
1

Rapport 2020 
red. Lennart Klang 
& Maria Söderberg

Dokumentation av gruvlämningar, 
Arjeplogs kronoöverloppsmark 29:1,

Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län. 

Expedition Nasaf jäll 2020



2

Omslaget

Övre raden (från vänster): Lena Berg Nilsson gör anteckningar om Överberget,  
Jörgen Langhof vid gruva på Överberget under guidad visning och vy mot NV från  
bokverket med varp vid Överberget i bakgrunden.  
Mellersta raden (från vänster): Svarthö på sluttningen nedanför Mellanberget  
och Maria Söderberg vid en av Överbergets gruvgångar.  
Nedre raden (från vänster): Diskussion om varp med Ola Nilsson, Jörgen Langhof  
och Lennart Klang och bild av bergkristall från Överberget. 

Omslagsbilder: 
Maria Söderberg utom bild i mitten som är tagen av Jörgen Langhof.  
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Administrativa uppgifter 

Länsstyrelsens dnr: 431-625-2020. 

Uppdragstagare: Midsummer HB (Maria Söderberg).  

Uppdragsgivare:  Länsstyrelsen Norrbotten.

Fornminnesnummer Fornreg och Fornsök:  Se Bilaga 5.

Kommun:  Arjeplog.

Socken:  Arjeplog.

Landskap: Lappland.

Fastighet: Arjeplogs kronoöverloppsmark 29:1.

Typ av uppdrag:  Dokumentation av gruvlämningar 
 (fornminnesinventering i riksintresseområde för 
 kulturmiljövård) motsvarande en arkeologisk 
 utredning steg 1.

Datering:  Historisk tid.  

Typ av fornminnesobjekt:  Bergshistorisk lämning övrig, Dike/ränna, 
 Förvaringsanläggning, Gruvhål, Gruvområde, 
 Gränsmärke, Husgrund, historisk tid, Härd, 
 Rösning, Uppfordringsanläggning, Övrigt. 

Antal fältdagar och varaktighet:  12 dagar (2020-08-06 – 2019-08-09), 
 totalt ca 140 fälttimmar för fem personer 
 exklusive planeringsmöten och restid.

Antal rapportdagar: 20 dagar inklusive inregistrering i Fornreg 
 och exklusive bifogad rapportering i Bilaga 4.
 
Projektledare:  Maria Söderberg (Midsummer HB).  

Rapportansvarig underkonsult: Lennart Klang (LK Konsult).

Deltagare i fältinventeringen:  Maria Söderberg med underkonsulter 
 Lena Berg Nilsson (ArcMontana), Ola Nilsson
 (ArcMontana) och Lennart Klang. 
 Jörgen Langhof, geolog och intendent 
 vid Naturhistoriska riksmuseet, deltog som 
 extra resurs.
 
Inventerad yta:  Ca 400 hektar.
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M ö.h.:  Ca 900-1 100 m ö.h.   

Koordinatsystem:  SWEREF 99TM.

Kartblad: Fjällkartan BD15 Nasafjället.

Dokumentationshandlingars förvaring:  I uppdragstagarens och respektive underkonsults
 arkivering (kassaskåp, hårddiskar, molntjänster, 
 anteckningsblock).

Digital dokumentation och programvaror: Digitala foton och shaper lagras i 
 uppdragstagarens och respektive 
 underkonsults hårddiskar.

Antal fotografier: 7 bilder på försättssidan.
 8 bilder i rapporten.
 53 bilder i Bilaga 2.
 83 bilder i Bilaga 3.
 4 bilder i Bilaga 4.
 Summa 155 fotobilder.

Summa fyndmängd: Inga fynd tillvaratagna.

Publiceringstillstånd kartor: © Lantmäteriet Dnr: R50018065_150001. 
 Gäller för digital publicering.
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Inledning 

Denna rapport redovisar resultat av en fornminnesinventering som utförts inom riksintresset 
för kulturmiljövård Nasafjäll [BD 4] enligt beslut av Länsstyrelsen Norrbotten 2020-02-05. 
I beslutet framgår att inventeringen ska bidra till kunskapsunderlag om riksintresseområdet. 
En dokumentation av gruvdriften och eventuella andra forna aktiviteter ska redovisas i text, 
med kartor och objekttabeller i bilagor. Som bilaga redovisas även publika arrangemang, 
insatser med anknytning till Expedition Nasafjäll år 2020, men utanför ramen för den forn-
minnesinventering som utförts med ekonomiskt bidrag av länsstyrelsen. 

Expedition Nasafjäll är ett samarbetsprojekt med Maria Söderberg som projektledare.  
Expeditionen innefattar ett flertal insatser i syfte att öka och tillgängliggöra kunskapen om 
den gruvdrift som inleddes på 1630-talet på Nasafjäll och i perioder fortsatte under 1700-, 
1800- och 1900-talen. Expeditionen har antikvariska, vetenskapliga och publika ambitioner 
som redovisats i tidigare rapporter (Berg Nilsson & Klang 2016, Klang & Söderberg 2017, 
Berg Nilsson 2018, Klang & Söderberg 2019), både för gruvorna på Nasafjäll och för  
andra sammanhängande verksamheter som t.ex. transporter till och från Nasafjäll.  

Det inventeringsresultat som redovisas i denna rapport är ett av flera steg i en planerad 
dokumentation. Dokumentationen inleddes som en förstudie 2015-2016, finansierad av tre 
företag inom konsultgruppen Landskapsarkeologerna (ArcMontana, LK Konsult och R-Info 
kultur). Från år 2018 görs en granskning och komplettering av förstudiens preliminära  
resultat med ekonomiskt stöd av Länsstyrelsen Norrbotten. 

År 2018 fokuserade dokumentationen på husgrunder vid gruvorna. År 2019 fokuserade 
dokumentationen på vilka lämningar som förekommer i markerna inom västra halvan av 
riksintresseområdet samt på avgränsning av de centrala gruvområdena Överberget, Över-
bergskullen, Mellanberget och Underberget. År 2020, som denna rapport redovisar, fokuse-
ras på östra halvan av riksintresseområdet och på beskrivningar av vad man kan se i  
de centrala gruvområdena vid okulär besiktning utan att gräva och utan att gå in i  
underjordiska gruvgångar.

Expeditionen har ambitioner att även fortsätta efter år 2020, med fokus på både fördjupad 
dokumentation och andra insatser, såsom vetenskaplig och populärvetenskaplig bearbetning 
och publicering av expeditionens resultat. En vetenskaplig rapport, en bok med rikt bild- 
material, en besöksguide och utställningar planeras.

Expeditionen 2020 inleddes med planering i slutet av 2019. Startmöte med slutlig planering 
av fältarbetet och rapportarbetet genomfördes i Vuoggatjålme 2020-08-05, varefter fältarbe-
tet genomfördes 2020-08-06–2020-08-09 av Lena Berg Nilsson, Lennart Klang, Ola Nilsson 
och Maria Söderberg. Som extra resurs deltog även Jörgen Langhof, geolog och intendent 
vid Naturhistoriska riksmuseet och verksam inom Jernkontorets forskningskommittéer.  
 
Fältförberedelserna och rapportarbetet samordnades av Lennart Klang, som skrivit objekt-
tabellen Bilaga 2 och denna rapport tillsammans med Maria Söderberg. Lena Berg Nilsson 
har gjort redovisningen i Fornreg samt sammanställt shapefiler, kartor i denna rapport och i 
Bilaga 1. Tillsammans med Ola Nilsson har Lena Berg Nilsson skrivit objekttabellen  
Bilaga 3. Maria Söderberg har skrivit bilagorna 4 och 5 samt svarat för rapportens layout.  
Rapportens disposition följer länsstyrelsens rapportanvisning 2009-04-08 (Länsstyrelsen 
Norrbotten 2009). Kontaktperson vid länsstyrelsen var Gunilla Edbom.  
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Sammanfattning 

Det aktuella inventeringsområdet på Nasafjäll ligger på kalfjället ca 12 mil nordväst om 
tätorten Arjeplog och tangerar gränsen mot Norge. Före Expedition Nasafjäll var redovis-
ningen i Fornsök och riksintressebeskrivningen påtagligt ofullständig och delvis felaktig, 
vilket framgår av expeditionens rapporter 2016, 2017, 2018 och 2019.

Syftet med fornminnesinventeringen 2020 var att identifiera och dokumentera fornläm-
ningar och övriga kulturhistoriska lämningar inom östra halvan av den areal som är  
riksintresse för kulturmiljövården, att komplettera med några objekt inom den västra  
halvan samt att dokumentera förekommande lämningstyper i de centrala gruvområdena.  
Tillsammans med utförda inventeringar 2018 och 2019 har därmed en första grundläg-
gande dokumentation av lämningar inom riksintresseområdet utförts. Dock återstår nöd-
vändiga arkivstudier för mer tillförlitliga bedömningar och slutsatser om de registrerade 
lämningarna. Planerade arkivstudier kunde inte genomföras 2020 eftersom arkiven var 
stängda för besökare till följd av Coronapandemin. Utöver de arkivstudier som planerades 
2020 behövs också ett resurstillskott för ytterligare arkivstudier och bearbetning av  
Expeditionens resultat innan önskvärd publicering kan göras. 

Utanför de centrala gruvområdena, främst i östra halvan av riksintresseområdet för  
kulturmiljövård, registrerades ca 80 lokaler för redovisning i Fornsök. Tre lokaler bedöms 
som fornlämningar och resterande som övriga kulturhistoriska lämningar. Lokaler som  
bedöms som fornlämningar är tre gruvhål. De övriga lämningarna utgörs av huvudsakligen 
av ett 50-tal rösningar, vartill kommer enstaka objekt i kategorierna gruvhål, gränsmärke, 
husgrund, härd, förvaringsanläggning och dike/ränna, allt enligt Riksantikvarieämbetets 
terminologi och i första hand bedömda som tillkomna efter år 1850. 

Inom de fyra tidigare kända centrala gruvområdena Överbergskullen, Överberget,  
Mellanberget och Underberget beskrevs ett 70-tal objekt (gruvhål, husgrunder, uppford-
ringsanläggningar, gränsmärke och bergshistoriska övriga lämningar som varp, skrädnings- 
platser m.m.) varav ca 25 i Mellanberget och 25 i Underberget. Därtill dokumenterades 
ytterligare objekt mer översiktligt i de fyra gruvområdena.

Inventeringsresultatet bör följas upp med en fortsättning år 2021, inriktad på komplette-
rande arkivstudier samt fördjupade arkeologiska och geologiska iakttagelser vid återbe-
sök i fält på platser där frågetecken och tolkningsproblem bör gå att bedöma bättre efter 
riktade analyser och jämförelser mellan resultat av arkivstudierna och fältinventeringarna 
2018-2020. 

Expeditionen bör också fortsätta studera Nasafjälls bok- och vaskverk, vars sandhögar är 
särskilt utsatta för kontinuerliga skador av vattenströmmar vid årliga snösmältningar enligt 
expeditionens rapporter 2016, 2017, 2018 och 2019. Åtgärder för att både skydda och i 
fält tillgängliggöra Nasafjälls unika fornlämningsmiljö bör övervägas av länsstyrelsen, 
något som Expedition Nasafjäll gärna medverkar till.
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Syfte

Målet med inventeringen 2020 var att dokumentera fornminnen inom riksintresset för  
kulturmiljövård BD 4 Nasafjäll. Syftet var:

• att beskriva, lägesbestämma och tolka gruvlämningar och eventuella 
 andra förekommande lämningar
• att bedöma förekommande fornminnens antikvariska status enligt 
 RAÄ:s styrdokument samt fotodokumentera fornminnen och delar av 
 det landskap som berörs
• att registrera dokumenterade fornminnen i Riksantikvarieämbetets FMIS 
 så att dokumentationen blir tillgänglig i söktjänstem Fornsök.

Inriktning och problemformuleringar

Den utförda förstudien för Expedition Nasafjäll (Berg Nilsson & Klang 2016) noterade  
ca 350 lämningar, varav ca 150 förekom på ca 50 lokaler i omgivningarna till de centrala  
gruvområdena och lägesbestämdes med handhållen GPS (figur 1). I de centrala gruvom-
rådena Överberget, Överbergskullen, Mellanberget och Underberget karterades lämningar 
med hjälp av stegning och kompass dvs. utan GPS-stöd. Inventeringen i omgivningarna, 
som även berörde delar av de centrala gruvområdena, utfördes av Lena Berg Nilsson,  
Gerhard Flink, Ola Nilsson och Ingela Norlin. Karteringen utfördes av Lennart Klang,  
som också granskade några lämningar utanför de centrala gruvområdena. 
 
Gemensamt för bägge insatserna – inventeringen och karteringen – var att anteckningar 
gjordes om ett urval objekt. Beskrivningarna gjordes inte färdiga för varken Fornsök eller 
för expeditionens ambitioner att göra en mer ingående dokumentation med bl.a. fotobilder 
och iakttagelser utöver vad som efterfrågas för redovisning i Fornsök.  

Figur 1. Nasafjäll med påträffade objekt vid förstudien 2015, riksintresset för 
kulturmiljövården [BD4] samt tidigare registreringar i FMIS. Underlagskarta: 
GSD-Fjällkartan. © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2016.



9

Inriktningen för 2019 och 2020 års inventeringar gjordes klar i samråd med Länsstyrelsen 
Norrbotten efter en analys av alternativa ambitionsnivåer för fältarbetet inom riksintresse- 
området, som är ca 850 hektar stort i kuperad kalfjällsterräng. Området delades in i fyra 
kvadranter (figur 3), som analyserades i fältförberedelserna med avseende på fältarbetets 
behövliga täckningsgrad för den antikvariska redovisningen enligt länsstyrelsens önske-
mål. I aktuell terräng bedömdes varje kvadrant i genomsnitt kunna fornminnesinventeras 
med medelhög ambitionsnivå, ca 0,3-0,5 km2 per arbetsdag och inventerare. Hög ambi-
tionsnivå kunde också övervägas (ca 0,15-25 km2 per dag), men valdes bort med hänsyn 
till gjord förstudie och terrängens goda siktförhållanden (inga skymmande träd på kal- 
fjället). Lägre ambitionsnivå, ca 1 km2 per dag, bedömdes inte kunna uppfylla målet att  
bedöma kvadranternas hela arealer och registrera det stora antal lämningar som förväntades. 

De två västliga kvadranterna valdes ut för fältarbete 2019 och de två östliga för 2020 års 
fältarbete. Vid fältarbetet 2020 återstod också mindre delar att inventera av kvadranten i 
SV och några få kompletteringar i kvadranten i NV. Även dessa återstående arbeten  
utfördes nu 2020. 

Två grupper med två personer per grupp beräknades kunna inventera ca 70 hektar per dag. 
Inriktningen bestämdes vara att så långt som möjligt avgöra i vilken utsträckning registre-
rade lämningar bör bedömas som fornlämningar respektive övriga kulturhistoriska läm-
ningar, dvs. urskilja vilka lämningar som kan bedömas som tillkomna före respektive efter 
år 1850 i enlighet med gällande lagstiftning (KML) och Riksantikvarieämbetets styrdoku-
ment (Riksantikvarieämbetet 2014a och 2014b).

Till fältarbetet 2020 hörde även dokumentation av lämningar inom de centrala gruv- 
områdena. Detta gjordes utifrån förstudiens karteringar 2015-2016 och kompletterande 
iakttagelser 2020. 

Figur 2. Nasa silvergruvors preliminärt avgränsade fyra centrala gruvområden  
(a, b, c och d) samt bokverksområdet (e) enligt förstudien 2015-2016. a: Överbergskullen, 
b: Överberget, c: Mellanberget och d: Underberget. Underlagskarta: GSD-Fjällkartan.  
© Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2016.
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Figur 3. Riksintresseområdet indelat i fyra inventeringsområden, varav de i NO 
och SO inventerades 2020. Områdena NV och SV inventerades 2019. Med kryss 
på gränsen mellan kvadranterna NV och SV markeras gruvstugan. Området som 
ringar in gruvstugan och blåmarkerad redovisning enligt Fornsök 2019 (innan 
justeringar till följd av Expedition Nasafjäll) innefattar de centrala gruvområdena 
enligt figur 2. Underlagskarta: Fornsök. © Lantmäteriet.  
Kartbearbetning: Lennart Klang 2019.

Områdets förutsättningar

Områdets förutsättningar har utförligt redovisats i tidigare rapporter av Expedition 
Nasafjäll (Berg Nilsson & Klang 2016, Klang & Söderberg 2017, Berg Nilsson 2018 och 
Klang & Söderberg 2019). Tre brytningsperioder är kända i historiska källor, varav den 
första, från tiden 1635-1659, var den mest givande silverbrytningsperioden. Den andra 
verksamhetstiden, 1770-1810, hade mer begränsad omfattning och var till stor del inriktad 
på att utvinna mineral i gråbergsvarp från 1600-talets verksamhetsperiod. Den tredje verk-
samhetstiden, 1887-1946 (med möjlig fortsättning i oklar omfattning fram till 1999?), var 
huvudsakligen inriktad på prospektering i syfte att bedöma om det fanns lönsamhet med 
utökad och fortsatt gruvdrift.

Sammantaget kan således konstateras att den mest givande verksamhetsperioden hör till 
1600-talet, men att den tredje verksamhetsperioden under slutet av 1800-talet och 1900- 
talet kan antas ha påverkat eller skapat ett svårbedömt antal lämningar i området.  
En skiss från 1920-talet visar de geologiska förutsättningarna för de centrala gruvområdena 
(figur 4). Inför fältarbetena 2019 och 2020 fanns ingen känd karta som redovisar prospek-
teringar och ingrepp under den tredje verksamhetsperioden, vilket innebär att bedömningar 
om olika tidsskeden för gruvdriften hittills inom Expedition Nasafjäll främst har baserats 
på fältiakttagelser.
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Figur 4. Geologisk skiss över gruvorna på Nasafjäll. Efter Tegengren 1924 s 72.

Förutom spår efter gruvdriften finns även förutsättningar att identifiera lämningar efter  
samiska aktiviteter i kulturmiljövårdens riksintresseområde, antingen kopplade till trans-
porter i samband med gruvbrytningen eller helt fristående från gruvverksamheten. Om-
rådet hör till Svaipa fjällsameby, som redovisar strategiskt viktigt uppsamlingsområde på 
Nasafjäll (Sametinget 2020).

På svenska sidan av Nasafjäll har veterligen ingen fornminnesinventering genomförts före 
Expedition Nasafjäll. På norska sidan finns uppgifter om fornminnen på Nasafjälls västra 
del, där en sommargrav för ett barn och en boplats med tre härdar har registrerats (Lantz 
2012). På Nasafjälls högsta del har en rest sten registrerats som naturbildning och en s.k. 
liggande höna (stenblock på underliggande mindre stenar) analyserats med hjälp av infor-
manter med resultat att ingen tradition är känd som ger ”hönan” norskt kulturminnesskydd 
(a.a.). Inventeringsresultatet på norska sidan omnämner även rösningar som kan markera 
gamla gränslinjer mellan Norge och Sverige, en stenröjd övernattningsplats med upplagda 
stenar intill ett större stenblock och en möjlig offersten som består av ett block med  
antropomorfa drag (a.a.). 

Fornminnesinventeringen på norska sidan föranleddes av planering för en framtida kvarts- 
gruva och baserades till stor del på intervjuer med representanter för Semisjaur-Njarg och 
Svaipa samebyar, vilket följdes upp med fältarbete. Vid intervjuer framkom att inga stalo-
tomter är kända på Nasafjäll, men att sådana förekommer både norr och söder om fjället. 
Anledningen antogs vara att Nasafjäll är ett kargt område och typiskt sommarland, medan 
frodigare och bättre vinterbeten förekommer längre mot norr och söder, vilket skulle kunna 
vara en förklaring till stalotomternas utbredning (a.a.).
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Utgångspunkter och utförande

En mer utförlig utvärdering som planerades som förberedelser inför fältarbetet 2020, med 
jämförelser mellan inventeringsresultatetet 2019 och vad skriftliga källor kan tillföra tolk-
ningen av gruvverksamhetens olika uttryck, kunde inte genomföras till följd av att Coro-
napandemin omöjliggjorde arkivbesök 2020. Fältarbetet 2020 förbereddes istället med en 
återblick i relevant litteratur, relevanta arkeologiska rapporter, Fornsök, Sametingets hem-
sida, insamlat material vid gjord förstudie för Expedition Nasafjäll 2015-2016 och resultat 
av de därefter producerade rapporterna inom Expeditionen. Alla typer av lämningar som 
skulle kunna påträffas i området eftersöktes vid 2020 års inventering.  

Okulär granskning av markytor inklusive selektiv sondning var de metoder som bedömdes 
aktuella vid fältarbetet. Gruvrelaterade objekt med oklar fornminneskaraktär antogs kunna 
bedömas med hjälp av skriftliga källor inom Expedition Nasafjälls fortsättning 2021 och 
senare. Eventuella diffusa stensamlingar och andra lämningar, som exempelvis skulle kun-
na vara härdar, bengömmor eller annat, kan bli aktuella för provundersökningar med spade 
om sondning i sådana objekt inte kan ge tillförlitlig information, men sådana eventuella 
undersökningar var inte aktuella vid 2020 års inventeringsarbete utan skulle kunna bli en 
fortsättning inom expeditionen ett annat år. 

Fältarbetet delades upp så att kvadranten i NO inventerades av Lena Berg Nilsson och  
Ola Nilsson, som båda utförde rekognoscering och dokumentation. Kvadranten i SO samt 
Mellanberget och Underberget rekognoserades av Lennart Klang och Maria Söderberg, 
med Lennart Klang som ansvarig för dokumentationen.  Dokumentationen av Överberget 
och Överbergskullen utfördes av Lena Berg Nilsson. Jörgen Langhof medverkade som  
extra resurs och gjorde geologiska iakttagelser inom gruvområdena och kvadranten i NO. 

Fornminnesdokumentationen gjordes efter riktlinjer enligt gällande styrdokument (Riks-
antikvarieämbetet 2014a och 2014b), inkluderande förslag till status för registrerade objekt 
(fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar) och koordinatsättning i SWEREF 
99 TM med handhållen GPS. 

Utöver underlag till redovisning i Fornsök genomfördes även en fotodokumentation med 
inriktning på de registrerade lämningarna (redovisas i objekttabellerna Bilaga 2 och Bilaga 
3). För flera objekt gjordes även uppmätning av kartlav i syfte att få underlag till tolkning 
av kronologiska sammanhang. Metoden och dess felkällor var välkända vid fältarbetet  
(jfr Broadbent 2000 och Klang 2005).

Fyndstrategin var att inte tillvarata eventuella påträffade fynd. Sådana kan övervägas  
tillvaratas i ett senare skede av expeditionen, efter utvärderingar av inventeringsresultaten.

Vid inventeringen fanns två särskilt viktiga utgångspunkter, dels att inga lämningar  
registrerades i östra halvan av riksintresseområdet inom ramen för förstudien 2015-2016 

Det är tidskrävande att ta sig till Nasafjäll till fots. Från Polcirkeln och Silvervägen på 
svenska sidan finns en led som är ca 60 km lång. De flesta vandrare väljer att gå från norska 
sidan och orten Bolna, en ca 8 km lång sträcka. Sommaren 2020 var denna möjlighet ute-
sluten till följd av Coronapandemin, men expeditionens medlemmar och besökare kunde ta 
sig till platsen med helikopter.
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(figur 1) och dessutom att terrängskuggningskartor i Fornsök, baserade på laserscanning, 
hade ett flertal indikationer att kontrollera i fält. Östra delen besöktes aldrig vid förstudien, 
varför det nu 2020 skulle bli intressant att se om gruvrelaterade och andra lämningar före-
kommer där. Terrängskuggningskartorna hade några 10-tal formationer att kontrollera vid 
fältarbetet. Terrängrekognoseringen utfördes i, kring, mellan och utanför de indikationer 
som kunde ses på terrängskuggningskartorna, dvs. tämligen heltäckande i inventeringsom-
rådet.   

Fältarbetet kunde genomföras i bra väder och goda besiktningsförhållanden. Endast  
enstaka regnskurar, tidvis dimma och ett dygn med hård vind förekom, vilket får anses 
vara ovanligt lite, för att vara på Nasafjäll. 

Vy från inflygning 7 augusti 2020. Den övre bilden visar Mellanberget med gruvstuga (även benämnd 
raststuga på kartor) som renoverades i början av 1980-talet. De undre bilden visar hela Nasafjället i 
riktning mot väster. Gruvområdet ligger i den södra delen av fjället. Foto Maria Söderberg

Överberget
Gruvstuga 
(raststuga)

Renvaktarstuga

Nasafjälls högsta punkt 1 211 m ö.h. 
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Resultat 

Fornminnen
Resultatet av inventeringen redovisas på kartor (Bilaga 1) och i objekttabeller (Bilaga 2 
och Bilaga 3). Objekttabellerna har bearbetats lite olika mycket vilket bedöms sakna  
betydelse för denna rapportering. Båda objekttabellerna innehåller upplysningar som  
efterfrågas av länsstyrelsen och för redovisning i Fornsök. Därtill förekommer  
upplysningar som kan komma att bearbetas mer inom expeditionens fortsättning.  

I objekttabellerna (Bilaga 2 och Bilaga 3), på kartor (Bilaga 1) och i Tabell 1 redovisas 
både tilldelade ID i Fornsök och interna ID. Interna ID sammanställdes vid rapportarbetet 
(interna objekt-nr) och är anpassade till en inledd nummerserie i förstudien från 2015-
2016, vilket förklarar att luckor förekommer i serien vid redovisning av 2020 års resultat i 
Tabell 1. På kartor i Bilaga 1 redovisas objekt som har ID i Fornsök och interna objekt-nr 
för objekt som inte redovisas i Fornsök. 

Vid fältarbetet användes ytterligare interna nummerserier, relaterade till vem eller vilka 
som utförde den arkeologiska dokumentationen och ansvarar för den antikviska bedöm-
ningen samt vilket år det gjordes. Vem eller vilka som är ansvariga för dokumentationen 
2020 redovisas i objekttabellerna med initialer (LBN för Lena Berg Nilsson, LK för  
Lennart Klang och ON för Ola Nilsson).  

De registrerade lokalerna år 2020 sammanfattas nedan i Tabell 1 med avseende på ID-nr, 
lämningstyp och antikvarisk bedömning. Se vidare kartor i Bilaga 1 och beskrivningar 
med fotodokumentation i Bilaga 2 och Bilaga 3.  

Totalt registrerades 86 lokaler vid 2020 års inventering, varav några, bl.a. de centrala  
gruvområdena, hade noterats 2019 och återbesöktes 2020. Av de 86 lokalerna bedöms  
7 som fornlämningslokaler (varav 4 är de tidigare avgränsade centrala gruvområdena)  
och ca 70 som övriga kulturhistoriska lämningar eller möjliga fornlämningar.  
Därtill kommer några få lokaler som inte redovisas i Fornsök (naturbildningar och  
lämningar som saknar egenskaper som motiverar redovisning i Fornsök).

Inga gruvområden nyregistrerades 2020. Utanför de tidigare kända gruvområdena registre-
rades enligt Riksantikvarieämbetets terminologi 13 gruvhål som ensamliggande, däribland 
tre fornlämningslokaler (från första eller möjligen andra brytningsperioden) och resterande 
som övriga kulturhistoriska lämningar (från den tredje brytningsperioden). Flera av gruv-
hålen som bedöms vara från den senaste brytningsperioden är mindre skärpningar, som 
troligen inte resulterat i malm och därför bör betecknas som prospekteringar. 11 av gruv-
hålen ligger i de återbesökta kvadranterna NV och SV – endast 2 gruvhål registrerades i de 
östra kvadranterna, vilka bägge återfinns mycket nära 2019 års kvadranter.

1 lokal registrerades 2020 som ”bergshistorisk lämning övrig” enligt Riksantikvarieämbe-
tets terminologi. Denna har i objekttabellen Bilaga 2 beskrivits som försvar (dvs. anlagd 
med syfte att juridiskt försvara rätten att få bryta malm i området). Även denna var en 
återbesökt lämning från 2019.

I övrigt registrerades 2020 ca 60 objekt som gränsmärken, rösningar eller övrigt i  
enlighet med Riksantikvarieämbetets terminologi. Dessa objekt består av upplagda  
eller uppresta stenar. Därtill registrerades 1 förvaringsanläggning, 3 husgrunder,  
2 härdar och 1 dike/ränna.    



15

I de fyra centrala gruvområdena har ett 70-tal objekt beskrivits särskilt (gruvhål, husgrunder, 
uppfordringsanläggningar, gränsmärke och bergshistoriska övriga lämningar som varp, 
skrädningsplatser m.m.) varav ca 25 i Mellanberget och 25 i Underberget. Därtill kommer 
ett antal objekt som omnämns mer översiktligt i objekttabellerna.  

De geologiska iakttagelserna i gruvområdena av Jörgen Langhof kommer att inarbetas i 
vetenskapliga särskilda utvärderingar utöver vad som ryms i denna rapport. Handskräd-
ningsplatser, som arkeologiskt var mer eller mindre tydliga, kunde preciseras som några 
platser från 1 till 5 meters diameter, där silvermalm (blyglans) finns kvar som 0,5-5 cm 
stora aggregat tillsammans med talrika kvartsbitar samt i något fall även rester av näver 
och något som kan tolkas som grova tygrester (eventuellt vadmalstyg för att täcka gruv- 
hålen med – jfr Bromé 1923 s 69).

Silvermalm (blyglans), tygrester vid Överberget och borrhål vid gruva på Mellanberget.  
Foto Maria Söderberg 2020. 
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Tabell 1.  
 
Registrerade lämningstyper och antikvariska bedömningar vid  
den arkeologiska utredningen.
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Landskapet

Nasafjäll består av berg med eller utan tunt eller osammanhängande ytlager av morän  
(figur 5). Rikligt med block och stenar förekommer liksom huvudsakligen mager jord  
med ringa växtlighet. 

Avståndet från raststugan på Mellanberget ned till Silbbajávrrie är 1,1 km. Sluttning-
ens nivåer varierar från 1065 m ö.h. ned till strandens 862 m ö.h. I sluttningen finns ett 
mer gräsbevuxet område med förvånansvärt rik flora. Det sträcker sig i öst-västlig rikt-
ning ca 550 meter, huvudsakligen mellan två bäckar. Det är möjligt att berggrunden är 
kalkrik och därmed gynnar växtligheten och artrikedomen. Lågväxande dvärgbjörk och 
vide finns här, liksom mossor, bräken och lavar. I floran finns t.ex. fjällbinka, fjällglim, 
blåklocka, smörbollar, ängsull, svarthö och isranunkel. Omfattningen av gräs väcker även 
frågan om detta område möjligen kan ha utgjort betesmark under de olika gruvepokerna. 
Som vår expedition tidigare har pekat på förekom periodvis djurhållning som omfattade 

Figur 5. Jordarter enligt SGU. Rött = berg, ljusblått = morän, grönt (utanför inventerings- 
området) = isälvssediment. Ljusblåa prickar betyder tunt eller osammanhängande ytlager 
av morän. Karta: SGU Kartvisaren, bakgrundskarta © Lantmäteriet.
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Vetenskaplig tolkning 

De objekt som registrerades vid denna fornminnesinventering år 2020 ger upphov till 
flera vetenskapliga tolkningar om gruvdriftens rumsliga och kronologiska fördelning på 
Nasafjäll. Enligt en sammanställning av länsstyrelsen 1998 omnämns Nasafjäll som en 
plats med gruvor som betjänade silververk (Länsstyrelsen Norrbotten m.fl. 1998 s 54), men 
sammanställningen framhåller att lämningar från historisk tid i Norrbotten har studerats i så 
begränsad omfattning att ”vetenskapliga frågeställningar har därför inte kommit att formu-
leras” (a.a. s 56). Riktigt så illa var det nog inte ens 1998 (jfr t.ex. Bromé 1923, Awebro & 
Hedlund 1985, Awebro 1986, Hansson 1987), men oaktat tidigare insatser har Expedition 
Nasafjäll pekat på ett stort antal vetenskapliga frågeställningar i både förstudien 2015-2016 
och rapporterna från 2017, 2018 och 2019. Flera av frågeställningarna är relaterade till ett 
eget forskningsprogram om historiska gruvor (Landskapsarkeologerna 2013).

renar, får och hästar. Det som dock kan tala emot rik betesmark är det kallare fjällklimat  
som fanns för tvåhundra och fyrahundra år sedan jämfört med det varmare klimat vi ser i dag.  
I nutid har vi under sex års närvaro på Nasafjäll (flera dagar i augusti månad) sett ytterst få 
renar i inventeringsområdet, vilket talar för att bättre betesmarker förekommer längre bort.  

I riksintresseområdet finns många intressanta naturbildningar som t.ex. uppallade block på  
underliggande mindre stenar, företeelser som ibland benämns ”liggande hönor”. De som  
noterats i riksintresseområdet för kulturmiljövård på Nasafjäll har bildats genom att inlandsi-
sen fört med sig stenar och block som deponerats på berghällar eller stannat på ett lager av 
sand, grus och mindre stenar som sedan spolats bort, varvid de något större stenarna blivit 
fastklämda under större block. I inventeringsområdet finns tiotals sådana formationer. Det kan 
inte uteslutas att naturbildningar i vissa fall varit speciella platser och terrängmarkörer i det 
samiska landskapet.

Fjällbinka och naturbildning med uppallat block på berghäll och 
underliggande sten på Nasafjäll. Foto Maria Söderberg
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Inventeringarna 2019 och 2020 har resulterat i en tydlig rumslig fördelning av lämnings-
typer på Nasafjäll. Gruvrelaterade lämningar förekommer enbart i riksintresseområdets 
västra halva. Förutom 2 gruvhål i nära anslutning till de västliga kvadranterna saknas enligt 
inventeringsresultatet sådana lämningar i kvadranterna i NO och SO. I riksintresseområ-
dets östra halva förekommer i stället rösningar, uppresta stenar och lämningar efter mycket 
sentida verksamheter som stolpar av järn och trä till stängsel. Troligen kan någon rösning 
och upprest sten relateras till en gammal färdväg till gruvorna, men för att dra slutsatser 
om det krävs utökade analyser både i och långt utanför riksintresseområdet. Rösningarna 
och de uppresta stenarna förefaller lika gärna kunna markera leder för jakt, fiske, rensköt-
sel och vandringar av andra skäl, utan koppling till gruvdriften. Även andra funktioner bör 
finnas, t.ex. utmålsmarkeringar. 

Karaktäristiska samiska visten saknas i riksintresseområdet. De två registrerade härdarna 
vid fältarbetet 2020 har sentida karaktär och kan härröra från 1900-talet. Landskapets  
karaktär enligt figur 5 tyder på att visten kan ha funnits i dalgångar med moränmark  
nedanför bergen.

Redovisningen av lämningstyper i de centrala gruvområdena preciserar den kunskap som 
Expedition Nasafjäll började registrera vid förstudien 2015-2016. Tillkommande resultat 
sedan dess har kanske inte direkt ändrat tolkningen av gruvdriften, men har kunnat pre-
cisera flera moment. T.ex. har relativt få borrhål identifierats som behövdes för den krut-
sprängning som initierades redan på 1630-talet. Ganska många spår efter både tillmakning 
och kallkilning har noterats som eventuellt kan komma att precisera tolkningen om gruv-
teknikens variationer, men innan mer underbyggda tolkningar kan göras behövs mer analys 
och bearbetning av källmaterialet. Tolkningar kring utbredningen av olikartade varp, både 
vid gruvhål och upplagda ganska långt från gruvhål, behöver också mer tvärvetenskplig 
analys, vilket även gäller för handskrädningplatser och andra platser i silverbrytningspro-
cessen. 

Den nu genomförda dokumentationen kan sägas mer lägga en grund för vetenskapliga 
tolkningar än tillåta omedelbara underbyggda slutsatser utöver grundläggande rumsliga, 
kronologiska och funktionella förhållanden.

Vidare undersökningar 

Det framstår som nödvändigt att kommande år relatera nu föreliggande inventeringsresultat 
i fält (från 2018, 2019 och 2020) till resultat av arkivstudier i skriftliga källor för att få en 
relevant helhetsbild av gruvdriften och hur den ska framhållas som riksintresse för kultur-
miljövården. T.ex. saknas ännu tydlighet i hur aktiviteter på 1900-talet har påverkat de  
gruvor som började bearbetas på 1600-talet. För lämningar utanför de centrala gruvområ-
dena behövs en närmare studie av försvar och inmutningsrösen för att sakligt precisera vil-
ka typer av gruvrelaterade lämningar som förekommer på Nasafjäll. Även om arkivstudier 
hittills mest fokuserat på 1600-talets gruvdrift finns även där ett antal kvarstående frågor 
kring tolkningen av hur verksamheten organiserades, vilka lämningar som uppstod och om 
eller hur de kan vara bevarade i dag.   

Arkeologiska undersökningar och fördjupade geologiska undersökningar kan ge ökad  
viktig kunskap om både bebyggelsen kring gruvorna och processen kring hur malmen  
bearbetades vid t.ex. skrädning och bokning. En vetenskaplig sammanfattning och  
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utvärdering av hittills uppnådda resultat för Expedition Nasafjäll bör göras innan  
frågor preciseras och undersökningsobjekt motiveras.

Fortsatta analyser bör även innefatta klimatfrågan då och nu. Vid gruvstarten på 1630-talet  
pågick vad som beskrivs som ”den lilla istiden”. Hur påverkade detta arbetet vid gruvorna, 
som bedrevs året runt? Transporterna? Djurhållningen? Hur överlevde människorna på fjället 
vid denna tid? Har det tämligen frodiga gräsbeväxta området i södra delen av riksintresseom-
rådet förändrats under århundradena och har det använts sommartid för djurhållningen? Med 
stöd av relevant klimatforskning skulle vi kunna beskriva förändringarna och även studera hur 
nuvarande pågående uppvärmning påverkar fornlämningar och landskapet.  
 
Under våra år med Expedition Nasafjäll har vi sett hur platsen och dess speciella historia,  
på olika vis med skiftande utgångspunkter, används i exempelvis konst, litteratur och dans  
(jfr tidigare rapporter och Bilaga 4 i denna rapport). Även detta bör fångas upp i samband  
med populärvetenskaplig publicering om platsen.

Tre återstående mål att nå i närtid för Expedition Nasafjäll kan sammanfattas;

• att fullgöra planerade arkivstudier (som blev inställda 2020 av 
 Coronapandemin) och relatera resultat av sådana studier till 
 geologiska och arkeologiska inventeringsiakttagelser.
• att sammanfatta de viktigaste resultaten ur vetenskaplig synvinkel och
 utifrån en utvärdering överväga några fördjupande arkeologiska och 
 geologiska undersökningar för att pröva hypoteser och få svar på intressanta
 frågor och vetenskapliga problem som annars framstår som olösta.
• att populärvetenskapligt publicera resultaten i skrift, bild och utställningar. 

Genomgång av lämningar 2020. Här intill en husgrund med fr v Lena Berg Nilsson,  
Ola Nilsson, Jörgen Langhof och Lennart Klang.  Foto Maria Söderberg
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Utvärdering

Fornminnesinventeringens syften år 2020 får anses uppfyllda. Fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar av betydelse har beskrivits i utvalda delar av riksintresseområdet 
för kulturmiljövård och bedömts enligt gängse rutiner enligt Riksantikvarieämbetets styrdoku-
ment, vetenskaplig erfarenhet och beprövade rutiner vid arkeologisk inventering. Fotodoku-
mentation har utförts.  

Tidsåtgången för att fornminnesinventera de två östra kvadranterna av riksintresseområdet för 
kulturmiljövård var i stort sett korrekt avsatt. Dokumentationen av de centrala gruvområdena 
Överberget, Överbergskullen, Mellanberget och Underberget kunde genomföras med en am-
bitionsnivå som bedöms tillräcklig för redovisning i Fornsök, men som hade behövt mer tid 
för interna diskussioner och en mer detaljerad dokumentation i enlighet med Expeditionens 
ambitioner. Några förtydliganden och beskrivningar av ingående objekt i både Överberget och 
Överbergskullen planeras som fortsättning år 2021.

Den medelhöga ambitionsnivå som hela riksintresseområdet inventerats med i och med  
2020 års fältarbete innebär att hela landskapet i riksintresseområdet har studerats i fältarbetet 
och att ett stort antal påträffade objekt, både fornminnen och naturbildningar, har bedömts.  
Naturbildningarna har bara i särskilda undantagsfall tagits med i redovisningen – för att 
illustrera att sådana ibland har likheter med fornminnen. 

Ambitionsnivån innebär också att det kan förekomma fornminnen som inte har upptäckts med 
den valda täckningsgraden och i rådande inventeringssituationer med ibland motsträvig väder-
lek och förekommande fornminnesobjekt som är svåra att identifiera när de är mer eller min-
dre dolda i bergsformationer och markvegetation eller under snölegor. För att upptäcka vissa 
fornminnestyper, t.ex. härdar eller små prospekteringsingrepp i berg, krävs att dessa har iden-
tifierbara egenskaper och terränglägen som valts ut vid fältarbetet. Rekognosceringen gjorde 
terränganpassat i stråk med varierande avstånd, t.ex. med ca 50 meters lucka mellan stråken, 
och det kan inte helt uteslutas att någon lämning då inte blev registrerad.

Den bedömning som kan göras, med ledning av landskapets öppenhet och struktur, är att en-
dast enstaka fornminnen kan ha blivit oregistrerade och att eventuella sådana inventeringsluck-
or inte kan inverka på efterfrågat kunskapsunderlag om Nasafjälls fornminnesförekomster. Det 
som hade varit önskvärt, med hänsyn till Nasafjälls särskilt höga kulturhistoriska värden, är 
att mer tid hade kunnat avsättas för både arkivstudier och mer utförlig arkeologisk dokumen-
tation i och i anslutning till de centrala gruvområdena. Detta kan emellertid göras kommande 
år. Behovet att inventera mer för fördjupat kunskapsunderlag till kulturmiljövårdens riksintres-
seavgränsning, och karaktärisering av vad riksintresset innehåller, kan dock nu bedömas som 
tillgodosett.
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Förkortningar

Dnr  Diarienummer. 

FMIS  Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem.  

Fornreg  Fornminnesregistrering; ett verktyg för yrkesverksamma inom kulturmiljövård 
 att registrera information om arkeologiska uppdrag och lämningar. 

Fornsök  Riksantikvarieämbetets söktjänst med information om fornminnen. 

KML  Kulturmiljölagen. 

RAÄ  Riksantikvarieämbetet. 

SGU  Sveriges Geologiska Undersökning.

I rapporten förekommer vedertagna förkortningar för väderstreck, N, S, V och Ö,  
samt kombinationer, t.ex. VNV-OSO (= från västnordväst till ostsydost).
I objekttabellerna förekommer initialer på arkeologer som beskrivit och/eller ansvarat för  
antikvariska bedömningar 2020 (dvs. tagit ställning till vilka objekt som bör bedömas som 
fornlämningar, möjliga fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar):

LBN  Lena Berg Nilsson.
LK Lennart Klang.
ON Ola Nilsson.

I objekttabellen Bilaga 3 förekommer också initialer på den geolog som deltog 2020:

JL Jörgen Langhof.

Riksantikvarieämbetet. 2014b. Fornlämningsbegreppet och fornlämningsförklaring. För 
 tillämpning av 2 kap. 1 och 1a §§ kulturmiljölagen. Riksantikvarieämbetet 2014-07-03.
Sametinget. 2020. http://www.sametinget.se/ Förteckning över samebyar och kartor över 
 rennäringens markanvändning. 
SGU. 2020. Kartvisaren. https://apps.sgu.se/kartvisare/. 
Tegengren, F. R. 1924. Sveriges ädlare malmer och bergverk. (SGU Ser. Ca, nr 17). 
 Stockholm. 
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Bilaga 1
Kartor

Sverigekarta med Norrbottens län, tätorten Arjeplog och läget för Nasafjäll (röd stjärna) 
samt till höger regional karta med Nasafjäll och kryss för platsen med smälthyttor  
(Silbojokk och Adolfström). Underlagskarta: Sverigekartan © Lantmäteriet.  
Kartbearbetningar: Lena Berg Nilsson 2015 och 2018.

Lokal karta med Nasafjäll, riksintresset för kulturmiljövård BD4 och registreringar i  
FMIS före Expedition Nasafjäll. Underlagskarta: GDS-Fjällkartan © Lantmäteriet.  
Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2019.
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Granskade objekt vid fornminnesinventeringen 2020. Tidigare registrerade objekt  
där beskrivningar kompletterats/ändrats är markerade med lämningsnummer
Underlagskarta: GDS-Fjällkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2020.
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Granskade objekt vid fornminnesinventeringen 2020. Nyregistrerade objekt är markerade 
med lämningsnummer enligt Fornsök. De objekt som inte registrerats i Fornsök redovisas 
med objekt-id (se Tabell 1, Bilaga 2 och Bilaga 3).  
Underlagskarta: GDS-Fjällkartan © Lantmäteriet.  
Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2020.
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Registrerade objekt vid fornminnesinventeringen för Expedition Nasafjäll 2018-2020. 
Karta ur Fornsök. 
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Bilaga 2.

Lennart Klang: 

Objekttabell med fornminnen registrerade vid arkeologisk inventering  
för Expedition Nasafjäll, år 2020. SO-delen och kompletteringar i SV-delen 
av riksintresseområdet för kulturmiljövården BD 4.
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varv. Innanför och även utanför stenläggningen förekommer 
mörkbrunt grus, kvarts och några mörkbruna stenar intill 0,3 m 
stora. Troligen skrädningsplats. 

Stenläggningarna har troligen varit byggnader eller liknande.

Försvaret, i den centrala delen av gruvområdet, är 3x3 m (ONO-
VSV) och ca 1 m högt av kallmurade stenar, 0,2-0,5 m stora i 
lodräta sidor. Några stenar förefaller sekundärt påförda.

Terräng: S-sluttning av kalfjäll.

Namn: Underberget.

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 silver- 
gruvor i Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län.  
Landskapsarkeologerna, rapport 2016:16 i samarbete med  
Maria Söderberg / Midsummer HB.  
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Bilaga 3.

Lena Berg Nilsson & Ola Nilsson: 

Objekttabell med fornminnen registrerade vid arkeologisk invente-
ring för Expedition Nasafjäll, år 2020. NO-delen och kompletteringar i 
NV-delen av riksintresseområdet för kulturmiljövården BD 4.
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Terräng: S-sluttning i blockrik moränmark. Kalfjäll.
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Bilaga 4. 
Maria Söderberg: Publika insatser 2020

Vår guidade visning på Nasafjäll 9/8-20 utannonserades som vanligt i en rad samman-
hang. Det var år 10 för denna aktivitet och inom ramen för Expedition Nasafjäll år 6.  
Annonseringen har ägt rum i Magasin Silvervägen, Arjeplognytt.se, Arjeplogs kommuns 
hemsida, i Norge hos Polarsirkelen turlag, Facebook och på affischer.

Till följd av resesvårigheter via Norge för svenska medborgare, och inställd tur från våra 
norska samarrangörer, kom enbart sex deltagare (året innan kom 45, ibland har ca 100 
deltagare funnits på plats). Besökarna fick en genomgång av gruvområdet och middag 
utomhus. Ett reportage publicerades av Marianne Hofman: 
https://www.arjeplognytt.se/2020/08/13/10-ars-jubileum-pa-nasafjall/

Samma dag hade vi ett filmteam på besök vid gruvområdet inför en dansföreställning 
med titeln ”Ett Samiskt Requiem”. De valde Nasafjäll som miljö för inspelning på grund 
av visningen. Dansaren Ola Stinnerbom var på plats tillsammans med Liz-Marie Nilsen, 
kreativ producent, m fl. 

Under 2020 har flera inom Expedition Nasafjäll deltagit i möten och seminarier, bland 
annat inom ramen för Jernkontorets verksamhet. Kenneth Awebro, Lena Berg Nilsson 
och årets extra deltagare på Nasafjäll Jörgen Langhof är ledamöter i Jernkontorets forsk-
ningskommitté ”Icke-järnmetallar, malmfyndigheter och metallurgi” som givit stöd till 
”Expedition Nasafjäll”, bl.a. genom finansiering av analyser och arrangerandet av  
seminarier.

Söndag den 9 augusti 2020 bjöd på flera besök. Dansaren Ola Stinnerbom var på Nasafjäll 
inför en stundande föreställning. Två grupper av besökare om vardera tre i varje fick guidad 
visning i gruvområdet av Ola Nilsson, Jörgen Langhof och Maria Söderberg.  
Foto Maria Söderberg. 
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I oktober 2020 fick vi förfrågan om att delta med bilder i ett kommande undervisnings-
material producerat av Statens Historiska museer. I en digital undervisningsresurs för 
skolor om historia kommer Nasafjäll och gruvepokerna vara ett inslag. 

När utställningen av Ahlbäckpristagaren för 2019 Helene Schmitz skulle invigas talade  
Maria Söderberg. Platsen var Meken, Smedjebacken, och i anslutning till talet var 
Nasafjälls gruvor ett tema.

Kenneth Awebro medverkade i Piteå Museums Årsbok för 2020 med ett kapitel om 
Nasafjäll som delvis varit publicerat i en av våra tidigare rapporter (2019).

Under sommaren har skådespelaren Harleen Kalkat och Maria Söderberg genomfört   
historiska vandringar i Arjeplog vid fem tillfällen. Detta har skett i samarbete med  
ABF Norr Arjeplog och Viltbutiken. Till berättelsen hör etableringen av Nasaepoken  
med drivhus i anslutning till Drivhusviken vid torget och om hur gruvverksamheten lade 
grund för etableringen av kyrka 1640. Under visningen inne i kyrkan beskrevs tavlor och 
gravstenar i anslutning till den första gruvepoken. 

Länkar:
https://www.silvervagen.com/2020/03/expedition-nasafjall-bjuder-in-till-guidad-vis-
ning-i-gruvomradet/. 
https://www.silvervagen.com/2020/07/historia-litteratur-stadsvandring-i-arjeplog/

Guidad visning i Arjeplog med anknytning till Nasaepokerna. Foto Magnus Karlsson. 
Bild från seminarium på Jernkontoret, Stockholm, med Lena Berg Nilsson som  
föredragshållare. Foto Maria Söderberg. 
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Bilaga 5
 
Sammanställning Maria Söderberg: 
Fornminnesnummer Fornreg och Fornsök

RAÄ Arjeplog 362:1, L1995:70 
L1995:70

L2019:5161
L2019:5162
L2019:5191
L2019:5192

L2019:5209

L2020:9059 
L2020:9060
L2020:9062
L2020:9064
L2020:9065
L2020:9067
L2020:9068
L2020:9069
L2020:9070
L2020:9072
L2020:9073
L2020:9075

L2020:9107
L2020:9109
L2020:9110
L2020:9111
L2020:9113
L2020:9114
L2020:9115
L2020:9116
L2020:9117
L2020:9118
L2020:9119

L2020:9249
L2020:9251
L2020:9252
L2020:9253
L2020:9254
L2020:9255 
L2020:9256
L2020:9257
L2020:9258
L2020:9259
L2020:9260
L2020:9261
L2020:9262
L2020:9263 
L2020:9264
L2020:9265
L2020:9267
L2020:9268
L2020:9270
L2020:9271
L2020:9274
L2020:9275
L2020:9276
L2020:9279

L2020:9281
L2020:9282
L2020:9286
L2020:9288
L2020:9289
L2020:9290
L2020:9291
L2020:9292
L2020:9293
L2020:9294
L2020:9295
L2020:9297
L2020:9298
L2020:9299 

L2020:9300
L2020:9301
L2020:9302
L2020:9303
L2020:9304
L2020:9305
L2020:9306
L2020:9307
L2020:9308
L2020:9309
L2020:9310
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Expedition Nasafjäll

Expedition Nasafjäll är ett samarbetsprojekt om den historiskt intressanta  
gruvdriften på Nasafjäll i Arjeplogs kommun. Startåret var 2015.  
I denna rapport sammanfattas resultat av utförd arkeologisk inventering 2020. 

Syftet med Expedition Nasafjäll är att framhålla silvergruvornas betydelse i 
såväl ett riksperspektiv som ett lokalt perspektiv samt att tydliggöra behovet  
av arkeologiska och andra undersökningar i gruvmiljön. Sådana undersökning-
ar behövs för att säkerställa ett långsiktigt bevarande för denna unika  
fornlämningsmiljö och göra platsen tillgänglig och begriplig för besökare.


