
I augusti genomförde Landskapsarkeologerna en spännande 
expedition till Nasa silvergruvor på kalfjället nära norska 
gränsen. I samband med det hade vi sommarmöte i 
Vuoggatjålme, där vi bland annat satte fokus på frågan 
om arkeologi i glaciärer.
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Expedition Nasafjäll

Expedition Nasafjäll 2015 var ett samar-
betsprojekt mellan Fotograf Maria Söder-
berg AB och Landskapsarkeologerna. 
Syftet var att bidra till att fördjupa berät-
telsen om gruvbrytningen vid Nasa silver-
gruvor utifrån olika aspekter, särskilt 
arkeologiska iakttagelser. Målet var för-
nyad kunskap och bilder från expeditio-
nen till föredrag och guidade visningar.

Idén uppstod hos Lennart Klang från 
Landskapsarkeologerna för ett år sedan 
då Maria Söderberg anlitade honom för 
en guidad visning i gruvområdet. Maria 
har under flera år anordnat sådana med 
stöd av bland annat Arjeplogs kommun 
och Norrbottens läns landsting.

Årets expedition bekostades till större 
delen av Landskapsarkeologerna och 
Maria Söderberg. Landskapsarkeologer- 
nas insats är kopplad till temat ”Gruvor, 
metallhantering och bergshistoria” i vårt 
forskningsprogram.

Ovan expeditionens logotype av Maria Söderberg. 
Nedan årets deltagare och piloten Frans He-
lamb. Mer om expeditionens inledning finns att 
läsa på: http://www.arjeplognytt.se/nyheter/
expedition-nasafjall-igang/ Foto Björn Helamb.

http://www.landskapsarkeologerna.se/policies/forskningsprogram/
http://www.arjeplognytt.se/nyheter/expedition-nasafjall-igang/
http://www.arjeplognytt.se/nyheter/expedition-nasafjall-igang/


Nasa silvergruvas bakgrund

Nasa silvergruva ligger ca 12 mil NV 
om Arjeplog vid norska gränsen, mer än 
1000 m ö. h. Upptäckten av malmen år 
1634 blev inledningen på nyttjandet av 
fjällregionens mineraltillgångar i Norr-
land och fick stor betydelse för nybyggar-
kolonisationen av övre Norrlands inland.

Brytningen ägde rum under tre perioder. 
Åren 1635-1659 utfördes huvuddelen av 
gruvbrytningen. Åren 1770-1810 skedde 
huvudsakligen sållning av varp och stoll-
brytning. Den senaste perioden från år 
1888 ägnades främst åt inmutningar och 
prospektering. Vissa utmål (som motsva-
rar bearbetningskoncession och markan-
visning i dagens lagstiftning) försvarades 
fram till år 2000.

De huvudsakliga brytningsområdena är 
namngivna efter sina topografiska lägen 
– Överbergskullen, Överberget, Mellan-
berget och Underberget. Endast ett fåtal 
lämningar på Överberget är hittills 
registrerade i Fornminnesregistret (RAÄ 
Arjeplog 362:1), även om en stor del av 
Nasafjäll utgör ett riksintresse för kultur-
miljövården [BD4].

Området är också bedömt som förorenat 
område av riskklass 1 – det vill säga en 
stor risk för människors hälsa och miljö 
– av länsstyrelsen i Norrbotten. Om detta 
kommer att leda till en sanering inom 
närtid är inte känt.

Överst kyrkogården på Nasafjäll – för övrigt Sveriges 
högst belägna kyrkogård. Foto Maria Söderberg.
I mitten varp utanför Sydvästra stollen med lämningar 
efter rälsbana. Foto Lena Berg Nilsson.
Nederst lämningar efter bokverket på Nasafjäll, 
i form av boksand och en husgrund på hällen ovanför. 
Foto Lennart Klang.



Mötet i Vuoggatjålme

Innan expeditionen till Nasafjäll träffades 
Landskapsarkeologerna för ett internt 
sommarmöte i Vuoggatjålme. Där mötte 
vi också Maria Söderberg, som var på 
plats och höll ett intressant föredrag med 
bildvisning om glaciären Salajekna.

Glaciärarkeologi

Fokus på glaciärer bibehölls under mötet 
då Gerhard Flink informerade om Lom 
fjellmuseum i Norge. Under sommaren 
visades där en intressant utställning om 
fynd från smältande glaciäris. 

Den globala temperaturökning som 
accelererat de senaste 30 åren ger som 
en bieffekt att fornfynd nu kommer fram 
som tidigare varit gömda i is. Invente-
ringsprojektet  ”Brearkeologisk sikrings-
program i Oppland” är framgångsrikt. 

Sedan år 2006 med en särdeles kraftig 
isavsmältning har talrika fyndplatser i 
Oppland registrerats med tusentals före-
mål. Under säsongen 2014 kom ett 50-tal 
fyndplatser fram i Jotunheimen. Det är 
spännande fynd som äldst från bronsålder. 
Fynden var bland annat en sko, pilbåge, 
pilar, en välbevarad skjorta från 300 e Kr 
och en 1300 år gammal skida med kvar-
sittande bindning. Den vendeltida skid-
åkarens öde kan man bara spekulera kring. 

Kan liknande fynd finnas dolda under 
Salajekna eller andra glaciärer på svenska 
sidan? Det är möjligt ifall det är en 
kitteldalsglaciär med lite eller ingen 
avrinning. 

Överst utsikt från Vuoggatjålme, kvällen innan avfärd 
till Nasafjäll. Foto Lena Berg Nilsson.
Nedan är en 1300 år gammal skida funnen vid arkeo-
logisk inventering efter nersmält glaciäris i Norge.
Foto Gerhard Flink.



Fältarbetet på Nasafjäll

Morgonen efter sommarmötet lyfte 
helikoptern mot Nasafjäll med Len-
nart Klang, Lena Berg Nilsson, Gerhard 
Flink, Ola Nilsson och Ingela Norlin – 
med tält, ved och utrustning. Maria 
Söderberg kom vandrande dagen därpå. 

Expeditionen detta år inriktades på 
kartering och noggrann inventering av 
lämningar kopplade till gruvdriften på 
Nasafjäll. Specialinventeringen och 
karteringen innebar att något 100-tal 
lämningar (gruvhål, prospekteringar, 
varp, husgrunder, bokverk m.m.) regi-
strerades både i de centrala gruvbryt-
ningsområdena och i de närmaste omgiv-
ningarna flera hundra meter runt om.

Resultatet kan sammanfattas med att 
området är mycket omfattande och kom-
plext med lämningar från 1600-talet fram 
till sentida prospektering. Lämningar från 
senare tid överlagrar mycket av spåren 
från den äldre brytningen. Det gör att 
gruvområdet, åtminstone i förstone, 
delvis ger ett sentida intryck.

Det är ändå tydligt att många objekt har 
god potential att öka förståelsen också för 
de tidiga epokernas verksamhet på plat-
sen. En fortsatt bearbetning av resultatet 
kommer definitivt att ge önskade nya 
insikter om denna arkeologiskt hittills 
något ”bortglömda” plats.

Överst dokumenterar Landskapsarkeologernas 
Gerhard Flink och Ingela Norlin ett av gruvhålen på 
Mellanberget. Foto Lennart Klang.
I mitten är den renoverade gruvstugan som nyttjades 
som fältkontor. Kamin saknades så värme fick vi söka 
vid eldplatsen. Sov gjorde vi i tält. Foto Lena Berg Nilsson.
Nederst syns fältköket (eldplatsen) i stämningsfull 
dimma. Turen med vädret avtog och övergick seder-
mera i hård blåst och häftigt slagregn så tältdukarna 
bågnade framåt natten. Foto Lennart Klang.



Upptäck Nasafjäll!

Att Nasa silvergruva ligger tämligen 
otillgängligt till hindrade inte de 30-tal 
personer som kom vandrande drygt 
7 km från den norska sidan vid lunchtid 
på söndagen för en guidad visning, i van-
lig ordning anordnad av Maria Söderberg.

Årets guidning var arrangerad av Maga-
sin Silvervägen i samarbete med Rana 
Turistförening i Norge och Arjeplogs 
kommun med stöd av Norrbottens läns 
landsting. Det var ursprungligen tänkt att 
Kenneth Awebro skulle föreläsa i år men 
han fick tyvärr förhinder. Istället ledde 
Lennart Klang och Lena Berg Nilsson 
rundvandringen i gruvområdet. De utgick 
från kända historiska källor och expedi-
tionens fokus på vad som arkeologiskt 
kan avläsas i gruvmiljön.

På söndagseftermiddagen var expedi-
tionen slut. Besökarna från visningen 
vandrade åter till Norge tillsammans med 
några av expeditionsdeltagarna. De 
övriga av oss hämtades med helikopter 
åter till Vuoggatjålme tillsammans med 
all utrustning. Då först sprack molnen 
upp och solen strålade återigen från en 
klarblå himmel...

Överst samling vid gruvstugan där Landskapsar-
keologernas Lennart Klang och Lena Berg Nilsson 
inledde rundvandringen i gruvområdet. 
Foto Maria Söderberg.
I mitten guidningens avslutning, då Maria Söder-
berg tillagade en härlig lunch vid eldplatsen framför 
gruvstugan. Därefter var det dags för nedpackning av 
blöta tält och expeditionens avslut 2015. 
Foto Lennart Klang.
Nederst den markerade leden från Nasafjäll, snart 
framme vid bilvägen i Norge. Foto Ola Nilsson.

Den 13 augusti 2016 
är det dags för guidad visning på 
Nasafjäll igen – men vilka guider 
och föredrag det blir har Maria 
Söderberg ännu inte avslöjat...



Förmedling av årets resultat

En artikel om årets expedition har nyli-
gen publicerats i Bergsmannen 2015/04 
och expeditionen presenterades på ett 
seminarium på Jernkontoret i Stockholm 
21 september. Även andra föredrag och 
publiceringar planeras.

Fältarbetets resultat återstår att bearbeta. 
Vissa lämningar behöver tolkas och 
beskrivningar ska preciseras efter jäm-
förelser med historiska uppgifter och 
gruvkartor.

Ett mål nu är att årets resultat publiceras 
i Landskapsarkeologernas rapportserie 
och görs tillgängligt via vår hemsida i 
närtid, som en framåtsyftande samman-
fattning för önskvärda fortsatta fältarbe-
ten i området.

Kommande expeditioner?

Expedition Nasafjäll 2015 har tydliggjort 
att det finns många viktiga aspekter och 
frågor att belysa kring Nasa silvergruvor. 
Aktuellt och kvalitativt underlag behöver 
tillgängliggöras för såväl besöksnäring 
och forskning som för handläggning av 
eventuellt framtida saneringsåtgärder.

Landskapsarkeologerna ska förhopp-
ningsvis även fortsättningsvis delta i 
kunskapsuppbyggnaden kring Nasafjäll. 
Planen är ett fördjupat samarbete med 
Kenneth Awebro och Maria Söderberg 
kring Nasafjäll som besöksmål av tvär-
vetenskapligt intresse.

Arbetet med att söka finansiering har 
redan påbörjats. Förutom att bearbeta 
årets resultat hoppas vi på att kunna 
genomföra en ”Expedition Nasafjäll 2016”.

Kalfjällets karga landskap på Nasafjäll. Gruv-
områdets storlek kan anas av denna bild, tagen 
från Bokverksbäcken i gruvområdets östra del. 
Överberget med dess varp syns i fjärran, och
gruvorna där fortsätter mer än 1⁄2 km längre bort. 
Foto Lena Berg Nilsson.

http://www.bergsmannen.se/tidningar/nr-4-2015/


Nasafjäll - Nasa Silver Mine

The purpose of ”Expedition Nasafjäll” is to 
deepen the story of mining in Nasa, which 
took place during three eras - from the 17th 
to the 20th century. 

This summer the expedition was a collabora-
tion between Fotograf Maria Söderberg AB 
and Landskapsarkeologerna. Together we 
financed the most part.

Before flying out by helicopter to Nasafjäll 
we had a summermeeting in Vuoggatjålme. 
In the afternoon we listened to Maria Söder-
berg giving a public lecture on the topic the 
nearby glacier Salajekna. The glacier theme 
continued with Gerhard Flink informing us 
of recent glacierarchaeology in Norway with 
exciting finds. 

This summer’s fieldwork at Nasafjäll was 
dedicated to a special inventory and mapping 
of the physical reamins of Nasa Silver Mine. 
At the end of this years’s expedition there was 
also a guided tour at the mines with almost 
30 visitors. We hope to continue the fieldwork 
next year and the search for funding has 
already started.

This August Landskapsarkeologerna conducted fieldwork
at Nasa Silver Mine, in northern Sweden near the 
Norwegian boarder. We also had a summermeeting in 
Vuoggatjålme with focus on glaciers.
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Above the expedition logotype by Maria Söderberg. 
Below remains from the 17th century ore mill at Nasafjäll. 
Photo Lennart Klang.


