur 5, figur 6. Detta möjliggörs av flerårig vana av specialkarteringar av 

detta slag, med inlärningstid långt innan digitala hjälpmedel var aktuella vid 

arkeologisk dokumentation.  

2. Vid karteringen gjordes kortfattade noteringar som underlag för beskrivningar, 

antingen på karteringspapperet eller i särskild anteckningsbok. Se figur 4, figur 5, 

figur 6. 

3. Renritningen gjordes för hand på helt genomskinlig OH-film, också i A4-fomat, som 

tejpades fast på rutnätspapperet. På OH-filmen ritades objekten med röda, blåa och 

gröna konturer. Objektnummer skrevs med svart. Se figur 7 

4. Vid renritning gjordes kontroller gentemot ortofotokartor i Fornsök i samma skala. 

Bland annat syntes inhägnader kring de större gruvhålen på Överberget på ortofotona. 

Dessa inhägnader hade tagits med vid karteringarna och visade sig överensstämma 

tillräckligt bra med ortofotona, som också var vägledande för utbredningen av vissa 

större gråbergsvarp. Se figur 8. 

5. Ritningarna på OH-film kopierades till vanligt kopieringspapper. På papperskopiorna 

färglades objektytorna röda, blåa och gröna. Objektytorna fick svarta konturer.   
 

Det kan givetvis inte uteslutas att mindre förskjutningar förekommer vid karteringar i 

samband med stegning och kompasskrångel, särskilt i kuperad terräng. Vid karteringen och 

renritningen motsvarar 2 meter i terrängen 1 millimeter på kartorna, vilket påverkar 

karteringsprecisionen. Objektens mått ser man därför mer exakt i de upprättade objekt-

tabellerna (Bilaga 1 i denna rapport och bilagor i tidigare rapporter från 2018, 2019 och 

2020). Objektens positioner bedöms vid jämförelser med ortofoton som tillräckligt relevanta. 
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Figur 4. Konceptkartan som upprättades med blyertspenna i fält 2015-2016 för Mellanberget och Underberget i 

skala 1:2 000, med noteringar som underlag för beskrivningar. Figuren är förminskad (hela ytan är i original ett 

A4-papper) och har synligt rutnät. Vid uppdateringen 2021 har smärre ändringar och tillägg gjorts som således 

inte är med på denna konceptkarta. 

 

 

 



 14 

 
Figur 5. Konceptkartan som upprättades med blyertspenna i fält 2015-2016 för Överberget, med ett fåtal 

noteringar som underlag för beskrivningar (övriga noteringar i särskild anteckningsbok). Figuren är förminskad 

(hela ytan är i original ett A4-papper). Vid uppdateringen 2021 har smärre ändringar och tillägg gjorts. 
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Figur 6. Konceptkartan som upprättades med blyertspenna i fält 2015-2016 för östra delen av Överbergskullen, 

med noteringar som underlag för beskrivningar. Figuren är en beskuren del av det A4-ark som användes i fält. 

Vid uppdateringen 2021 har smärre ändringar och tillägg gjorts. 
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Figur 7. Renritning på OH-film för Mellanberget och Underberget. Likadana renritningar gjordes för 

Överberget och Överbergskullen. Denna redovisning från 2015-2016 saknar några varp som var snötäckta 

dessa år vid karteringstillfället. På figur 1 har kartan uppdaterats med dessa lämningar, framtinade vid 

fältarbetet 2020 och 2021. 
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Figur 8. Exempel på jämförelse mellan karteringen i fält och ortofotokarta enligt Fornsök. Detta exempel visar 

Överbergskullen och den nordvästligaste delen av Överberget. Likadana jämförelser gjordes för övriga 

Överberget, Mellanberget och Underberget. 
 

Specialkartorna i jämförelse med Hornemans karta från 1805 
Vid en jämförelse mellan specialkartorna figur 1, figur 2 och figur 3 och Hornemans 

historiska karta från år 1805 (figur 9) kan man göra några intressanta iakttagelser.  

 

Underberget (figur 10 och figur 11) redovisas av Horneman som två gruvor, Mellanberget 

(figur 12 och figur 13) och Överbergskullen (figur 18 och figur 19) som ödeliggande 

skärpningar samt Överberget (figur 14, figur 15, figur 16 och figur 17) som ca 25 gruvor och 

ödeliggande skärpningar.  

 

Till stor del överensstämmer Hornemans karta med specialkartorna. De senare har dock fler 

gruvor och större utbredning av gråbergsvarp, något som kan ha flera alternativa förklaringar. 

Det mest troliga kan vara att Horneman inte identifierade alla gruvor som år 1805 var öde. 

Man kan notera att det förekommer 18 blåmarkerade och i övrigt gråmarkerade gruvor på 

hans karta, vilket saknar förklaring. Var de blåa vattenfyllda? Eller driftsaktuella? Eller var 

gruvor med namn på något sätt aktuella för brytning eller undersökning av brytnings-

möjligheter? Det visar sig bland Hornemans gruvredovisning att åtminstone ett gruvnamn, 

Kumblins ort (markerat med H på hans karta), verkar finnas på tre olika platser – kan det vara 

korrekt redovisat? Det förekommer indikationer på att detaljfel uppstått (kompassfel?) vid de 

båda karteringstillfällena 1805 och 2021, men inga som leder till större tolkningsproblem. 
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Figur 9. Karta över Nasafjälls gruvområden år 1805. Kartan möjliggör jämförelser med specialkartorna figur 1, 

figur 2 och figur 3.  
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Figur 10 och figur 11. Karta över Underberget 2021 och 1805. Fogdegruvan motsvarar nr 6 på figur 10 och 

Polheimers sänkning motsvarar nr 11 på figur 10. Bokstaven L på Hornemans karta avser gråbergsvarp, som 

har ungefär samma utbredning på 2021 års karta. De tydligaste avvikelserna är att nr 4, nr 5, nr 10 och nr 12 

inte markeras på Hornemans karta. 

 

 
Figur 12 och figur 13. Karta över Mellanberget 2021 och 1805. Med K på Hornemans karta avses ödeliggande 

skärpningar. Två av dessa redovisas särskilt; nr 14 och nr 24a på 2021 års karta.  

 

 
Figur 14 och figur 15. Karta över nordvästra delen av Överberget 2021 och 1805. Nr 63 och del av nr 53 

förefaller motsvara Samevardogruvan. Fortsättning av nr 53 betecknas som Lappgruvan, C och Stollgravarna. 

Med C avses ”en igenfylld Grufva utlagd efter 1745 års Charta”, som verkar ha en tänkt fortsättning till 

sydvästra stollen. Nr 52 bör vara N (=Zvenfels Schakt). Nr 59 kan vara Borgaregruvan och Johannisgruvan. Nr 

51 kan vara Sundsgruvan. Nr 50 och nr 49 kan ha beteckningen K (=ödeliggande skärpningar), eventuellt även 

beteckningen Lys. Gr (=Lys?gruvan?). Nr 47 kan motsvaras av H (=Kumblins ort) och nr 46 förefaller ha 

beteckningen K, dvs. är en ödeliggande skärpning. Bokstaven L på Hornemans karta är gråbergsvarp (som 

också är gråmarkerade på hans karta). På Hornemans karta finns även en avvägningspunkt ungefär vid nr 62. 
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Figur 16 och figur 17. Karta över sydöstra delen av Överberget 2021 och 1805. Nr 45 kan motsvara Boms-

gruvan och nr 42 kan vara H (=Kumblins ort). Nr 43 är Långskärpningen, A (=Mansfelders gruva), B 

(=Knektrymningen) och troligen även C (en igenfylld Grufva utlagd efter 1745 års Charta). Nr 39 består av 

Silbonasigruvan, D (=Hermelins schakt), E (=Ridderstolpes sänkning) samt troligen även F (=Leijonmarks 

sänkning) och G (=Sandelhjelms sänkning). Alternativt står F och eller G för nr 37 eller nr 38. Dessutom anges 

H (=Kumblins ort)i anslutning till nr 38. Man kan också notera att nr 36a betecknas som kokhus, nr 35 som 

smedja och nr 31 som kammare. Mellan kammaren och smedjan anges K (=ödeliggande skärpning) för nr 33. 

Nr 27 anges som Staels ort och nr 25 som Sydöstra stollen. Bokstaven L står för gråbergsvarp (som också är 

gråmarkerade på Hornemans karta).   

Bokstaven I, som enligt Horneman ska avse ett ”schakt med en liten sänkning Flaskfodret kallad”, är svår att 

lokalisera på kartan men kan eventuellt döljas av gråbergsmarkeringarna i anslutning till nr 39.   

 

 
Figur 18 och figur 19. Karta över Överbergskullen 2021 och 1805. Med K på Hornemans karta avses 

ödeliggande skärpningar. Av dessa redovisas nr 82, nr 85 och nr 91 på 2021 års karta. 

  



 21 

Specialkartorna i jämförelse med en gruvkarta från 1646 
Specialkartorna figur 1, figur 2 och figur 3 kan även jämföras med Kommerskollegii gruv-

karta från år 1646 (figur 20). Figur 20 har publicerats 1989 av Kenneth Awebro, som också 

transkriberat tillhörande text till höger om kartan på figur 20. Figur 21 är ett utdrag ur kartan, 

som underlättar jämförelser med specialkartorna från 2015-2021 och Hornemans karta. 

 

Betydande likheter finns mellan kartorna. Det är inte förvånande eftersom man åren kring 

1800 i första hand gick vidare med befintliga gruvor och gråbergsvarp från 1600-talet. Därtill 

kan man på 1646 års karta se ställningar över gruvorna nr 6, nr 11 och nr 14 (se figur 21), som 

inte finns på Hornemans karta men som motsvarar nr 61, nr 39 och nr 40 på specialkartorna, 

objekt som vid karteringen tolkats som uppfordringsanläggningar. Denna iakttagelse visar att 

specialkartarteringen från 2015-2021 har med dessa objekt från 1600-talet och att det troligen 

inte saknas ytterligare några uppfordringsanläggningar på specialkartorna.   

 

I övrigt kan man vid en jämförelse med specialkartan figur 14 och figur 16 identifiera vilka 

nutida gruvhål som har namn på 1640-talet och sedan fick nya namn på 1806 års karta. Dessa 

redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1 gör också tentativa jämförelser mellan 1646, 1806 och 2021 års kartor. I tabellen 

finns några tolkningar som bör analyseras närmare för att nå fram till mer underbyggda 

slutsatser. Tabellsammanställningen ger dock en god bild av att de historiska gruvorna till stor 

del kan identifieras i dagens bevarandesituation. Förutom de med namn i tabellen förekommer 

även öde gruvor utan namn på 1806 års karta. Flera av dessa ödegruvor kan identifieras på 

specialkartorna. 
 

 
Figur 20. Karta över Piteå silververk år 1646. Kartan visar både Nasafjäll (till vänster) och Silbojokk (till 

höger). Kommerskollegii gruvkartor, Riksarkivet. Efter Awebro 1989 s 60f. 
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Figur 21. Karta över Överberget år 1646 (utdrag ur figur 20).  
 
Tabell 1. Namn och nummer på gruvor 1646, 1806 och 2021. 

1646 1806 2021 

2. Hööcknaberg Överbergskullen Överbergskullen 

3. Nya kompaniets öde gruvor Samevardo Gruva 63, 62, 53 

4. Gamla kompaniets gruva Lappgruvan 53 

5. Två öde gamla borgaregruvor Lappgruvan 53 

6. Nils Jons gruva Stollgravarna 53, 60, 52? 

7. Två öde gamla borgaregruvor Borgaregruvan 52?, 59, 51 

8. Pfundts gruva Johannisgruvan 50 

9. Tre gamla gruvor Lys.-gruvan? 

Kumblins ort 

49, 47, 46a 

10. Drottningschaktet Bomsgruvan 

Kumblins ort 

45, 42 

11. Falkgruvan Långskärpningen 43 

12. Nya Drottningsschaktet Hermelins schakt 

Ridderstolpes sänkning 

39 

13. Öde gammal gruva Lejonmarks sänkning 

Sandelhjelms sänkning 

39 

14. Morgonröda Silbonasigruvan 37, 38, 39 

15. Nya stollen Sydvästra stollen 54a 

16. Kyrkogårdsstollen Staels ort (eller Sydöstra 

stollen) 

27 (eller 25) 

17. Kyrkogården Gravplatsen 28 

18. Lilla gruvan, öde Underberget Underberget 

19. Lilla gruvan, öde - 3 

20. Lilla gruvan, öde Mellanberget Mellanberget 
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Objekttabellen och fotodokumentationen 
Vid tidigare arkeologisk inventering med bidrag från länsstyrelsen 2018 sattes husgrunder på 

Nasafjäll i fokus. Fortsatt inventering med bidrag från länsstyrelsen 2019 och 2020 gjordes 

inom hela riksintresseområdet för kulturmiljövård på Nasafjäll, ca 800 hektar stort, varvid 

fördelningen gjordes att Mellanberget och Underberget dokumenterades av Lennart Klang 

och att Överberget och Överbergskullen ingick i inventeringsområdet för Lena Berg Nilsson 

och Ola Nilsson. Avsatt tid visade sig vara lite i underkant. Prioriteringen blev då att göra 

färdigt den areella inventeringen och att avgränsa de fyra centrala gruvområdena i enlighet 

med länsstyrelsens önskemål och krav. Tiden räckte inte till kompletta detaljbeskrivningar i 

gruvområdena, något som mer hör till Expedition Nasafjälls ambitioner än länsstyrelsens 

kravspecifikation. Resultatet redovisas i objekttabeller i Expeditionens rapporter från 2018, 

2019 och 2020. 

 

Det kommer ”alltid” finnas möjligheter att kompettera tidigare gjorda objekttabeller med nya 

iakttagelser. De som nu redovisas, från 2021, ska ses som ett kompletterande steg i den 

processen. 

 

Det mest intressanta med 2021 års fältarbete var att en tidigare svårbedömd gräsbeväxt skål-

formad yta med ca 10 meters diameter och flack botten kunde fastställas som en kolbotten. 

Att den tidigare varit svårbedömd beror på att den sekundärt påverkats av påförda stenar i den 

centrala delen, varav en upprest häll, egenskaper som inte ska finnas på en kolbotten och 

förvillade iakttagelserna. Därtill kan man tycka att det inte ska finnas kolbottnar uppe på 

kalfjället där det är flera mil till skog med behövlig ved till en kolmila. Anledningen till att vi 

tittade närmare på detta objekt var att Bromé uppger att kolning hade ägt rum vid gruvorna. 

En första tanke om denna kolning var att det kanske var oklart vad som avsågs ”vid gruvorna” 

– kanske kolningen hade ägt rum nere i dalgången med delvis sandig mark istället för uppe på 

kalfjället där bergsformationer helt dominerar? 

 

Den inventering vi gjorde 2019-2020, bland annat inom delar av dalgången nedanför Nasa-

fjäll, gav inga indikationer på någon kolningsplats. Vid vårt fältförberedande möte i 

Vuoggatjålme dagen före fältarbetet 2021 diskuterades frågan. Ola Nilsson hade då läst på 

vad Bromé skrivit och vi kunde dra slutsatsen att kolningen hade ägt rum uppe vid gruv-

området och inte nere i dalgången om nu Bromé hade tolkat de skriftliga källorna på ett 

korrekt sätt. Den nästan enda möjliga platsen bland alla berghällar och i våra inventerings-

resultat var den svårbedömda skålformiga ytan. Det behövdes endast enstaka kontrollerande 

provstick med sond för att säkra att denna lämning är en kolbotten. Såsom fallet är med 

många andra lämningar vid gruvorna har även denna fått nya funktioner efter att den primära 

funktionen hade upphört. Kanske platsen sekundärt använts för att sätta upp en samisk kåta 

när det inte längre var aktuellt med kolning på platsen? Kanske platsen därefter vid någon 

tidpunkt fick en tredje funktion i och med att den uppresta stenen tillkom? 

 

Kolupplag, tolkade som dittransporterade, kan förväntas vid husgrunder efter smedjor från 

1600-talet såsom dokumenterats nära trädgränsen vid Ramundbergets gamla gruvor i 

Härjedalen och omnämns som kolhus och i transporter till Kedkevare och Alkavare i Sarek 

inom Luleå silververks verksamhet. Men det är oklart om andra kolbottnar än denna på 

Nasafjäll finns dokumenterade på kalfjället i landet? Frågan om detta är världens eller 

Sveriges högst belägna kolbotten kan ställas, men intressantare är att fornlämningsmiljön på 

Nasafjäll nu har fått en ytterligare sevärdhet och en mer eller mindre ”komplett” uppsättning 

lämningar på kalfjället efter ett ödelagt gruvsamhälle från 1600-talet.  
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Den tillhörande fotodokumentationen syftar till att förtydliga de upprättade beskrivningarna i 

objekttabellerna och kan ses som en del av den översiktliga basdokumentation som efter-

strävas. Det är önskvärt att illustrativa bilder samlas i ett dokument med en gemensam 

objekttabell eller databas med alla objekt som dokumenteras i Expedition Nasafjäll. Förutom 

foto och beskrivningar vore det bra om också skriftliga källor i arkiven samt omnämnande i 

tidigare litteratur anges för alla objekt i objekttabellen/databasen, som internt underlag för 

kontinuerlig påfyllning och framtida publiceringar. 
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Bilaga 1 
 

Objekttabell med fornminnen registrerade vid arkeologisk 

inventering samt fotodokumentation, år 2021.    
 

ID-nr och 
koordinater 

Lämningstyp 
2021 

Beskrivning  
med tillhörande information och foto 

Antikvarisk 
bedömning  
2021 

 
Fornsök och 
Fornreg: 
 - 
 
 
Obj.nr: 
N189b 
 
  
   

 
Naturbildning 
(fornminnes-
liknande) 

 

Dokumentation 2021-08-08 (LK): 
Skadestatus: - 
Undersökningsstatus: - 
 
Beskrivning: Stensamling, 1,5 m i diameter och 0,2 m hög av 
0,2-0,5 m stora stenar och 0,7-1,1 m stora hällar, varav den 
mindre hällen möjligen varit upprest.  
 
I omgivningarna ett flertal upprätstående hällar som bedöms 
som naturbildningar. 
 
Orientering: 7-8 m VSV 0m N189. 
 
 

 
Naturbildning som 
inte redovisas i 
Fornsök 

 
Fornsök och 
Fornreg: 
L2019:5191 
 
 
Obj.nr: 
N16b 
Internt arbetsID: 
LK2015:16  
 
 

 
Gruvhål 
  

 

Dokumentation 2015, 2020-08-08 och 2021-08-08 

(LK): 
 
Beskrivning (från 2020): Gruvhål, 8x3 m (N-S) och ca 1,5 m 
djupt. I N närmast lodrät bergvägg, ca 3,5 m hög, med spår av 
tillmakning överst. Utmed långsidorna är varp 2-3 m breda och 
0,2-1 m höga av 0,1-1 m stora bruna, gråa och vita stenar 
jämte gott om stenar som är 1-4 cm stora. 
 
Tillägg 2021: Borrhål 3 cm i diameter och 3 cm djupt, i 
bergväggens nedre del, Borrat horisontellt in i bergväggen. 
   
Terräng: Brant S-sluttning av Mellanberget. 
 

 
Foto mot N: Lennart Klang 2021. 
 

 
Ingår i fornlämning 
Mellanberget 

 
Fornsök och 
Fornreg: 
L2019:5191 
 
 
Obj.nr: 
N19a 
Internt arbetsID: 
LK2015:19a  
 

 
Gruvhål   

 

Dokumenation 2015, 2020-08-08 och 2021-08-08 

(LK): 
  
Beskrivning (från 2020): Gruvhål, 9x4 m (ONO-VSV) och 1 m 
djupt med i N bearbetad bergvägg. Omedelbart S-SSO om 
gruvhålet är ett varp 10x4 m (ONO-VSV) och 1,5 m högt av 
0,1-0,8 m stora bruna stenar, grus och rikligt med stenar, 
mindre än 0,1 m stora. 
  

 
Ingår i fornlämning 
Mellanberget 
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  Terräng: Brant S-sluttning av Mellanberget. 
 

 
Foto mot VSV: Lennart Klang 2021. 
 

 
Fornsök och 
Fornreg: 
L2019:5191 
 
 
Obj.nr: 
N19b 
Internt arbetsID: 
LK2015:19b 
 

 
Gruvhål 

 

Dokumentation 2015, 2020-08-08 och 2021-08-08 

(LK): 
  
Beskrivning (från 2020): Bearbetning, oregelbunden inom ca 
35x5 m (NO-SV) och ca 0,2 m djup i brant bergvägg. 
Omedelbart framför bergväggen ligger spridda stenar från 
bearbetningen på tämligen flack mark.  
  
Terräng: Brant SO-sluttning av Mellanberget. 
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2021. 
 

 
Ingår i fornlämning 
Mellanberget 

 
Fornsök och 
Fornreg: 
L2019:5191 
 
 
Obj.nr: 
N24a 
Internt arbetsID: 
LK2015:24a 

 
Gruvhål  

 

Dokumentation 2015, 2020 och 2021-08-08 (LK): 
  
Beskrivning: Se tidigare rapport, från 2020. 
   
Terräng: Krönparti av liten bergrygg. 
 

 
Ingår i fornlämning 
Mellanberget 
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Foto mot Ö: Lennart Klang 2021. 
 

 
Fornsök och 
Fornreg: 
L2019:5191 
 
 
Obj.nr: 
N24b 
Internt arbetsID: 
LK2015:24b  
 
  
  
 

 
Bergshistorisk 
lämning, övrig 
  

 

Dokumentation 2020-08-09 och 2021-08-08 (LK): 
  
Beskrivning: Se tidigare rapport, från 2020. 
 
Orientering: Kring och under gruvstuga. 
 
Terräng: Krönpartiet och branta sluttning av Mellanberget. 
 

 
Foto mot VSV: Lennart Klang 2020.  
 

 
Ingår i fornlämning 
Mellanberget 
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Foto mot V: Lennart Klang 2021. 
 

 
Fornsök och 
Fornreg: 
L2019:4359 
 
 
Obj.nr: 
N29 
Internt arbetsID: 
LK2015:29 
   
 

 
Kolnings-
anläggning 

 
Dokumentation 2015 och 2021-08-08 (LK):  
 
Beskrivning: Kolbotten, ca 10 m i diameter, anlagd i NO-
sluttning genom ingrävning i V/NV, intill 0,5 m djupt, och 
uppbyggd i Ö/NO, 0,2 m högt, så att en närmast horisontell yta 
skapats. I ytan enstaka jordfasta stenar intill 0,5 m stora. 
Kolbottnen har skålformat mittparti, 6-7 m i diameter, med flack 
botten och omgivande vall, 1-2 m bred och 0,1-0,2 m hög. 
Provstick med sond visar karaktäristiskt kollager. 
 
Kartlav 6 cm på ytlig sten i det ingrävda haket tyder på 
tillkomst under 1600- eller 1700-talet.  
 
En kolbotten på Nasafjäll omtalas av Janrik Bromé 1923. Den 
ska ha varit använd redan på 1630-talet. 
 
I kolbottnens mitt är en sekundärt upprest sten 0,8 m hög, 0,5 
m bred (VNV-OSO) och 4 cm tjock, i fundament av enstaka 
stenar och hällar, 0,2-0,5 m stora. Enstaka stenar och hällar, 
0,4-0,7 m stora, ligger lösa med trärester och ben omedelbart 
N om fundamentet. Möjligen indikerar hällarna en härdplats 
som skadats när den uppresta stenen tillkom.  
 
Antikvarisk kommentar: Kolbottnen har haft sekundär oklar 
funktion (kåtaplats, arrangemang för filminspelning på 1960-
talet och/eller annat?).Vid Expedition Nasafjäll 2015-2016 och 
2018 var detta en svårförklarad lämningstyp, bedömd som 
terrassering (efter kåta?) med troliga rester av härd i mitten 
som sekundärt blivit fundament till den uppresta stenen.  

 
Terräng: Avsats i höglänt NO-sluttande moränmark. Gräsyta 
omgiven av hällmark på kalfjäll. 
 
Skadebeskrivning: Mittpartiet kan eventuellt ha varit en härd 
som skadats i samband med sekundära aktiviteter. 
  
Referenser:  
1. Bromé, Janrik. 1923. Nasafjäll. Ett norrländskt silververks 
historia. 
2. Berg Nilsson, Lena & Klang, Lennart (red.), Expedition 
Nasafjäll 2015 och 2016. Arkeologisk förstudie – Nasa 
silvergruvor i Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län. 
Landskapsarkeologerna, rapport 2016:16. I samarbete med 
Fotograf Maria Söderberg AB. 
3. Berg Nilsson, Lena (red.). Expedition Nasafjäll 2018. 
Arkeologisk dokumentation och inventering av gruvlämningar 
på Nasafjäll 2018, RAÄ Arjeplog 362:1-3, Arjeplogs socken 
och kommun, Norrbottens län. Landskapsarkeologerna, 
rapport 2018:14. I samarbete med Maria Söderberg. 

 

 
Fornlämning 
Redovisas särskilt 
i fornlämning   
Överberget 
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Foto mot NO: Lena Berg Nilsson 2018. 

 

 
Funktionen kolbotten fastställs genom provstick med sond. 
Foto: Maria Söderberg 2021. 
 

 
Fornsök och 
Fornreg: 
L2019:5209 
 
 
Obj.nr: 
N81 
Internt arbetsID: 
LK2015:201 
LK2016:81 
 

 
Gruvhål 
 

 

LBN har wp år 2021.    

Dokumentation 2015-2016 och 2021-08-08 (LK):  

Beskrivning: Bearbetning i bergvägg, ca 10 m lång (NO-SV) 
och 2 m hög. Skrovlig yta med inslag av jämna tillmakningsytor 
och borrhål, 3 cm i diameter. Framför bearbetningen, i SO, är 
en gång 1 m bred, och SO om gången är ett varp 10 m långt 
(NO-SV), 4 m brett och 1 m högt av bruna stenar intill 0,5 m 
stora. 
  
Terräng: Brant SO-sluttning av berg på kalfjäll.   
 

 
Foto mot NNO: Lennart Klang 2021. 
 

 
Ingår i fornlämning   
Överbergskullen. 
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Fornsök och 
Fornreg: 
L2019:5209 
 
 
Obj.nr: 
N82 
Internt arbetsID: 
LK2015:202 
LK2016:82 
  
 

 
Gruvhål 
 

 

LBN har wp år 2021.    

Dokumentation 2015-2016 och 2021-08-08 (LK):  

Beskrivning: Bearbetning, ca 14 m lång (NO-SV) och 1 m 
hög i bergvägg. Skrovlig yta. Framför och ovanför 
bearbetningen, i SO och NV, är stenar i regel intill 0,1 m stora 
tillsammans med grus.   
 
Bearbetningen fortsätter mot NO, se N83 (LK2015:203), N84 
(LK2015:205) och N85 (LK 2015:206). 
  
Terräng: Brant SO-sluttning av berg på kalfjäll.   
 

 
Foto mot NO: Lennart Klang 2021. 
 

 
Ingår i fornlämning   
Överbergskullen. 

 
Fornsök och 
Fornreg: 
L2019:5209 
 
 
Obj.nr: 
N83 (gruvhålet) 
+N95 (varpet) 
Internt arbetsID: 
LK2015:203 
LK2016:83 
(gruvhålet) 
LK2015:204 
LK2016:95 
(varpet med 
hällarna) 
  

 
Gruvhål 
 

 

LBN har wp år 2021.    

Dokumentation 2015-2016 och 2021-08-08 (LK):  

Beskrivning: Gruvhål, 2x2 m (NNV-SSO) och 2 m djupt i form 
av påbörjad horisontell ort in i lodrät brun bergvägg. Skrovliga 
väggar och tak utan borrhål.  
 
Framför gruvhålet, i SO, några stenar intill 1 m stora, och en 
gång, ca 7 m lång och 1,5 m bred fram till ett varp, 8x4 m (N-
S) och 0,5 m högt av mestadels grus och stenar mindre än 0,1 
m stora. Överst på varpet ligger fyra hällar i en 4 m lång rad. 
Hällarna är intill 1 m stora. 
 
Gruvhålet hör till en bearbetning som fortsätter mot NO; N85 
(LK 2015:206), och mot SV; N82 (LK2015:202). 
  
Terräng: Brant SO-sluttning av berg på kalfjäll.   
 

 
Foto mot NNV: Lennart Klang 2021. 
 

 
Ingår i fornlämning   
Överbergskullen. 
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Fornsök och 
Fornreg: 
L2019:5209 
 
 
Obj.nr: 
N84 
Internt arbetsID: 
LK2015:205 
LK2016:84 
  

 
Gruvhål 
 

 

LBN har wp år 2021.    

Dokumentation 2015-2016 (LK):  

Beskrivning: Bearbetning, 8 m lång (Ö-V/ONO-VSV) och 1 m 
hög i lodrät bergvägg med skrovlig yta. Omedelbart framför 
bearbetningen, i S, är en gång 1 m bred, och omedelbart S om 
gången är ett varp 8x5 m (ONO-VSV) av bruna stenar, grus 
och ljus kvarts. 
 
Bearbetningen är en utlöpare från N85 (LK 2015:206), och från 
SV; N82 (LK2015:202). 
  
Terräng: Brant SO-sluttning av berg på kalfjäll.   
  

 
Ingår i fornlämning   
Överbergskullen. 

 
Fornsök och 
Fornreg: 
L2019:5209 
 
 
Obj.nr: 
N85 
Internt arbetsID: 
LK2015:206 
LK2016:85 
  

 
Gruvhål 
 

 

LBN har wp år 2021.    

Dokumentation 2015-2016 och 2021-08-08 (LK):  

Beskrivning: Bearbetning, 30-40 m lång (N-S), intill 10 m bred 
och minst ca 1 m hög i lodrät eller brant bergvägg med 4-5 
orter, 1-4 m  stora och 0,5-1,5 m djupa in i bergväggen, och 
som gruvhål, 2 m i diameter och 1 m djupa nedanför och 
omedelbart Ö om bergväggen. Bearbetningarna har anpassats 
till en naturlig bergsformation som bildar en mindre dalgång 
mellan berget med bearbetningar och det varp som ligger 
öster om bearbetningen. 
 
Omedelbart öster om bearbetningen är ett varp 30-35 m långt 
(N-S) och 10 m brett. Det har oklar höjd då det ligger på en 
naturlig liten bergrygg. 
 
Gruvhålet hör till en bearbetning som fortsätter mot SV; N82 
(LK2015:202). 
 
Antikvarisk kommentar: Dokumentationen är endast inledd 
med preliminära iakttagelser som bör granskas mer ingående. 
  
Terräng: SO-sluttning av berg på kalfjäll.   
 

 
Foto mot N: Lennart Klang 2021. 
 

 
Ingår i fornlämning   
Överbergskullen. 

 
Fornsök och 
Fornreg: 
L2019:5209 
 
 
Obj.nr: 
N86 
Internt arbetsID: 
LK2015:207 
LK2016:86 
  
 

 
Gruvhål 

 

LBN har wp år 2021.    

Dokumentation 2015-2016 (LK):  

Beskrivning: Gruvhål, 1-2 m i diameter och 0,5 m djupt. 
Omedelbart framför, i Ö-N-V, är ett varp 2 m brett och 0,2 m 
högt av bruna stenar, i regel mindre än 0,1 m stora. 
  
Antikvarisk kommentar: Dokumentationen är endast inledd 
med preliminära iakttagelser som bör granskas mer ingående. 
 
Terräng: Brant N-sluttning av berg på kalfjäll.   

 
Ingår i fornlämning   
Överbergskullen. 
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Fornsök och 
Fornreg: 
L2019:5209 
 
 
Obj.nr: 
N87 
Internt arbetsID: 
LK2015:207 
LK2016:87 
  
 

 
Gruvhål 

 

LBN har wp år 2021.    

Dokumentation 2015-2016 och 2021-08-08 (LK):  

Beskrivning: Gruvhål, 1-2 m i diameter och 0,5 m djupt. 
Omedelbart framför, i Ö-N-V, är ett varp 2 m brett och 0,2 m 
högt av bruna stenar, i regel mindre än 0,1 m stora. 
  
Antikvarisk kommentar: Dokumentationen är endast inledd 
med preliminära iakttagelser som bör granskas mer ingående. 
 
Terräng: Brant NNV-sluttning av berg på kalfjäll.   

 

 
Foto mot S: Lennart Klang 2021. 
 

 
Ingår i fornlämning   
Överbergskullen. 

 
Fornsök och 
Fornreg: 
L2019:5209 
 
 
Obj.nr: 
N88 
Internt arbetsID: 
LK2015:208 
LK2016:88 
  

 
Rösning 
 

 

LBN har wp år 2021.    

Dokumentation 2015-2016 (LK):  

Beskrivning: Rösning, 1 m i diameter och 0,5 m hög, av 0,1-
0,6 m stora stenar. 
  
Terräng: Krönparti av bergskulle (Överbergskullen).   

 

 
Ingår i fornlämning   
Överbergskullen. 

 
Fornsök och 
Fornreg: 
L2019:5209 
 
 
Obj.nr: 
N89 
Internt arbetsID: 
LK2015:209 
LK2016:89 
  
 

 
Rösning 
 

 

LBN har wp år 2021.    

Dokumentation 2015-2016, 2017 och 2021-08-08 

(LK):  

Beskrivning: Rösning, 1,5 m i diameter och 0,2 m hög, av 
0,2-0,7 m stora stenar och hällar. 
 
Någon decimeter SO om rösningen är en järndubb inborrad i 
berghällen. Denna identifierades år 2017 med ledning av en 
karta med inmutningspunkter från slutet av 1800-talet.  
  
Antikvarisk kommentar: Kartan med inmutningspunkter har 
fler platser som inte har eftersökts men som bör kontrolleras i 
fält. Oklart om rösningen ger vägledning till inmutningspunkten 
eller om den hör till annat tidskede och har annan funktion. 
 
Terräng: Krönparti av bergskulle (Överbergskullen). 

 

 
Ingår i fornlämning   
Överbergskullen. 
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Foto mot NV: Lennart Klang 2021. 
 

 
Fornsök och 
Fornreg: 
L2019:5209 
 
 
Obj.nr: 
N90 
Internt arbetsID: 
LK2015:210 
LK2016:90 
  
wp 1372 (ON) 
  

 
Gruvhål 

 

Dokumentation 2015-2016 och 2021-08-08 (LK):  

Beskrivning: Gruvhål, 2 m i diameter och 1 m djupt. 
Omedelbart framför, i SO, är ett varp ca 3x2 m (NO-SV) av 
grus och stenar, i regel mindre än 0,1 m stora. 
  
Antikvarisk kommentar: Dokumentationen är endast inledd 
med preliminära iakttagelser som bör granskas mer ingående. 
 
Terräng: Krönparti av bergskulle (Överbergskullen). 

  

 
Ingår i fornlämning   
Överbergskullen. 

 
Fornsök och 
Fornreg: 
L2019:5209 
 
 
Obj.nr: 
N91 
Internt arbetsID: 
LK2015:211 
LK2016:91 
  

 
Gruvhål 
 

 

Dokumentation 2015-2016 och 2021-08-08 (LK):  

Beskrivning: Gruvhål, 6x4 m (Ö-V) och intill 1,5 m djupt. 
Sidorna har både skrovliga och jämnt tillmakade 
bearbetningar. Omedelbart N-V-S om gruvhålet är ett varp 5-6 
m brett av bruna stenar. 
  
Antikvarisk kommentar: Dokumentationen är endast inledd 
med preliminära iakttagelser som bör granskas mer ingående. 
 
Terräng: Krönparti av bergskulle (Överbergskullen). 

 

 
Ingår i fornlämning   
Överbergskullen. 

 
Fornsök och 
Fornreg: 
L2019:5209 
 
 
Obj.nr: 
N92 
Internt arbetsID: 
LK2015:212 
LK2016:92 
  

 
Bergshistorisk 
lämning övrig 
(gråbergsvarp) 

 

Dokumentation 2015-2016 och 2021-08-08 (LK):  

Beskrivning: Varp, 4 m i diameter och 0,1 m högt av bruna 
stenar. 
  
Antikvarisk kommentar: Dokumentationen är endast inledd 
med preliminära iakttagelser som bör granskas mer ingående. 
 
Terräng: Krönparti av bergskulle (Överbergskullen). 

 

 
Ingår i fornlämning   
Överbergskullen. 
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Foto mot N: Lennart Klang 2021. 
 

 
Fornsök och 
Fornreg: 
L2019:5209 
 
 
Obj.nr: 
N93 
Internt arbetsID: 
LK2015:213 
LK2016:93 
  

 
Gruvhål 
 

 

Dokumentation 2015-2016 och 2021-08-08 (LK): 
  
Beskrivning: Bearbetning, ca 14x4 m (NV-SO) och ca 1 m 
djupt, i lodrät bergskant, 0,5-1,5 m hög. 
 
Omedelbart S om den bearbetade ytan förekommer spridda 
stenar ställvis sammanförda till varp, intill 4 m i diameter och 
0,1-0,3 m höga av grus och intill 0,4 m stora stenar. 
 
Terräng: Höglänt SV-sluttning av berg (Överbergskullen). 

 

 
Ingår i fornlämning   
Överbergskullen. 

 
Fornsök och 
Fornreg: 
L2019:5209 
 
 
Obj.nr: 
N94 
Internt arbetsID: 
LK2015:214 
LK2016:94 
  

 
Bergshistorisk 
lämning övrig 
(gråbergsvarp) 

 

Dokumentation 2015-2016 och 2021-08-08 (LK):  

Beskrivning: Varp, ca 15x10 m (NO-SV) och intill 0,2 m högt 
av 0,1-0,2 m stora stenar, delvis glest utspridda. 
  
Antikvarisk kommentar: Dokumentationen är endast inledd 
med preliminära iakttagelser som bör granskas mer ingående. 
 
Terräng: Höglänt S/SO-sluttning av berg (Överbergskullen). 

 

 
Foto mot S: Lennart Klang 2021. 
 

 
Ingår i fornlämning  
Överbergskullen. 

 
Fornsök och 
Fornreg: 
L2019:5209 
 
 
Obj.nr: 
N296 
Internt arbetsID: 
- 

 
Gruvhål 
 

 

Dokumentation 2021-08-08 (LK):  

Beskrivning: Gruvhål, 3x1 m (ONO-VSV) mot en 1 m hög 
lodrät bergskant. Omedelbart S om bearbetningen är ett varp 4 
m i diameter och 0,1 m högt av 0,1-0,3 m stora stenar och 
grus. 
  
Terräng: Höglänt V-sluttning av bergskulle (Överbergskullen). 

 

 
Ingår i fornlämning   
Överbergskullen. 
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Fornsök och 
Fornreg: 
L1995:70 
 
 
Obj.nr: 
N46a 
Internt arbetsID: 
LK2015:46a 
   
 

 
Gruvhål 

 
Dokumentation 2015-08-08 och 2021-08-08 (LK):  
 
Beskrivning: Gruvhål, ca 3,5x2 (VNV-OSO) och 1 m djupt, 
med skrovliga bergssidor av brun, röd och vit bergart, varav 
den vita är kvarts. 
 
2 m SSV om gruvhålet är ett varp 3 m i diameter och 0,7 m 
högt av 0,2-0,4 m stora stenar. Detta varp ligger på ett äldre 
varp (eller bearbetningsplats?), av grus, med ca 10 m i 
diameter och obetydlig höjd.   
 
Antikvarisk kommentar: Otydlig kartering i denna mellersta 
del av Överberget år 2015. Möjligen behövs ytterligare 
förtydligande även efter besiktning 2021. 

 

 
Foto mot V: Lennart Klang 2021. 
 

 
Ingår i fornlämning   
Överberget 

 
Fornsök och 
Fornreg: 
L1995:70 
 
 
Obj.nr: 
N46b 
Internt arbetsID: 
LK2015:46b 
 

 
Gruvhål 

 

Dokumentation 2015-08-08 och 2021-08-08 (LK):  
 
Beskrivning: Bearbetning, ca 6x1 m (Ö-V) i berg, med i ytan 
grus och intill 0,2 m stora bruna stenar. 
 
Antikvarisk kommentar: Otydlig kartering i denna mellersta 
del av Överberget år 2015. Möjligen behövs ytterligare 
förtydligande även efter besiktning 2021. 

 

 
Foto mot V: Lennart Klang 2021. 
 

 
Ingår i fornlämning   
Överberget 

 
Fornsök och 
Fornreg: 
L1995:70 
 
 
Obj.nr: 
N42 
Internt arbetsID: 
LK2015:42 
  

   
Ingår i fornlämning   
Överberget 
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Foto mot SO: Lennart Klang 2021. 
 

 
Fornsök och 
Fornreg: 
L1995:70 
 
 
Obj.nr: 
N54a 
Internt arbetsID: 
LK2015:54 
LK2016:54a 
 

  

 
Foto mot S: Lennart Klang 2021. 
 

 
Ingår i fornlämning    
Överberget 

 
Fornsök och 
Fornreg: 
L1995:70 
 
 
Obj.nr: 
N54b 
Internt arbetsID: 
LK2021:54b 
 
Wp360: 
N 7372832 
E 517703 

 
Bergshistorisk 
lämning övrig 
(varp) 

 

Dokumentation 2021-08-08 (LK):  
 
Beskrivning: Varp, 6-7 m i diameter och 0,7 m högt av 0,1-0,4 
m stora mörkbruna stenar. 
 
Terräng: Svagt S-sluttande bergavsats på S-sluttande kalfjäll. 

 
Ingår i fornlämning   
Överberget 
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Foto mot NO: Lennart Klang 2021. 
 

 
Fornsök och 
Fornreg: 
 
 
 
Obj.nr: 
N54c 
Internt arbetsID: 
LK2015:54 
LK2021:54c 

 
Färdväg 

 

Dokumentation 2015 och 2021-08-08 (LK):  
 
Beskrivning: Färdväg, oklar längd mellan gruvområdet 
Överberget och västerut (mot Mo i Rana?). Inom ca 20 m 
närmast stora varpet N54a har varpmaterial påförts till en ca 
10 m bred terrass av grus, sand och bruna stenar, intill 0,3 m 
stora. Omedelbart väster om denna terrass är färdvägen 3 m 
bred, med uppbyggd terrasskant i S, intill 0,5 m hög, av 0,3-1,4 
m långa stenar och hällar.  
 
Utmed färdvägen förekommer fyndmaterial av metall. 
 
Antikvarisk kommentar: Färdvägen är känd från planerad 
malmbrytning i Nasafjällets senare tidsperiod (slutet av 1800-
talet och 1900-talet). 
 
Terräng: S-sluttande bergavsats på kalfjäll. 
 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2021. 
 

 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 
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Foto mot Ö: Lennart Klang 2021. 
 

 
Fornsök och 
Fornreg: 
L2019:5209 
 
 
Obj.nr: 
? 
Internt arbetsID: 
LK2017:96 

 
Gruvhål 

 

Dokumentation 2017-08-13 och 2021-08-08 (LK):  
 
Beskrivning: Gruvhål, 2 m i diameter och 1 m djupt in i 
bergvägg i SO av brunt berg och inslag av kvarts. Bergväggen 
är 2 m hög och har möjliga inslag av tillmakning och kilning. 
Omedelbart NO om gruvhålet är ett varp 3 m i diameter och 
0,5 m högt. Omedelbart V om gruvhålet är ett annat varp 2 m i 
diameter och 0,4 m högt. Mellan varpen är en gång ca 2 m 
bred in till gruvhålet.  
 
Antikvarisk kommentar: Ofullständig kartering i denna del av 
Överberget år 2017 bör förtydligas.   

 

 
Foto mot Ö: Lennart Klang 2017. 
 

 
Ingår i fornlämning   
Överbergskullen. 

 
Fornsök och 
Fornreg: 
L2019:5209 
 
 
Obj.nr: 
? 
Internt arbetsID: 
LK2017:97 

 
Gruvhål 

 

Dokumentation 2017-08-13 och 2021-08-08 (LK):  
 
Beskrivning: Bearbetning, ca 5x3 m (Ö-V) i berg, med i ytan 
bruna stenar borthackade från bergsklippa i S, 3x1,5 m (Ö-V) 
och 0,7 m hög, med spår av möjlig tillmakning.   
 
Antikvarisk kommentar: Ofullständig kartering i denna del av 
Överberget år 2017 bör förtydligas.   

 

 
Foto mot SO: Lennart Klang 2017. 
 

 
Ingår i fornlämning   
Överbergskullen. 
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