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Sammanfattning 
Expedition Nasafjäll är ett samarbetsprojekt kring Nasa silvergruvor på kalfjället nära norska 

gränsen ca 12 mil nordväst om Arjeplog i Norrbottens län. Fotograf Maria Söderberg, 

konsultgruppen Landskapsarkeologerna och Kenneth Awebro har genomfört olika aktiviteter 

inom ramen för samarbetet i flera år, varav denna rapport redovisar 2018 års Expedition 

Nasafjäll. Nasafjäll utgör ett riksintresseområde för kulturmiljövården [BD 4], men är trots 

detta endast mycket översiktligt registrerat i FMIS (RAÄ Arjeplog 362:1-3). 

 

Fältarbetet utfördes i augusti 2018 under huvudsakligen mycket dåliga väderförhållanden med 

kraftigt regn och blåst samt tidvis tät dimma. Dokumentation, inventering och arkivstudier 

finansierades av Länsstyrelsen Norrbotten – med stöd av 9 § bidragsförordningen (2010:1121) 

– eftersom projektet i förlängningen kan leda till ett bättre skydd och djupare kunskap om 

Nasafjälls gruvhistoria och en fördjupad kunskap om riksintresseområdet (Beslut 2018-03-27, 

Dnr 431-1179-2018) – och egen finansiering. 

 

Syftet med Expedition Nasafjäll 2018 var framförallt antikvariskt – att dokumentera de båda 

varpen inom bokverksområdet för att framgent kunna bedöma påverkan på lämningarna av 

exempelvis höga flöden eller kraftig nederbörd, samt att påbörja dokumentationen av 

lämningar i riksintresseområdet kring Nasafjäll genom att granska utvalda lämningar som 

karterats under förstudien och sätta dessa i relation till de uppgifter som framkom genom 

arkivstudier. Målgrupper är primärt Länsstyrelsen Norrbotten, Arjeplogs kommun samt 

antikvariska institutioner, men också det lokalhistoriska samfundet. I ett nationellt perspektiv 

är projektets resultat även av intresse för exempelvis Riksantikvarieämbetet, Jernkontoret, 

pågående bergshistorisk forskning och besöksnäring. 

 

Vid arkivstudierna på Riksarkivet i Stockholm och genomgången av Bergskollegiets arkiv 

och kartmaterial från Kommerskollegiets arkiv framkom ett flertal hittills okända uppgifter 

som var relevanta för inventeringsarbetet och tolkningen av lämningarna, liksom för 

förståelsen av hur förhållandena var på Nasafjäll under framförallt 1600-talets gruvepok.  

 

Fältinventeringen fokuserade på Överberget och lämningar efter byggnader. 16 fornminnen 

slutgranskades och redovisas i denna rapport. Av dessa kommer tio stycken i nuläget att 

registreras i Fornreg och de övriga sex bedöms ingå i gruvområdet RAÄ Arjeplog 362:1 och 

kommer att registreras så snart alla ingående lämningar i detta gruvområde har granskats. Fler 

av lämningarna på Nasafjäll har genom årets resultat kunnat tolkas till exempelvis funktion 

och tidsperiod och för första gången är nu den troliga platsen för kyrkan/kapellet lokaliserad, 

beskriven och koordinatsatt. 

 

Vad gäller bokverksområdet och riskbedömningen av lämningarnas känslighet för kraftig 

nederbörd och snöavsmältning konstateras att det mindre varpet riskerar att sköljas bort i sin 

helhet, i samband med snöavsmältning eller en längre regnperiod. Det större varpet däremot 

är relativt väl skyddat, men när det vattenflöde som strömmar under och igenom högens 

västra del skurit ut en fåra i högen är den här öppen för fortsatt snabb erosion av högen från 

väster mot öster. 

 

Årets resultat visar att det fortsatt är angeläget att dokumentera vilka gruvlämningar och andra 

fornminnen som finns på Nasafjäll och hur de riskerar att förstöras. En sådan dokumentation 

utgör också grunden för att belysa viktiga frågor, om landsdelens och platsens roll i 

samhällsutvecklingen sedan 1600-talets stormaktssträvanden.  



6 

Inledning 
Expedition Nasafjäll är ett samarbetsprojekt kring Nasa silvergruvor. Fotograf Maria 

Söderberg, konsultgruppen Landskapsarkeologerna och Kenneth Awebro har genomfört olika 

aktiviteter inom ramen för samarbetet i flera år, varav denna rapport redovisar 2018 års 

Expedition Nasafjäll, då en behövlig antikvarisk dokumentation av lämningarna på Nasafjäll 

inleddes och planeras att fortsätta i ytterligare faser. 

 

Nasa silvergruvor är en nyckellokal för tolkningen av det gruvhistoriska kulturarvet i Sverige 

och även om åtskilligt har skrivits om Nasafjäll och bruksrörelsen har sällan gruvorna själva 

stått i centrum. I nuläget saknas också grundläggande dokumentation om vilka lämningar som 

finns på Nasafjäll. Underlag till myndighetsbeslut, utställningar, publikationer, föredrag, 

guidningar etc. saknas bortsett från de skriftliga källor som publicerats och resultat från de 

arbeten som Expedition Nasafjäll hittills har utfört under åren 2015, 2016 och 2017 (Berg 

Nilsson & Klang 2016, Klang & Söderberg 2017). Arbetet inom Expedition Nasafjäll kan 

delas in i antikvariska, vetenskapliga och pedagogiskt utåtriktade aktiviteter. 

 

Under 2018 genomfördes fas 1 av de antikvariska insatserna. Fältarbetet utfördes i augusti 

2018. Dokumentation, inventering och arkivstudier finansierades av Länsstyrelsen Norrbotten 

– med stöd av 9 § bidragsförordningen (2010:1121) – eftersom projektet i förlängningen kan 

leda till ett bättre skydd och djupare kunskap om Nasafjälls gruvhistoria och en fördjupad 

kunskap om riksintresseområdet (Beslut 2018-03-27, Dnr 431-1179-2018) – och egen 

finansiering. 

 

Projektledare för Fas 1 var Maria Söderberg. Projektdeltagare, förutom projektledaren, var 

Kenneth Awebro samt Lena Berg Nilsson, Lennart Klang och Ola Nilsson från 

Landskapsarkeologerna. Samtliga projektdeltagare har också bidragit till denna rapport, se 

vidare under rubriken ”Utgångspunkter och metod”. Metodik och strategi i samband med 

inmätningarna av bokverksområdet utarbetades tillsammans med Trimtec AB, Sundsvall. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Orienteringskarta med Norrbottens län samt Arjeplog markerat. 

Nasafjälls läge är markerat med röd stjärna. Karta: Lena Berg Nilsson 2015. 
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Övergripande målsättning - Expedition Nasafjäll 
Den övergripande målsättningen med Expedition Nasafjäll är att bidra till en fördjupad 

berättelse om gruvbrytningen vid Nasa silvergruvor för att kunna erbjuda besökare och andra 

intresserade upplevelser på plats, och för att tillhandahålla kunskap om gruvdriften i till 

exempel trycksaker och bokproduktion. I anslutning till gruvepoken på Nasafjäll med start i 

ett omtumlande 1600-tal finns unikt goda förutsättningar att belysa även större vetenskapliga 

frågor. Den historiska betydelsen ska tydliggöras och lyftas fram på ett begripligt sätt. 

Expeditionen ska klargöra vad det är som gör platsen med sina gruvor, och dess 

sammanhängande frågor, särskilt viktiga och unika ur nationella, regionala, lokala synvinklar 

samt även i ett internationellt perspektiv.  

 

Det antikvariska syftet med Expedition Nasafjäll är att dokumentera gruvlämningarna samt 

det tillhörande historiska materialet för att öka kunskapen samt tillgängliggöra Nasafjälls 

gruvhistoria och på det sättet nå djupare kunskap om Sveriges historia. (För en utförligare 

beskrivning av Expedition Nasafjäll se t.ex. Berg Nilsson & Klang 2016). 

 

 

Syfte, inriktning och målgrupper – Expedition Nasafjäll 2018 
Syftet med det arkeologiska arbetet inom Expedition Nasafjäll 2018 var framförallt 

antikvariskt – att dokumentera de båda varpen inom bokverksområdet för att framgent kunna 

bedöma påverkan på lämningarna av exempelvis höga flöden eller kraftig nederbörd, samt att 

påbörja dokumentationen av lämningar i riksintresseområdet kring Nasafjäll genom att 

granska utvalda lämningar som karterats under förstudien. 

 

Inriktningen var, förutom dokumentation av varpen inom bokverksområdet, att fokusera på 

granskning av lämningar inom det s.k. Överberget och lämningar efter byggnader. 

Inriktningen på arkivstudierna var gruvor och gruvarbete, byggnader och konstruktioner som 

har tillkommit sedan 1635, som bör eftersökas i terrängen, och om möjligt kunna återfinnas 

och identifieras.  

 

Målgrupper för resultatet är primärt Länsstyrelsen Norrbotten, Arjeplogs kommun samt 

antikvariska institutioner i framförallt Norr- och Västerbottens län, men också det 

lokalhistoriska samfundet. I ett nationellt perspektiv är projektets resultat även av intresse för 

exempelvis Riksantikvarieämbetet, Jernkontoret, pågående bergshistorisk forskning och 

besöksnäring. 

 

 

Gruvområdets förutsättningar 

Miljöbeskrivning 
Nasa silvergruvor är belägna på Nasafjäll, ca 12 mil NV om Arjeplog, nära norska gränsen, i 

Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län, jfr figur 1 och 2 (se även Karta 1 och Karta 

2, Bilaga 1). Silvergruvorna är belägna ca 1000 m ö. h. på sydöstra sidan av Nasafjället. 

 

Upptäckten av malmen på Nasafjäll år 1634 blev inledningen på nyttjandet av övre Norrlands 

mineraltillgångar och fick stor betydelse för nybyggarkolonisationen i denna del av landet 

(t.ex. Bromé 1923, Hansson 1987, Awebro 1989). Otillgängligheten och läget på kalfjället 

innebar speciella utmaningar såväl tekniskt som organisatoriskt. Brytningen ägde rum under 
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tre perioder – 1635–1659, 1770-1810 och 1887-1946/1999 – men viss verksamhet har även 

ägt rum i mellanperioderna. Under den första perioden skedde smältningen vid Silbojokk och 

under den andra skedde den vid Adolfström, jfr figur 2 nedan. (För en sammanfattande 

historik se Berg Nilsson & Klang 2016). 

 

Hela området utgörs av kalfjäll. Större delen av gruvområdet består av kalt berg eller har ett 

mycket tunt jordtäcke med sparsam vegetation i form av framförallt mossor och lavar, men 

också vissa blommor. I den södra lägre delen mot Silbbajávrrie (Silversjön), jfr figur 3 (se 

även Karta 3, Bilaga 1), finns vittringsjord, där också till exempel kråkbär och olika gräs 

växer (jfr SGUs kartvisare, Fahlman 2012). 

 

 

Figur 2. Översiktskarta med Nasafjäll och de två hyttplatserna vid Silbojokk och Adolfström markerade. 

Underlagskarta: Sverigekartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 

 

 

Malmstråket har formen av ett omvänt Z, där malmförekomsten är knuten till en kvartszon i 

ett massiv av granit som genombrutit fjällkedjans sedimentbergarter. Mineraliseringen består 

av flera sulfidmineral, framförallt zinkblände, magnetkis och blyglans men också till exempel 

antimonit och boulangerit (Tegengren 1924:74). Malmen uppträder mycket oregelbundet 

inom kvartsgången – i större och mindre linser, körtlar, sprickor och hålrum – vilket gjorde att 

man aldrig kunnat förutse hur givande brytningen skulle vara över tid (Awebro 1986:9). 

Brytningsområdena inom gruvområdet är historiskt sett uppdelade i fyra huvudgrupper efter 

dessas respektive topografiska nivåer på Nasafjäll – Överbergskullen, Överberget, 

Mellanberget och Underberget. I dagsläget finns inga undersökningstillstånd eller 

bearbetningskoncessioner för svenska sidan av Nasafjäll. Mineralresursen för basmetaller 

anges av SGU som den lägsta nivån av fyra (SGUs kartvisare). 
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Nasa silvergruva är också bedömt som förorenat område av riskklass 1 – det vill säga bedöms 

utgöra en mycket stor risk för såväl människors liv och hälsa som för miljön – av 

Länsstyrelsen i Norrbotten (jfr Lundin 2013). Effekterna på kringliggande mark och 

vattendrag av gruvdriften vid Nasafjäll har undersökts genom en geokemisk kartering som 

visar att gruvavfallet ännu, långt efter gruvdriftens upphörande, fortsätter att påverka 

kringliggande mark och vattendrag (jfr Fahlman 2012). 
 

 

Antikvarisk bakgrund 
Riksintresse för kulturmiljövården 

Nasafjäll är riksintresse för kulturmiljövården [BD 4], jfr figur 3 (se även Karta 3, Bilaga 1), 

med motiveringen:  

”Gruva och gruvby med lämningar efter Nasafjälls silvergruva som tillmättes en stor 

nationell betydelse för Sveriges stormaktssträvanden under 1600- och 1700-talen 

(Gruvmiljö)”. Uttryck för riksintresset är ”Gruvhål, gruvgångar, skärpningar, slagghögar, 

kapellruin, gravplats, ruiner och grunder efter kokhus, smedja, gruvstugor och bokhus, 

rester av rälsbana samt en restaurerad gruvstuga från 1800-talet” (Riksantikvarieämbetet 

2013:4f).  
 

 
Figur 3. Nasafjäll med riksintresset för kulturmiljövården [BD4] samt tidigare registrerade lämningar i FMIS 

markerade. Underlagskarta: GSD-Fjällkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning Lena Berg Nilsson 2015. 
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Nasafjälls gruvmiljö är också statligt fornvårdsobjekt och har tagits med i Norrbottens 

kulturmiljöprogram 2010-2020 (Länsstyrelsen Norrbotten u.å.:32f). I kulturmiljöprogrammet 

beskrivs miljön Nasafjäll utifrån referenser till litteratur och en arkeologisk utredning, som 

endast delvis berör Nasafjäll och i övrigt berör platser som Silbojokk, Raudurtvare, Jakobs 

knabbe, Adolfström, Gustafsfält och Pajeb Muitunisjaure, dvs. platser upp till flera mil från 

Nasafjäll. Kulturmiljön Nasafjäll beskrivs som öde sedan ”sista bolaget lades ner”:  

”Överbergskullen med gruvor som upptogs av piteåborgare 1640”,  

”Överberget med ett 20-tal gruvor där vissa av dem började brytas redan 1635 samt en 

kapellruin, en gravplats och ruiner efter stenhus bl.a. ett kokhus och en smedja”, 

”Mellanberget med sina skärpningar och grunder efter gruvstugor från 1800-talet”, 

”Underbergsområdet som har två gruvor, den ena från 1600-talet och den andra från 

1800-talets början, ruinen efter ett bokhus och slagghögar. Inom hela området finns också 

varphögar”… och ”en restaurerad gruvstuga från 1889 som idag nyttjas av fjällvandrare 

som passerar längs vandringsleden i området” (Länsstyrelsen Norrbotten u.å.:33). 

 

Området för kulturmiljön Nasafjäll i kulturmiljöprogrammet sammanfaller med 

riksintresseområdet. Beskrivningen i kulturmiljöprogrammet baseras på refererad litteratur 

men saknar liksom riksintressebeskrivningen förklaring eller motivering till avgränsningen av 

det drygt 8 km2 stora riksintresseområdet, varav gruvmiljön endast utgör en mindre del. 
 

 

Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering 

Den enda fornminnesinventering som veterligen har utförts i området innan projektet 

Expedition Nasafjäll är Riksantikvarieämbetets mycket selektiva och översiktliga 

fornminnesinventering år 1969 för den topografiska kartan (jfr Jensen 1997). Enligt uppgift 

ska fornvårdsinsatser ha gjorts på platsen på 1980-talet av länsstyrelsen (Lundman 2010), 

dock utan att några ytterligare objekt anmälts till Riksantikvarieämbetet. Den enda 

antikvariska dokumentation som gjorts före Expedition Nasafjälls förstudie är således 

beskrivningen av RAÄ Arjeplog 362:1-3, se Tabell I nedan. Däremot har översiktliga 

besiktningar av lämningar på Nasafjäll utförts av t.ex. Kenneth Awebro 1984 (för mer 

information se Berg Nilsson & Klang 2016). 
 

Tabell I. Registrerade fornminnen på Nasafjäll (enligt FMIS 2015). 

RAÄ-nr Lämningstyp Beskrivning i FMIS Antikvarisk 
status 

Arjeplog 
362:1 

Gruvområde Gruvområde för Nasa silvergruva. Bestående av 1 dagbrott, 1 
kapellgrund, 1 förfallet gruvhus av sten, 1 begravningsplats.  
 
Tillägg: I närområdet finns fler husgrunder och ett bokningsverk och 
ev fler gruvhål enligt historisk karta. 
 

Fornlämning 

Arjeplog 
362:2 

Husgrund, 
historisk tid 

Husgrund. Bestående av gammalt förfallet gruvhus av sten. 
 
Bevakningsobjekt pga att geometrin är digitaliserad från topografiska 
kartan med skala 1:100 000. 
 

Bevakningsobjekt 

Arjeplog 
362:3 

Begravningsplats Begravningsplats. Tillhörande Nasa silvergruva. 
 
Bevakningsobjekt pga att geometrin är digitaliserad från topografiska 
kartan med skala 1:100 000. 

Bevakningsobjekt 

 

 

Tabell I visar utgångsläget för Expedition Nasafjäll, när förstudien inleddes 2015. Därefter 

gjorde Riksantikvarieämbetet justeringar i FMIS år 2017 och 2018, varav den som gjordes 

2017 blev en felregistrering, som togs bort 2018. Felregistreringen föranleddes av att 

Skellefteå museum utfört, och till Riksantikvarieämbetet anmält, en arkeologisk utredning, 
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som inte berörde Nasafjäll utan en delsträcka av Nasaleden mot Skellefteå flera mil från 

Nasafjäll. Eftersom Nasafjäll omnämndes i rapporten från Skellefteå museum passade man av 

oklar anledning på att göra ändringar i FMIS, bland annat med syfte att uppdatera den gamla 

beskrivningen från 1969 genom att byråmässigt ändra nummer 362:3 från ”Begravningsplats” 

till ”Kyrka/kapell”. Kyrkan/kapellet saknar beskrivning i FMIS 2017-2018 och har fått överta 

ungefärliga koordinater för begravningsplatsen, som dittills i FMIS bedömdes som 

Bevakningsobjekt för att positionen inte var tillräckligt väl känd. Något av dessa år överförde 

man också nummer 362:2 (husgrund efter gruvhus) till nummer 362:1 som ”kvalitetshöjande 

åtgärd”. Det var i sig en korrekt överföring, men i FMIS blev då 362:2 av oklar anledning 

redovisat som Övrig kulturhistorisk lämning. 
 

 

Påträffade lämningar genom Expedition Nasafjäll 2015–2017 

Vid Expedition Nasafjälls förstudie var fokus de fyra huvudsakliga brytningsområdena på 

Nasafjäll – Överbergskullen, Överberget, Mellanberget och Underberget – samt 

bokverksområdet och ett område ca 200-300 m väst, syd och sydost om gruvområdena, jfr 

tabell II och figur 4 (se även Karta 4, Bilaga1). Inventeringen inriktades då på 

positionsbestämningar och anteckningar om lämningstyper samt kartering av de ca 250 olika 

lämningarna inom gruvområdena samt ytterligare ett stort antal fornminneslokaler i terrängen 

utöver dessa (jfr Berg Nilsson & Klang 2016, Klang & Söderberg 2017). Därtill inleddes i 

förstudien en specialstudie av bokverksområdet, som pekade på speciella hot – kanske 

framförallt klimatrelaterade – mot bevarande av dessa lämningar och som även framhöll 

särskilda behov av en närmare studie för att klargöra vad som kan uppfattas som mer eller 

mindre helt unika lämningar efter bokning och/eller vaskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Riksintresseområdet för kulturmiljövården med tidigare registrerade fornminnen (FMIS), tidigare 

iakttagna lämningar vid förstudien (2015-2016) och de vid förstudien preliminärt avgränsade huvudsakliga 

gruvområdena (A-D) samt bokverksområdet (E). Underlagskarta: GSD-Fjällkartan © Lantmäteriet. 

Kartbearbetning Lena Berg Nilsson 2018. 
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Tabell II. Nasa silvergruvas preliminära delområden efter förstudiens fältarbete 2015–2016. 

Delområde Namn Lämningstyp 

Område A Överbergskullen Gruvområde. 

Område B Överberget Gruvområde.  

Område C Mellanberget Gruvområde. Inom detta område är den befintliga gruvstugan 
belägen. 

Område D Underberget Gruvområde. 

Område E Bokverket Bergshistorisk lämning, övrig, bestående av rester av ett 
bokverk med tillhörande husgrund. 

 

 

Utgångspunkter och metod 
Fältarbetet för Expedition Nasafjäll 2018 förbereddes med genomgångar i historiska arkiv och 

uppordning av diverse fältanteckningar och fotobilder från förstudierna 2015-2017. 

 

Arkivstudierna genomfördes på Riksarkivet i Stockholm för att erhålla kunskap om 

verksamheten på Nasafjäll under främst den första perioden på 1600-talet, då den fysiska 

miljön och kvarstående lämningar från denna tidiga gruvepok egentligen aldrig har varit 

föremål för undersökningar arkivmässigt. I första hand har Bergskollegiets arkiv granskats 

och då ämbetsverkets protokoll, registratur samt inkomna brev och suppliker – ett stort antal 

volymer har genomgåtts med mycket gott resultat- I det flesta fall rör det sig om brev från 

olika ämbetsmän i samband med att bruksrörelsen startar och om räkenskapsmaterial. På 

samma sätt har Kommerskollegiets arkiv granskats med fokus på gruvkartor och annat 

kartmaterial som har intensivstuderats och analyserats. 

 

Uppordningen av fältanteckningar från 2015-2016 sammanställdes i interna tabeller, i vilka 

utrymme lämnades för kompletterande fältanteckningar, tolkningar, fotobilder m.m. som 

behövde tillföras vid granskningen i fält. Fokus vid uppordningen var husgrunder och andra 

objekt i anslutning till ”gruvbyn” i östra delen av Överberget samt därutöver ytterligare några 

husgrunder och objekt utanför ”gruvbymiljön”.  

 

Fältarbetet utfördes därefter som granskning av utvalda objekt och inmätningar. Granskningen 

följde gängse rutiner enligt FMIS med tillägg av tolkningar med ledning av en kombination 

av de utförda arkiv- och fältstudierna. Vid granskningen av lämningarna togs också hänsyn 

till att viss, men ospecificerad, påverkan har skett i området i samband med inspelningarna av 

filmen ”Silverfjället” av Eric Forsgren 1967-68. Ett urval lämningar beskrevs, koordinatsattes, 

fotograferades och bedömdes antikvariskt. Jordsond användes sparsamt eftersom okulära 

iakttagelser i regel gjordes i häll- och blockmark och för att undvika ingrepp i fornlämningar. 

Uppmätningar av kartlav utfördes för att belysa dateringsfrågor (för mer om kartlavsdatering 

se t.ex. Broadbent 2000, Klang 2005). 

 

För inmätning av varpen vid bokverksområdet användes en GNSS-mottagare med 

realtidskorrektioner från Swepos (sk. Nätverks-rtk) samt en totalstation med noggrannhet: 

vinkel 0.6mgon, längd +-1mm+3ppm. Framtagning av metodik vid inmätningarna skedde i 

samarbete med Trimtec AB, Sundsvall. Då GNSS-mottagaren är beroende av ett fungerande 

och stabilt mobilnät och tidigare erfarenhet av mobilnätens täckning på och kring Nasafjäll 

visat på dålig täckning på svenska sidan medan täckningen närmare gränsen mot Norge 

fungerat bra. Det var därför av vikt att testa mättekniken och klargöra om enbart GNSS-

mottagaren kunde användas vid inmätning i bokverksområdet, eller om denna metod inte 
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fungerade, istället totalstation skulle behöva användas. Om totalstation skulle krävas före 

inmätningen skulle minst två fixpunkter behöva upprättas i anslutning till bokverksområdet. 

Avsikten var i så fall att detta skulle ske genom att ett polygontåg upprättades från en plats där 

GNSS-mottagaren fungerade och fixpunkter för polygontågets start kunde upprättas. 

 

Initialt undersöktes därför huruvida GNSS-mottagaren fungerade i området. Det kunde 

konstateras att denna teknik fungerade utmärkt inom samtliga fyra huvudsakliga 

gruvområden. Felmarginalen i inmätningarna av de enskilda mätpunkterna understeg i 

samtliga fall 1 centimeter. Då bokverksområdet är beläget åtskilt från dessa gruvområden, ca 

800 öster om den renoverade gruvstugan på Mellanberget (se figur 4), prövades inmätning 

med GNSS-mottagaren successivt ner mot platsen för bokverksområdet. Det kunde 

konstateras att den fungerade utmärkt ned till området, och delvis inom detta, men inte så att 

lämningarnas totala utbredning kunde mätas in. Detta innebar att två fixpunkter upprättades 

med GNSS-mottagaren strax väster om bokverksområdet i två fasta hällar så att inmätningen 

av varpen i bokverksområdet kunde genomföras. När fixpunkterna var upprättade mättes 

varpen in i plan och höjd med totalstation. I denna rapport redovisas en översiktsplan över 

bokverksområdet i skala 1:250, samt plan-, och höjdprofiler av de två i bokverksområdet 

ingående varpen i skala 1:50 (för ritningar se Bilaga 4). Inmätningen skedde i SWEREF 99 

TM och innebar inga ingrepp i anläggningarna. Varpen dokumenterades också genom 

fotografier. 

 

Av metodiskt särskilt intresse är hur kombinationen av arkivstudierna och fältiakttagelserna 

kunde klarlägga och identifiera strukturer och lämningar avseende funktion, tid och karaktär. 

Detta arbete inleddes som fältförberedelser, följdes upp i fält och analyserades sedan vidare i 

projektets rapportskede. Föreliggande rapport följer i stort Länsstyrelsen Norrbottens 

anvisningar för arkeologiska rapporter (2009) men med viss anpassning till projektets art och 

tidigare rapporter från Expedition Nasafjäll. Framförallt gäller avstegen smärre förändringar i 

disposition och rubriksättning gentemot länsstyrelsens rapportanvisningar. 

 

Rapportansvarig och huvudförfattare var Lena Berg Nilsson, men samtliga projektdeltagare 

har bidragit till rapporten. Grovt sett innebär detta att Kenneth Awebro har skrivit de avsnitt 

som berör arkivstudier, Lennart Klang har varit medförfattare i avsnitt om antikvarisk 

bakgrund samt utgångspunkter och metod, granskat fältbeskrivningarna samt sammanställt 

objekttabeller för registrering i Fornreg (Bilaga 2) och för de objekt som granskats 2018 men 

som bedöms ingå i gruvområdet RAÄ Arjeplog 362:1 och därför kommer att registreras först 

så snart alla ingående lämningar i detta gruvområde har granskats (se Bilaga 3). Ola Nilsson 

har skrivit de avsnitt som berör bokverksområdet samt det som berör inmätningar. Maria 

Söderberg har sammanställt avsnittet om de publika aktiviteterna – av vilka det arrangerats ett 

flertal under 2018, se Bilaga 5. Samtliga projektdeltagare har också utfört analyser och 

tolkningar av materialet. 

 

 

Resultat 

Arkivstudier 
Vid arkivstudierna på Riksarkivet i Stockholm och genomgången av Bergskollegiets arkiv 

och kartmaterial från Kommerskollegiets arkiv har ett flertal uppgifter framkommit som är 

relevanta för inventeringsarbetet och tolkningen av lämningarna, liksom för förståelsen av hur 

förhållandena var på Nasafjäll under framförallt 1600-talets gruvepok. 
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Vad gäller kyrkogården (RAÄ Arjeplog 362:3) finns en del intressanta detaljer i de nu 

excerperade arkiven. Placeringen av ingången är enligt kartmaterial från 1640 och 1642 inte 

mitt på kyrkogårdsmuren utan istället förskjuten söderut (jfr Omslagsbilder). I hörnen av 

kyrkogården finns på Lybeckers avritning från ca1642 något som ser ut som tillhuggna torn, 

eller eventuellt upplagda stenar i rösen. Inne på kyrkogården finns på samma karta små kullar, 

som antagligen är gravhögar ovan markplanet, utritade. Detta överensstämmer väl med att det 

måste ha varit svårt att gräva gravar i denna terräng. Antalet kors och gravkullar är fem på 

både 1640 års karta och 1642 års avritning (jfr Omslagsbilder), vilket väl överensstämmer 

med det kända antalet tyska gruvarbetare som avled 1636, som nu också har kunnat 

identifieras till namn. En reflektion skulle kunna vara att några av de begravda senare kan ha 

förts till den nya kyrkogården i Silbojokk, men ingen dokumentation om detta har påträffats 

och ett sådant förfaringssätt strider också emot kyrklig tradition, så antagligen ligger de tyska 

gruvarbetarna kvar begravda på Nasafjäll. År 1639 skedde ytterligare ett dödsfall, där det är 

oklart var den avlidne begravdes. Det finns också uppgifter om att gruvfogden Christian 

Mansfelder arbetade under året januari till september 1640, men dog därefter – men även i 

detta fall är det oklart var begravningen skedde. Förhållandena var mycket besvärliga på 

Nasafjäll och den 18 januari 1641 skrev Lybecker att han ville skicka upp två drängar till 

gruvan, eftersom så många hade varit sjuka och några stycken hade dött. 

 

Gruvorna skall enligt arkivstudierna ha täckts med vadmal och år 1647 levererades 140 alnar 

vadmal till tältduk. Någon form av träkonstruktion för tältdukarna över gruvöppningarna 

måste alltså ha funnits. En gruva, Morgonröda, ska enligt de historiska uppgifterna vara 14 

famnar djup och enligt Lybeckers avritning finns vid gruvan ett spel- eller en vinschanordning 

med en markerad vev, och dessutom finns en stege inritad som går ned i gruvan (se figur 5). 

50 famnar gruvlinor införskaffades år 1641, vilket också skulle kunna tyda på någon form av 

uppfordringsanordning i anslutning till gruvorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5. Uppfordringsanordning och stege i en av gruvorna på 

Överberget. Detalj ur Lybeckers avritning ca 1642. 

Kommerskollegiets arkiv. 

 

 

Krutsprängning i gruvorna ägde rum under 1630-talet, men kom sedan att fasas ut och 

existerade då jämsides med traditionell tillmakning som brytningsmetod. Eftersom salpeter, 

svavel och träkol fraktats upp till Nasafjäll bör det även ha funnits en krutstamp, möjligen 

vattendriven. Även ett kruthus skall ha funnits, men omtalas inte i det excerperade 

materialet.  
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Centralt vid Överberget finns ett antal hus, tidvis benämnda som våningshus. Det talas också 

om år 1638 att i ”stuvorna” hade insatts 15 glasfönster. År 1640 fanns enligt en karta från 

detta år fem hus (se Omslagsbild), enligt en annan från samma år fanns tre. Timmer till nya 

stug- och kyrkobyggnader transporterades till Nasafjäll i början av 1640-talet. Ett hus återges 

på ytterligare en karta från 1640 med en flagga. På Lybeckers avritning från ca 1642 är ett hus 

med flagga beläget närmast kyrkogården. Söder om detta ligger en parstuga i form av två 

stugor med en överbyggd mittdel mellan stugorna, med ett mönster som eventuellt skulle 

kunna symbolisera en stenläggning. Byggnaden har två skorstenar, Här återfinns antagligen 

kyrkan och kanske prästens bostad som han säkert delade med andra av silververkets 

befattningshavare. I sammanhanget är det också värt att anmärka att den endast tio år gamla 

Otto Lybecker också vistades på Nasafjäll en kort tid. Detta innebär troligen att hans far – 

bergmästaren hade en egen stuga på Nasafjäll, eller i varje fall en kammare, där familjen 

kunde bo. Längre norrut fanns två byggnader – något förskjutna i förhållande till varandra. 

Det var bostäder för gruvarbetarna vilket sägs uttryckligen – att där bor gruvdrängarna. I ett 

av husen är fönstret placerat så högt att det skulle kunna tyda på att huset var i ett och ett halvt 

plan, men det finns det inga direkta andra skriftliga belägg för. På samma karta är också 

platsen för en klensmedja, markerad med skorsten och fönster. 

 

Från år 1641 finns en uppgift att det fördes 12 stigar kol till smedjan på Nasafjäll. Det bör 

innebära att det fanns någon form av kolhus och ett sådant kolhus bör ha legat nära smedjan, 

men uppgifter om kolhus saknas på historiska kartor och i genomgångna arkivhandlingar. 

 

Borgarnas våningshus skall enligt karta över Nasafjäll från 1640 ligga på en liten höjd 

nedanför Nya Rymningen (sannolikt motsvarande Överbergskullen), se figur 6, och här talas 

inte om en stuga, vilket skulle kunna tyda på att det var ett hus i flera våningar, eller i varje 

fall i ett och ett halvt plan. En teckning visar i varje fall ett gavelfönster. Med tanke på att 

borgerskapet ibland var på plats med 20-30 personer, måste en större byggnad ha varit 

nödvändig. Platsen för detta våningshus eller några lämningar efter det har inte kunnat 

identifierats trots idoga besiktningar i fält av Expedition Nasafjäll 2015-2017. En förklaring 

till avsaknaden av lämningar efter Borgarnas våningshus finns dock genom uppgifter i 

arkiven. År 1638 talas det om att det nu i Borgaregruvan arbetades varje dag av en del av 

Borgerskapet, även om de slet mycket ont på grund av snö och frost, mest på grund av att 

deras hus över gruvan inte var i bästa skick. Formuleringen antyder att själva huset var byggt 

direkt på gruvan. Om så skulle vara fallet förklarar det varför inga spår av borgarnas 

våningshus har återfunnits. Det talas också om att det fanns en Borgarekåta, men inget sägs 

om lokaliseringen. 
 

 

Figur 6. Borgarnas våningshus (nr 16). Detalj ur 1640-års karta över Nasafjäll ur Kommerskollegiets arkiv. 
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Vid Bokverksån som rinner från Bokverkssjön planerades bokverket vid början av 1640-talet 

med två hus med lika många hålldammar och en ränna in i varje hus (jfr Omslagsbild). 

Gruvverksamheten var år 1638 i full gång, vilket framgår av ett brev den 18 februari 1638, jfr 

figur 7 nedan. Då inköptes av bergmästare Sten Andersson sådant som behövdes till gruvans 

och konstbyggnadens behov. Här talad uttryckligen om konstbyggnad. Dess förfärdigande 

krävde utrustning för 62 dr – detta avser 20 stycken stämplar och till detta åtgick tydligen 5 

skeppund 13,5 lispund stångjärn.  

 

 

Figur 7. Räkenskaper för utrustning till bokverket på Nasafjäll. Ur Bergskollegiets arkiv. 

 

 

I en längd från januari 1644 anges att det då vistades 28 personer på Nasafjäll, inklusive 

kokerskan Lisbeth Hansdotter och troligen pigan Mariet Jakobsdotter. I februari samma år 

fanns 26 personer och då hette kokerskan Brita Andersdotter. I januari 1649 fanns ett antal 

namngivna personer i arbete vid gruvan, men något färre än 1644. De kvinnor som fanns där 

omtalas ibland som kokerska eller som bagerska. Matlagningsmöjligheter måste ha funnits 

och däribland troligen en bakugn för att kunna baka bröd. 

 

Åtskilligt behövdes till arbetsstyrkas förplägnad både i Silbojokk och på Nasafjäll och 1639 

upptar räkenskaperna 306 tunnor spannmål, 3 lispund humle, 19 lispund smör, 18 lispund 

fläsk, 114 lispund kött, 27 stycken får – antagligen levande – och 10 lispund torr fisk.  

Troligen är det mesta av detta skatteuppbörder av olika slag. Dessa varor representerade ett 

totalt värde av 41 039 dr och innebär att olika förråd måste ha funnits för att härbärgera allt, 

både i Silbojokk och på Nasafjäll – det är här frågan om både torra och våta varor. Läget för 

dessa saknas på historiska kartor och i genomgångna arkivhandlingar. 
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Förutom de 27 fåren som omnämns 1639 har också andra djurslag funnits vid Nasafjäll. Ett 

antal renar bör tidvis ha uppehållit sig vid gruvan och i Silbojokk. År 1641 uppgick antalet till 

27 oxrenar och 84 vajor som skulle finnas hos de s.k. hållapparna. Tidvis fanns en same 

anställd som renfogde. I mars 1637 omtalas att det fanns 140 renar av olika slag – 19 härkar, 

21 vajor, åtta renkalvar och 82 renar. Det skulle ha kommit 186 renar från Torne och Kemi 

lappmarker. Vilka eventuella inhägnader, rengärden och upplag av foder som detta kan ha 

medfört är oklart och inga platser för detta har hittills identifierats på historiska kartor eller 

genom arkivhandlingar. 
 

Kronohästar fanns vid gruvan 1640 och de fick tydligen ibland spannmål och salt, samt i 

augusti detta år nya hästtömmar, men redan samma år togs kronohästarna ned till 

landsbygden.1641 talas det om att det fanns 12 hästar och fyra oxar, Hur många som fanns 

vid Nasafjäll är oklart. Man kan fundera om det behövdes ett stall för hästarna och ett skydd 

mot väder och blåst för oxarna. Kanske skulle hästarna eller oxarna användas för att driva en 

vandring. I juli – antagligen 1640 – talades det om ett ”hästhärbärge”, men förmodligen var 

det något som det fanns behov av – inte något som redan fanns. Uppgifterna om hästar och 

oxar gör också att frågan om betesmark fanns på Nasafjäll vid denna tid måste ställas. Inga 

spår efter anläggningar relaterade till dessa uppgifter har hittills påträffats på historiska kartor 

eller genom arkivhandlingar. 
 

I samband med transporterna fördes också 41 stavrum ved till gruvan. Året därpå 

transporterades 13 stavrum ved upp till gruvan. År 1643 – troligen – transporterades 116 

stavrum. Det måste antagligen ha funnit avsevärda mängder ved i förråd – gruvved för 

tillmakning och brännved för uppvärmning och matlagning. Veden bör rimligtvis ha förvarats 

under tak, men inga ytterligare spår finns i genomgångna arkiv eller på historiska kartor. 
 

Även militär verksamhet ägde rum på Nasafjäll under mitten av 1640-talet och under 1670-

talet. Under den senare perioden uppfördes minst två skansar av norrmännen. Dessa har ännu 

inte kunnat lokaliseras närmare genom arkivstudierna. 
 

 

Fältinventering 
Fältinventeringen 2018 fokuserade på Överberget och var en granskning avutvalda objekt som 

karterats översiktligt vid förstudien 2015-2016. 16 av dessa är slutgranskade och redovisas i 

denna rapport, jfr tabell III och figur 8 (se även Karta 5, Bilaga 1). Av dessa kommer tio 

stycken i nuläget att registreras i Fornreg (varav två objekt – N64 och N65 – som en 

gemensam lämning), se Bilaga 2. De övriga sex dokumenterade lämningarna bedöms ingå i 

gruvområdet RAÄ Arjeplog 362:1 och kommer att registreras så snart alla ingående 

lämningar i detta gruvområde har granskats. Dessa lämningar redovisas i Bilaga 3. 
 

Elva av lämningarna som granskades 2018 är belägna inom det område vid Överberget som 

karterades under förstudien, se figur 9. Förutom dessa elva lämningar på, och i nära 

anslutning till, Överberget samt lämningarna vid bokverksområdet slutgranskades även 

ytterligare tre lämningar på Nasafjäll 2018, jfr figur 8. 
 

Som nämnts ovan, i avsnittet ”Antikvarisk bakgrund” har det förekommit vissa missförstånd 

och ändringar vad avser registreringen av RAÄ Arjeplog 362:1-3. I denna rapport ingår 

tidigare nummer 362:2 i gruvområdet RAÄ Arjeplog 362:1, men bedöms här som 

Fornlämning. RAÄ Arjeplog 362:3 (L1995:69) återfår den ursprungliga benämningen 

”Begravningsplats”, och den troliga platsen för kyrkan/kapellet är nu för första gången 

lokaliserad, beskriven och koordinatsatt (L2019:4366). 
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Platsen för kyrkan/kapellet är visserligen belägen inom gruvområdet RAÄ Arjeplog 362:1, i 

anslutning till andra husgrunder (efter gruvstugor), men vi rekommenderar ändå att den 

särredovisas för att tydliggöra platsen, i stället för att låta den ingå i det större gruvområdet, 

med alla dess gruvhål och övriga anläggningar. 

 

 

Figur 8. Granskade fornminnen på Nasafjäll 2018. För beskrivningar se Bilaga 2 och 3. Underlagskarta: GSD-

Fjällkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning Lena Berg Nilsson 2019. 

 

 

 

Figur 9. Illustration över de fornminnen som granskats 2018 på Överberget i jämförelse med den preliminära 

karta som upprättades under förstudien. Observera att markeringarna är ungefärliga och ej koordinatsatta på 

denna karta. Orange markering motsvarar objekt som skall registreras i Fornreg (se Bilaga 2) och gula 

markeringar granskade objekt som skall registreras inom gruvområdet RAÄ Arjeplog 362:1 (se Bilaga 3). 

Underlagskarta upprättad i fält 2015–2016: Lennart Klang. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Tabell III. Granskade fornminnen på Nasafjäll 2018. För beskrivningar se vidare Bilaga 2 och 3. 

RAÄ-nr/ 
Obj. Id 

Lämningstyp Föreslagen 
antikvarisk 
status 

Kommentar 

Arjeplog 362:1 Gruvområde Fornlämning Ingen ändringsanmälan till FMIS 2018. Alla 
ingående objekt skall slutgranskas och 
avgränsningen justeras innan anmälan. 

Arjeplog 362:2 Överförd Ej kulturhistorisk 
lämning 

Ingen ändringsanmälan till FMIS 2018. Överförd 
till Arjeplog 362:1. 

Arjeplog 362:3 
L1995:69 

Begravningsplats Fornlämning Ändring i Fornreg. 

N29 
L2019:4359 

Terrassering 
(efter kåta?) 

Fornlämning Registrerad i Fornreg. 

N30 Rösning - Anmäls ej till FMIS 2018. Skall ingå i Arjeplog 
362:1. Alla ingående objekt skall slutgranskas och 
avgränsningen justeras innan anmälan. 

N31 
L2019:4366 

Kyrka/kapell Fornlämning Registrerad i Fornreg. 

N32 Husgrund, historisk tid - Anmäls ej till FMIS 2018. Skall ingå i Arjeplog 
362:1. Alla ingående objekt skall slutgranskas och 
avgränsningen justeras innan anmälan. 

N34 Husgrund, historisk tid 
 + 
Smideslämning 

- Anmäls ej till FMIS 2018. Skall ingå i Arjeplog 
362:1. Alla ingående objekt skall slutgranskas och 
avgränsningen justeras innan anmälan. 

N35 
(tidigare RAÄ 
Arjeplog 362:2) 

Husgrund, historisk tid 
+ 
Smideslämning 

- Anmäls ej till FMIS 2018. Skall ingå i Arjeplog 
362:1. Alla ingående objekt skall slutgranskas och 
avgränsningen justeras innan anmälan. 

N36 Husgrund, historisk tid - Anmäls ej till FMIS 2018. Skall ingå i Arjeplog 
362:1. Alla ingående objekt skall slutgranskas och 
avgränsningen justeras innan anmälan. 

N64+N65 
L2019:4360 

Bergshistorisk lämning, 
övrig 
(Skrädningsanläggning) 

Fornlämning Registrerad i Fornreg. 

N66 
L2019:4361 

Husgrund, historisk tid Fornlämning Registrerad i Fornreg. 

N67 
L2019:4362 

Bergshistorisk lämning, 
övrig 
(Bok- och vaskverk) 

Fornlämning Registrerad i Fornreg. 

N68 
L2019:4363 

Husgrund, historisk tid Fornlämning Registrerad i Fornreg. 

N70 
L2019:4364 

Rösning Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Registrerad i Fornreg. 

N74 Smideslämning - Anmäls ej till FMIS 2018. Skall ingå i Arjeplog 
362:1. Alla ingående objekt skall slutgranskas och 
avgränsningen justeras innan anmälan. 

N76 
L2019:4365 

Brunn/kallkälla Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Registrerad i Fornreg. 

 

 

Dokumentation av bokverkslämningarna 
Lämningar efter mekanisk bokning och vaskning vid svenska gruvmiljöer är en sällan 

uppmärksammad lämningstyp. Skälet till detta är möjligtvis att den mekaniska bokningen och 

vaskningen i Sverige har uppfattats som relativt sentida. Detta kan om möjligt förklara den 

låga förekomsten i FMIS, där endast ett 15-tal kända lämningar är registrerade. Huvuddelen 

av dessa är kopplade till sulfidmalmsgruvor. Ett annat skäl till att de inte uppmärksammas kan 

vara att det är svårt att identifiera och tolka lämningar efter bokverk i en gruvmiljö. 
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Figur 10. Översikt av bok- och vaskverksområdet, med husgrunden (N68) i norr och de två varpen (N67) i söder. 

Inmätning: Ola Nilsson 2018. Digital renritning: Lena Berg Nilsson 2018. Översiktsplan i skala 1:250 samt 

planritningar och höjdprofiler av de två varpen, N67:1 och N67:2, i skala 1:50 återfinns i Bilaga 4. 
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Bakgrunden till 2018 års insats var att det under 2017 kunde konstateras att erosion, sannolikt 

orsakad av kraftig avsmältning och/eller stor nederbörd i form av regn negativt påverkat 

åtminstone den mindre och södra varpen mellan åren 2015 och 2017. Denna hade mellan 

dessa år minskat i omfång med minst hälften. Till saken hör att mellan åren 1984, då lokalen 

besöktes och beskrevs av Kenneth Awebro, och 2015 då platsen besiktigades inom ramen för 

Expedition Nasafjäll, kan det bedömas att båda varpen påverkats mycket lite. Denna 

iakttagelse presenterades för länsstyrelsen i Norrbotten och i fortsatt samråd diskuterades fram 

att ett sätt att framgent få en objektiv uppfattning om detta genom att mäta in både den stora 

varpen och den mindre i båda plan och som höjdprofil med hög mätnoggrannhet, exempelvis 

GNSS-mottagare eller totalstation. En sådan inmätning skulle sedan kunna följas upp vid 

kommande besök på platsen där framtida klimatpåverkan, även i mindre omfattning, då kan 

observeras. Ett sådant mätunderlag kan också ligga till grund för beslut om eventuella 

kompletterande dokumentationsåtgärder enligt KML men också för framtagande av 

skyddsåtgärder. Indirekt innebar detta också att 2018 års projekt fick möjlighet att prova ut 

vilken mätutrustning som är användbar i denna typ av miljö och terräng. 

 

 

Figur 11. Översikt av bok- och vaskverksområdet. Foto från S: Maria Söderberg 2011.  

Bildbearbetning Lena Berg Nilsson 2016. 

 

Iakttagelser vid bokverksområdet 

Platsen för bok- och vaskverket har besökts i tre omgångar, 2015, 2017 och 2018, inom ramen 

för Expedition Nasafjäll. Den väderrelaterade påverkan utgörs dels av regn under 

sommarhalvåret, dels smältvatten i samband med snöavsmältningen. Mellan 2015 och 2017 
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konstaterades att åtminstone den lilla varpen med bedömd vasksand påverkats mycket, 

framför allt av det flöde som rinner öster om berghällen med husgrunden och passerar varpen 

innan det når bäcken, och minst hälften bedömts ha sköljts bort, medan den större syntes vara 

opåverkad. Den större lämningen har ett naturligt skydd i och med att den är placerad 

nedanför en större berghäll och smältvattnet rinner på ömse sidor om denna och endast berör 

varpen i mycket liten utsträckning. 

 

Den väderrelaterade påverkan av den lilla varpen som kan konstateras mellan 2017 och 2018 

belyses av figur 12 och 13 nedan. Lämningens utsatthet kan konstateras och den saknar 

naturligt skydd som den större. Det som hindrar att vattenflödet sköljer bort materialet helt är 

de stenar som är belägna i lämningens NÖ kant. Ett högt och kraftigt vattenflöde i samband 

med snösmältningen riskerar att skölja bort lämningen i sin helhet. 

 

 

Figur 12. Den lilla lämningen med bedömd vasksand inom N67. Foto mot NV: Ola Nilsson 2017. 
 

 

Figur 13. Vid besöket 2017 var vattenflödet runt varpet närmast obefintligt, medan det under 2018 rann från NÖ 

(i höger bildkant) på ömse sidor. De skillnader som kan iakttas är att det mörka partiet till vänster i figur 12 är 

till stora delar är bortsköljt 2018, likaså är de urgröpningar som syns i figur 12s mitt utjämnade 2018. Varpets 

höjd är inte förändrad, däremot har vattenflödet sköljt bort delar av den NÖ delen och regn sköljt ut den SV 

delen. Foto mot NV: Ola Nilsson 2018. 
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Påverkan på det stora varpet med bedömd malmsylta är mycket svårare att se och mäta. Av 

allt att döma kan det bedömas att de norra, östra och södra sidorna är mycket litet påverkade 

sedan Kenneth Awebros besök 1984. I samband med 2018 års fältarbete kunde dock 

konstateras att erosion av lämningen skett i den västra delen, se figur 14, 15 och 16. 

 

 

Figur 14. Det stora varpet inom N67. Av fotot framgår hur smältvattnet rinner, längs norra långsidan, runt östra 

kortsidan och sedan längs södra långsidan ut mot bäcken. Tillflödet kommer via de sprickor som finns i hällen, 

nu delvis övertäckta med frostsprängda block och stenar, synliga i bildens övre högra hörn. Foto mot V: Ola 

Nilsson 2018. 

 

 

Figur 15. Det stora varpet inom N67. I lämningens nedre västra del (mörkt parti under stenhäll) är utlopp för 

det vattenflöde som rinner genom högen. Vid årets fältbesök rann det ymnigt ur denna öppning vilket inte har 

kunnat iakttas vid tidigare besök. Foto mot N: Ola Nilsson 2018. 
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Figur 16. Det stora varpet inom N67. I stenpackningen framför lämningen syns urspolat finmaterial från varpet 

efter årets snösmältning. Foto mot NÖ: Ola Nilsson 2018. 

 

 

Sammantaget indikerar 2018 års fältarbete vad gäller det stora varpet att: 

 Påverkan och erosion sker i allt väsentligt i den västra delen  

 Påverkan sker i västra delen genom att vatten här strömmar genom håligheter i 

stenpackningen och sköljer ut finmaterial underifrån. 

 

Vad gäller det lilla varpet: 

 Påverkas i sin helhet av såväl regn som snösmältning. 

 

En riskbedömning av lämningarnas känslighet för kraftig nederbörd och snöavsmältning är att 

den mindre högen kan i sin helhet sköljas bort i samband med snöavsmältning eller en längre 

regnperiod. Den större högen däremot är relativt väl skyddad, men när det vattenflöde som 

strömmar under och igenom högens västra del skurit ut en fåra i högen är den här öppen för 

fortsatt snabb erosion av högen från väster mot öster. 

 

 

Vetenskaplig tolkning 
Fler av lämningarna på Nasafjäll har genom årets resultat kunnat tolkas till exempelvis 

funktion och tidsperiod. Nedan redovisas tolkningen av de lämningar som slutgranskats 2018. 

 

Att en kyrka skall ha funnits på Nasafjäll, och att den ska ha legat på Överberget är klarlagt 

genom skriftliga källor. Med största sannolikhet motsvaras dess lokalisering av N31 

(L2019:4366) då såväl läge, dimensioner som det faktum att golvet bestått av vällagda 

utvalda hällar talar för detta. 

 

Kring kyrkogården, RAÄ Arjeplog 362:3 (L1995:69), och de som begravts där, finns 

åtskilliga uppgifter i såväl arkiv som på historiska kartor (se avsnittet ”Arkivstudier” ovan). 
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Det finns ingen tvekan kring tolkningen av lämningen som 1600-talets kyrkogård på 

Nasafjäll. Däremot kan vissa element inom lämningen vara förändrade i samband med 

filminspelning på platsen under 1960-talet. Detta är sannolikt även fallet med den rösning 

(N30), i vars mitt det nu finns en trästolpe med en järntriangel. Rösningen kan eventuellt höra 

till en äldre fas, men trästolpen förefaller vara sentida. 

 

Vad gäller terrasseringen, N29 (L2019:4359), norr om kyrkogården är det en svårtolkad 

lämning, som påminner om ett mellanting mellan stalotomt, kåta och vandring. Det finns inte 

heller några indikationer i nu genomgånget kartmaterial som kan kasta ljus över lämningen. 

Möjligen skulle det kunna finnas en koppling till ”Borgarekåtan” som omnämns i det 

historiska materialet (se sid 15 ovan) – men detta är högst osäkert. 

 

De lämningar efter byggnader på Överberget som granskats 2018 har i flera fall kunnat knytas 

till enskilda byggnader genom olika historiska gruvkartor – och flera av dem tycks också ha 

skiftat funktion över tid. Lämningar efter kyrkan/kapellet (N31) har nämnts ovan, men i övrigt 

har N32, N34, N35, N36 och N74 identifierats (se Bilaga 3). Dessa lämningar kommer att 

tolkas närmare när hela gruvområdet RAÄ Arjeplog 362:1 har granskats men redan nu kan 

konstateras att det funnits en byggnad på platsen för husgrunden N32 enligt kartor från 1640 

och ca 1642, som antyder att hus kan ha varit sammanbyggda. En karta från 1745 anger 

husgrunder ungefär vid denna plats men på en karta från 1805 saknas såväl hus som husgrund 

på denna plats. N32 kan ha varit sammanbyggd med södra delen av husgrunden N34 genom 

gemensamt tak och mellanliggande utomhusyta, vilken har svagt stöd i 1642 års karta. 

Alternativt skulle husgrunden kunna höra ihop med kapellgrunden N31, men ingen historisk 

karta ger stöd för en sådan tolkning. Funktionen på denna lämning är ännu oklar. Även vad 

gäller husgrunden och smideslämningen N34 finns en eller flera byggnader markerade på 

kartor från 1640 och ca 1642, som antyder att hus kan ha varit sammanbyggda. En karta från 

1745 anger sammanbyggda husgrunder men på en karta från 1805 saknas både hus och 

husgrund på denna plats. Ingen karta antyder smedja på platsen, vilket kan tolkas som att 

byggnaden hade en annan funktion på 1600-talet, och att smideslämningar tillkom i ett senare 

skede, oklart när. Den södra delen av N34, där smidesslaggen ligger, kan ha varit 

sammanbyggd med husgrunden N32 genom gemensamt tak och mellanliggande utomhusyta, 

vilken har svagt stöd i 1642 års karta. Husgrunden N35 är ombyggd/påbyggd/restaurerad och 

har ändrat funktion med tiden. Väggarna förefaller vara uppbyggda vid slutet av 1800-talet 

eller senare, på en äldre husgrund enligt kartlavsförekomsterna. Enligt tidigare anteckningar 

(Lundman 2010) ska den ha renoverats av Länsstyrelsen Norrbotten på 1980-talet. Byggnaden 

på platsen för N35 varit smedja enligt kartor från 1745 samt 1805 och gruvstuga i två 

våningar enligt kartor från 1640 och 1642. Byggnaden kan också ha inrymt flera funktioner 

samtidigt, men de sparsamma slaggförekomsterna och mer rikligt med slagg på andra 

närliggande platser tyder på att smedjan på denna plats endast var i drift under en begränsad 

tid. Även husgrunden N36 är ombyggd/påbyggd/restaurerad och kan ha ändrat funktion med 

tiden. Väggarna förefaller vara uppbyggda vid slutet av 1800-talet eller senare, på äldre 

husgrund. Enligt tidigare anteckningar (Lundman 2010) ska husgrunden ha renoverats av 

Länsstyrelsen Norrbotten på 1980-talet. Byggnaden har varit kokhus enligt karta från 1805 

och gruvstuga i en våning enligt karta från 1640. Kokhuset enligt 1805 års karta hade 

ingången i öster, inte i söder såsom den nuvarande husgrunden på platsen. N74 har tolkats 

som en smideslämning. Historiska kartor från 1640 och ca 1642 redovisar byggnader, varav 

en klensmedja, som kan avse denna plats. Redovisningen av byggnaderna på kartorna är 

emellertid skissartad och anger inte tydligt smedjans plats. Smidesslaggen på platsen i 

kombination med kartskisserna pekar dock mot att detta kan vara platsen för 1640-talets 

smedja. 
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Skrädningsanläggningen, N64+65 (L2019:4360) är något svårtolkad och uppgifter saknas i 

genomgångna arkiv och på historiska kartor. En trolig tolkning är att dessa lämningar härrör 

från Nasafjälls andra epok vid slutet av 1700-talet, då man bearbetade de äldre 1600-tals 

varpen för att utvinna ytterligare malm ur dessa. 

 

En av de lämningar som särskilt kan framhållas är den ovanliga husgrunden N66 

(L2019:4361), belägen drygt 150 meter väster om Överbergskullen. Denna är delvis 

nedsprängd i berget, vinklad, förhållandevis stor, speciellt uppbyggd, förefaller sakna eldstad 

och har egenskaper som gör att den tolkas som hörande till ett äldre tidsskikt och inte den 

senaste Nasafjällsepoken. Eventuellt är detta resterna efter kruthuset på Nasafjäll (se under 

Arkivstudier), vilket skulle kunna förklara såväl konstruktionsdetaljerna, som det stora 

avståndet till gruvorna. Möjligen, men betydligt mindre sannolikt, är att detta också kan ha 

varit platsen för en av skansarna på Nasafjäll som ska ha uppförts vid mitten av 1670-talet. 

 

 

Figur 17. Utsikten från husgrunden N66 mot gruvorna, gruvstugan och sjön Silbbajávrrie. I förgrunden 

källarutrymmet i husgrunden och utrymmen ovanför källaren med en uppbyggd stenvall framför.  

Foto mot SSO: Lennart Klang 2016. 

 

 

Den rösning, N70 (L2019:4364), som finns strax VNV om husgrunden tolkas som en trolig 

färdvägsmarkering, då den är belägen i förlängningen av den ridstig mot Norge som 

passerat på norra sidan av Överberget 1805 (jfr Kartbilaga 4 i Bromé 1923). En 

tidsbestämning av rösningen kan bli aktuell när den relateras till andra rösningar utmed den 

aktuella ”ridstigen”. 

 



27 

Vid bokverksområdet saknas uppgifter om husgrunden, N68 (L2019:4363), men en inte 

alltför djärv tolkning är att byggnaden har utgjort bostad/vilostuga för de som arbetat vid 

anläggningen, N67 (L2019:4362), dvs. stenpackningen med de båda varpen och fundamentet 

för hjulstocken bör tolkas som en bok- och vaskverkslämning. Vad gäller de två varpen 

inom området har den tidigare omtolkningen av det stora varpet, att den utgörs av malmsylta 

(se vidare i Nilsson 2017) förstärkts vid årets fältbesök. I samband med regn sköljs finmaterial 

ut från ytan och i ytan framkommer numera allt fler mindre malmstycken och huggspån. 

Karteringen och den fortsatta bedömningen av bokverkslämningarna ger en möjlighet till en 

utvidgad tolkning av anläggningen. Den norra delen av anläggningen utgörs förmodligen av 

platsen för 1600-talets bokverk där en hjulgrav bör ha funnits i bäckfåran och ett kallmurat 

fundament markerar platsen för hjulstocken. De tre stockrester som kan iakttas i södra kanten 

av och under den större varpen markerar sannolikt läget för två bokkistor (se Bilaga 4). 

Tidigare har den större varpen tolkats som boksand medan den mindre bedömts som 

vasksand. Man har också underförstått utgått ifrån att dessa varp utgör en del av 1600-talets 

bok- och vaskverks-anläggning (Awebro & Hedlund 1985, Berg Nilsson & Klang 2016). Om 

så vore fallet borde dock inte platsen för bokkistorna, liksom platsen där hjulstocken varit 

placerad, vara övertäckt med det heterogena i huvudsak ”siltiga” (avser kornstorlek, inte 

jordart) material med inblandning av malmstycken och huggspån som nu är fallet. 

Restmaterialet efter bokningen borde då vara bortsköljt och avlagrat nedströms bokverket och 

istället borde konstruktionsdetaljer efter bokkistorna vara synliga här. Materialet i den större 

varpen bedöms istället som malmsylta (jfr Lindroth 1955) som tillkommit, sannolikt under 

den andra brytningsfasen mellan 1770-1810, då vi vet att mycket liten mängd ny malm bröts 

utan istället anrikades en stor del av den brutna malmen ur äldre varp. Det mindre varpet 

bedöms fortfarande som bestående av vasksand, men tillkommen i samband med anrikningen 

av malmsyltan under den andra Nasajällsfasen. Analyser av material från de båda varpen 

pågår och relationen, såväl kronologiskt som funktionellt, mellan de två varpen är fortfarande 

ej helt klarlagd. 

 

Vad gäller brunnen/kallkällan, eller snarare den ”uppsamlingsplats” för vatten som är 

anlagd i bäcken sydväst om Mellanberget, N76 (L2019:4365), saknas uppgifter i 

genomgångna arkiv och på historiska kartor. Den är därför inte möjlig att tidsbestämma 

närmare, men den hör sannolikt inte till Nasafjälls första gruvepok då bebyggelsen under 

1600-talet var koncentrerad till Överberget. 

 

En byggnad som är markerad på 1640 års karta över Nasafjäll – Borgarnas våningshus (se 

under avsnittet ”Arkivstudier”), har inte kunnat identifieras i fält, trots att platsen för detta har 

eftersökts intensivt i fält av Expedition Nasafjäll 2015-2017. En förklaring till avsaknaden av 

lämningar efter Borgarnas våningshus finns dock nu genom uppgifter som framkommit i 

arkivstudierna. År 1638 talas det om att det i Borgaregruvan arbetades varje dag av en del av 

Borgerskapet, även om de slet mycket ont på grund av snö och frost, mest på grund av att 

deras hus över gruvan inte var i bästa skick. Formuleringen antyder att själva huset var byggt 

direkt ovanför gruvan. Om så var fallet förklarar det varför inga spår efter Borgarnas 

våningshus hittills har återfunnits på Nasafjäll. 
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Antikvarisk och vetenskaplig potential 
Redan i förstudien lyftes det fram att gruvmiljön på Nasafjäll har en hög vetenskaplig 

potential att väsentligt höja kunskapsnivån beträffande äldre prospektering och brytning under 

svåra förhållanden, att det är mycket ovanligt med registrerade lämningar efter bokverk i 

landet och att bevarandesituationen för bokverksområdet på Nasafjäll förefaller helt unik, 

liksom att Nasafjäll är också mycket lämpat som forskningsområde för svensk gruvhantering 

då dess läge över trädgränsen möjliggör observationer på ett väsensskilt sätt från samtida 

gruvmiljöer i till exempel Bergslagen. Ytterligare en väsentlig aspekt är att äldre gruvkartor, 

tidigare beskrivningar och fotografier från Nasafjäll utgör ett underlag för att dra slutsatser om 

förstörelseprocessen på plats, och därigenom vilka antikvariska och vetenskapliga insatser 

som är mest brådskande. Dessa tankar om områdets antikvariska och vetenskapliga potential 

har ytterligare förstärkts genom Expedition Nasafjäll 2018. 

 

 

Förslag till vidare antikvariska åtgärder 
Årets resultat visar att det är angeläget att fortsätta dokumentera vilka gruvlämningar och 

andra fornminnen som finns på Nasafjäll. En sådan dokumentation utgör grunden för fortsatta 

viktiga och intressanta frågor kring unicitet, antikvariska fortsatta åtgärder för bevarande och 

eventuell sanering, rennäringens och besöksnäringens villkor i området samt forskning om 

landsdelens och platsens roll i samhällsutvecklingen sedan 1600-talets stormaktssträvanden. 

 

En fortsättning på Expedition Nasafjäll vad rör antikvariska åtgärder bör innefatta:  

 Uppföljning av klimatrelaterade förändringar vid bokverket och inom andra 

observerade områden/lämningar på Nasafjäll. 

 Inventering och bedömning av återstående delar av gruvmiljön. 

 Inventering och bedömning av hela det område som omfattas av riksintresset. 

 Kompletterande arkivstudier i Sverige och Danmark. 

 

I övrigt kan detaljerade inmätningar och olika arkeologiska undersökningar utgöra riktade 

insatser för att belysa olika aspekter av livet på Nasafjäll och specifika frågeställningar kring 

lämningarnas kronologi och funktion. 

 

Ytterligare aspekt som bör prioriteras vid gruvmiljön på Nasafjälls är frågor kring de olika 

byggnader och anläggningar som bör ha funnits enligt arkivstudier men som ännu inte 

identifierats i fält – t.ex. prästens hus, kolhus och förråd eller anläggningar för djurhållningen, 

liksom lämningar som iakttagits i fält, men som ännu inte kopplats till tidsperiod, förutom de 

olika gruvorna bl.a. gruvstugorna på Mellanberget. Det kvarstår också frågor t.ex. kring hur 

samerna som skötte transporterna var inkvarterade då de befann sig på Nasafjäll. 

 

Nasafjäll hade också en viss betydelse i samband med fastställandet av riksgränsen på 1760-

talet. Riksrösen byggdes då och finns på Nasafjäll (se Omslagsbild). År 1638 förhandlade en 

gränskommission på Nasafjäll och många frågor finns kring hur logi arrangerandes och vilka 

spår denna kan ha lämnat. Gränskommissionens handlingar rörande Nasafjäll på 1630-talet 

har lokaliserats till Danmark och bör kunna belysa detta. Även kring år 1658 var en 

gränskommission verksam innan förstörelsen på Nasafjäll 1659. 
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Förslag till skyddsåtgärder - bokverksmiljön 
Det bedöms som svårt att vidta skyddande åtgärder för de utsatta lämningarna vid bok- och 

vaskverket (N67) utan att lokalen förvanskas. Några särskilda skyddsåtgärder föreslås därför 

inte i nuläget, utan istället rekommenderas dels kontinuerlig uppföljning av hur lämningarna 

påverkas över tid, dels fortsatt samverkan med länsstyrelsen i ärendet. 

 

 

Utvärdering 
Syftet med Expedition Nasafjäll 2018 får anses uppfyllt. Utvalda lämningar har granskats, 

med fokus på Överberget och lämningar efter byggnader. Bokverksområdet har 

dokumenterats och mätts in med hög noggrannhet, och därmed har en grund lagts för 

uppföljning av hur högarna i framtiden påverkas av exempelvis vattenflöden. 

 

Vad gäller inmätningar konstaterades att totalstation för närvarande måste användas för 

inmätning av de båda varpen i bokverksområdet. Om mobilnätets täckning förbättras är 

GNSS-mottagare att föredra, då den är enklare att hantera i fält. Då inmätning med GNSS-

mottagaren fungerade inom i princip hela gruvområdet kan denna mätmetod med fördel 

användas vid framtida detaljkarteringar av enskilda områden eller vid inmätning för 

inventering. Det skall dock påpekas att de tidigare GPS-inmätningarna på gruvområdet vid en 

jämförelse med inmätningen med GNSS-mottagare har en noggrannhet, som är tillräcklig för 

inventering. 

 

Såväl fältinventeringen som dokumentationen av bokverksområdet genomfördes den 10 och 

12 augusti under huvudsakligen mycket dåliga väderförhållanden med kraftigt regn och blåst 

samt tidvis tät dimma. Dessa väderförhållanden omöjliggjorde tyvärr helikoptertransport till 

gruvområdet – och därmed fältarbete – under en planerad dag. 

 

En aspekt som innebar en viss avvikelse mot ursprungsplanen för 2018 års fältarbete var 

införandet av den nya processen för fornminnesinformation. Detta innebar att anmälningarna 

till FMIS sköts upp och istället registrerades de granskade fornminnena i Fornreg under 2019 

så snart systemet var fullt infört och utbildningar genomförts. Detta innebar också att 

publiceringen av denna rapport skedde först efter registreringen av lämningarna. 
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Bilaga 1. Kartbilaga 
 

Kartlista: 

Nr Nivå Kartbeskrivning Sida 

Karta 1 Nationell Orienteringskarta Bilaga 1 sid 1 

Karta 2 Regional Översiktskarta Bilaga 1 sid 2 

Karta 3 Lokal Riksintresset för kulturmiljövården med tidigare registrerade 

fornminnen i FMIS 

Bilaga 1 sid 3 

Karta 4 Lokal Riksintresset för kulturmiljövården med tidigare registrerade 

fornminnen i FMIS samt lämningar och områden iakttagna 

vid tidigare fältbesiktningar 2015–2017.  

Bilaga 1 sid 4 

Karta 5 Lokal Granskade fornminnen 2018. Bilaga 1 sid 4 

 

Karta 1: Orienteringskarta, med Norrbottens län samt Arjeplog markerat. Nasafjälls läge 

är markerat med röd stjärna. Karta: Lena Berg Nilsson 2015. 
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Karta 2: Översiktskarta med Nasafjäll markerat. Underlagskarta: Sverigekartan © 

Lantmäteriet. Kartbearbetning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Karta 3: Nasafjäll med riksintresset för kulturmiljövården [BD4] samt tidigare 

registrerade lämningar i FMIS markerade. Underlagskarta: GSD-Fjällkartan © 

Lantmäteriet. Kartbearbetning Lena Berg Nilsson 2015. 
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Karta 4: Riksintresseområdet för kulturmiljövården med tidigare registrerade fornminnen 

(FMIS), tidigare iakttagna lämningar vid förstudien (2015-2016) och de vid förstudien 

preliminärt avgränsade huvudsakliga gruvområdena (A-D) samt bokverksområdet (E). 

Underlagskarta: GSD-Fjällkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning Lena Berg Nilsson 

2018. 

 
 

Karta 5: Granskade fornminnen på Nasafjäll 2018. För beskrivningar se Bilaga 2 och 3. 

Underlagskarta: GSD-Fjällkartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning Lena Berg Nilsson 

2019. 
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Bilaga 2. Granskade fornminnen som registrerats i 

Fornreg 
ID-nr och 
Lämningstyp 
2018 

Beskrivning 2015–2018 
Med tillhörande information och foto 

Antikvarisk 
bedömning  
2018 

 
Internt Obj.nr: 
N28 
 
Fornreg: 
L1995:69 
 
FMIS: 
RAÄ Arjeplog 
362:3 
 
 
Lämningstyp: 
Begravningsplats 
 
  

 
Tidigare beskrivning (från 1969) enligt FMIS: Begravningsplats. 
 
Tidigare beskrivning i FMIS (2015): Begravningsplats. Tillhörande Nasa 
silvergruva. 
Antikvarisk kommentar: Bevakningsobjekt pga att geometrin är digitaliserad från 
topografiska kartan med skala 1:100 000. 
 
Tidigare beskrivning i FMIS (2017): Kyrka/kapell. Kapellgrund, rest av, med 
tillhörande begravningsplats. Tillhörande Nasa silvergruva.  
Antikvarisk kommentar: Lämningstyp ändrad från begravningsplats till 
kyrka/kapell i samband med handläggning av annat ärende (RAÄ dnr 3.4.2-
2568-2017), baserad på arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11§ KML. 
Beslutande myndighet: Länsstyrelsen, Västerbotten. 
Diarienummer:431-2295-2017. 
Beslutsdatum: 2017-06-07. 
Ansvarig organisation (utförare): Skellefteå museum. 
Utförarens beteckning: 127/2017. 
Undersökningsdatum: 2017-06-16. 
 
Tidigare beskrivning i FMIS (2018): Kapellgrund, rest av, med tillhörande 
begravningsplats. Tillhörande Nasa silvergruva. 
Antikvarisk kommentar: Kvalitetshöjande åtgärd i samband med handläggning 
av annat ärende. Begravningsplatsen och kapellgrunden är tillsammans 
registrerad under lämningstyp kyrka/kapell. 2017-10-02/AE, 2018-09-26/JÖ. 
 
 

Granskning i fält 2015-08-08 (GF, LK), 2018-08-10 (LBN). 
Skadestatus: Okänd. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Ödekyrkogård, oregelbundet fyrsidig, ca 22x14 m (Ö-V). Ytan är 
något ojämn med enstaka stenar, 0,3-0,5 m långa, och i SO två mindre 
gropar/svackor. I kanten är en stenvall 1-1,5 m bred och 0,1-0,2 m hög av 0,1-
0,8 m stora stenar, med i V en öppning, 2 m bred.  
 
I mitten är en upprest sten 1,2 m hög, 0,55 m bred (N-S) och 7 cm tjock. Den är 
avsmalnande uppåt, har rundad överdel och på den mot Ö vända sidan ett 
inristat och målat kors, 23 cm högt, 16 cm brett och 1 cm djupt. Står i postament, 
1,5 m i diameter och 0,3 m högt, av 0,2-0,6 m stora hällar och stenar. Kan vara 
sekundär. 
 
Kartlav i stenvallen upp till 9 cm diameter indikerar att den byggdes på 1600-
talet. Obetydlig kartlav i den uppresta stenens postament tyder på uppbyggnad 
eller omplockning i sen tid (1900-talet).  
 
Enligt tidigare anteckningar anlades kyrkogården år 1636 för begravning av fem 
tyska gruvarbetare. På en karta från 1642 illustreras fem gravar som kullar med 
kors innanför en bogårdsmur. Fem kors redovisas även på en karta från 1640. 
Den uppresta stenen och dess postament i mitten av kyrkogården kan eventuellt 
helt eller delvis vara ett resultat av aktiviteter vid en filminspelning på 1960-talet. 
 
Antikvarisk kommentar: Lämningstyp Begravningsplats enligt RAÄ:s 
lämningstypslista. Kapellgrunden särredovisas under eget ID. 
 
Orientering: Inmätt med RTK GPS 2018-08-12 (ON). 
 
Terräng: Höglänt avsats i Ö-sluttande moränmark. Kalfjäll. 
 
Referenser kartor:  
1) Riksarkivet. Kommerskollegiets arkiv: Karta över Nasafjäll. Kommerskollegii 
gruvkarta 1640. 
2) Riksarkivet. Kommerskollegiets arkiv: Nasafjällsområdet. Lybeckers avritning. 
Kommerskollegii gruvkarta ca 1642. 
  
Referens övrigt:  
Bromé, Janrik. 1923. Nasafjäll. Ett norrländskt silververks historia. 

 
Fornlämning 
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Foto mot SO: Maria Söderberg 2015. 
 

 
Foto mot VNV: Lennart Klang 2014. 
 

 
Internt Obj.nr: 
N29 
 
Fornreg: 
L2019:4359 
 
 
Lämningstyp: 
Terrassering 

 

Granskning i fält 2015-08-08 (LK), 2018-08-10 (LBN): 

Skadestatus: Åverkan. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Terrassering (efter kåta?), rund, 6-7 m i diameter, i Ö 0,2 m hög 
och i V ingrävd intill 0,5 m djupt. Tämligen plan yta med i mitten en 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. Terrasseringen 
omges av en vall, 1-2 m bred och 0,1-0,2 m hög.  
 
Kartlav 6 cm på sten i det ingrävda haket, vilket tyder på tillkomst under 1600- 
eller 1700-talet. 
 
Den uppresta stenen förefaller sekundär och dess fundament kan ursprungligen 
ha varit en härd. Stenarna intill med trä och ben verkar också vara ett resultat av 
sekundära aktiviteter i gammal lämning (filminspelning på 1960-talet?). 
 
Antikvarisk kommentar: Svårbedömd lämningstyp som saknar kända 
motsvarigheter, men liknar ett mellanting mellan stalotomt, kåta och vandring. 
 
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 sekundär aktivitet. 
 

 
Fornlämning 
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Foto mot NO: Lena Berg Nilsson 2018. 
 

 
Internt Obj.nr: 
N31 
 
Fornreg: 
L2019:4366 
 
Tidigare i FMIS: 
(ingick i ) RAÄ 
Arjeplog 362:1 
 
 
Lämningstyp: 
Kyrka/kapell 

 
Tidigare beskrivning (från 1969) enligt FMIS: Nasa silvergruvas gamla 
dagbrott o i dess SÖ del rest av kapellgrund. 
 
Tidigare beskrivning i FMIS (2018): Gruvområde för Nasa silvergruva, ca 
550x80 m (NV-SÖ), bestående av 1 dagbrott och 1 förfallet gruvhus av sten. 
Inom området finns även en rest av en kapellgrund med tillhörande kyrkogård, 
se RAÄ-nr Arjeplog 362:3. 
- - Tillägg: I närområdet finns fler husgrunder och ett bokningsverk och ev fler 
gruvhål enligt historisk karta. 
Antikvarisk kommentar: Kvalitetshöjande åtgärd i samband med handläggning av 
annat ärende. Husgrunden (tidigare RAÄ-nr Arjeplog 362:2) ingår i den 
sammansatta lämningstypen gruvområde och är överförd till detta nummer. 
2017-10-02/AE, 2018-09-26/JÖ 
 

Granskning i fält 2015-08-08 (ON, LK), 2018-08-10 (LBN): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Husgrund, kvadratisk, 4,5x4,5 m (NNO-SSV) och 0,2 m hög av i 
kanten ställvis stenfot, 0,5 m bred och 0,2 m hög. Golvytan täckt med mörka 
hällar, 0,3-0,6 m stora, på grusbädd, så att en jämn yta bildas. Några utrasade 
stenar finns utanför husgrunden.  
 
Enligt tidigare anteckningar uppfördes våren 1641 ett kapell i östra delen av 
Överberget. Kapellet skall ha varit en stor timrad stuga med mycket enkel 
inredning. Kapellet bör vara karterat på en gruvkarta från ca 1642 och är 
markerat som ”kammare” på en karta från 1806. Det senare tyder på ändrad 
funktion 1806 jämfört med 1640-talet. Möjligen kan husgrunden ha varit ett rum i 
en större byggnad som i övrigt har oklar begränsning. 
  
Antikvarisk kommentar: Bedömningen Kyrka/kapell baseras på skriftliga källor 
och historiska kartor i relation till de utvalda vällagda golvhällarna, som inte kan 
antas ha lagts i vanliga gruvstugor eller smedjor. 
 
Belägen inom geometrin för gruvområdet RAÄ Arjeplog 362:1, men bör i 
egenskap av trolig kyrka redovisas med eget RAÄ-nr. 
 
Terräng: NO-sluttande häll- och moränmark. Kalfjäll. 
  
Referenser kartor:  
1) Riksarkivet. Kommerskollegiets arkiv: Nasafjällsområdet. Lybeckers avritning. 
Kommerskollegii gruvkarta ca 1642. 
2) Riksarkivet. Kommerskollegiets arkiv: Hornemans karta 1805. 
 
Referenser övrigt:  
1) Bromé, Janrik. 1923. Nasafjäll. Ett norrländskt silververks historia. 
2) Wallquist, Einar. 1970. Arjepluogs kyrkor.  
 

 
Fornlämning 
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Foto mot N: Lena Berg Nilsson 2018. 
 

 
Internt Obj.nr: 
N64, N65 
 
Fornreg: 
L2019:4360 
 
 
Lämningstyp: 
Bergshistorisk 
lämning övrig 

 

Granskning i fält 2016-08-13 (LBN, LK), 2018-08-12 (LBN, ON): 

Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Skrädningsanläggning, troligen även vaskningsanläggning, 50x30 
m (NO-SV), bestående av åtta varphögar, en stensatt ränna och en stenröjd yta. 
Dessa grupperar sig i ett delområde i NV, med tre varp och den stenröjda ytan, 
samt ett delområde i SO med fem  varp och den stensatta rännan. Det är 6 m 
mellan de två delområdena. 
 
Varpen är närmast runda, 1,5-6 m i diamater och 0,1-0,7 m höga av sand, 
kisgrus och kvarts samt i ytan enstaka stenar, huvudsakligen ca 0,05-0,1 m 
stora, i några fall upp till 0,5 m stora. Sex varp har ställvis i kanten flata hällar 
och stenar. Ett varp är utrasat i Ö. 
 
Den stensatta rännan är 4x2 m (NV-SO) och avgränsas med kantställda hällar, 
0,3-1,2 m långa, 0,0,5-0,2 m tjocka och 0, 4 m höga, delvis nedfallna. Genom 
rännan rinner en bäck. 
 
Den stenröjda ytan, i NO, är ca 15x8 m (NO-SV). Den kan antas ha varit 
arbetsyta/lastplats. 
 
Lämningarna kan härröra från den andra brytningsepoken vid slutet av 1700-
talet, då de äldre varpen från 1600-talet bearbetades. 
 
Terräng: Svag NO-sluttning, stenig och blockrikt berg. Kalfjäll. 
  

 
Varp längst i NV. Foto mot N: Lena Berg Nilsson 2018. 
 

 
Fornlämning 
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Den stensatta rännan. Foto mot V: Lena Berg Nilsson 2018. 
 

 
Internt Obj.nr: 
N66 
 
Fornreg: 
L2019:4361 
 
 
Lämningstyp: 
Husgrund, 
historisk tid 
  

 

Granskning i fält 2015-08-09 (GF, IN, ON), 2016-08-12 (LBN, LK), 

2018-08-10 (LBN): 

Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Husgrund, ca 12x10 m (ONO-VSV), vinkelbyggd, bestående av tre 
rum eller utrymmen, helt eller delvis nersprängda i berget. 
 
Ett utrymme, i NV, har karaktär av källarrum. Det är ca 4x4 m (NNV-SSO) och 
1,7 m djupt med närmast lodräta bergväggar utan borrhål. Omedelbart utanför 
bildar upplagt stenmaterial i ONO en vall, 4 m lång (NNV-SSO), 2 m bred och 
0,2 m hög, och i VSV har en jordblandad oregelbunden stensamling lagts upp. I 
NNV saknas upplagda stenar och i SSO begränsas rummet av intill 1,3 m stora 
hällar, som förefaller vara en raserad del av huskonstruktionen.  
 
Ett annat utrymme, i Ö, är ca 3,5x3 m (NNV-SSO). Det är i NNV nersprängt 1 m 
och har i Ö-OSO en uppbyggd stenvall, 1 m bred och 1 m hög, av 0,3-1 m stora 
hällar.Tydlig avgränsning saknas i VSV mot det tredje utrymmet.  
 
Det tredje utrymmet, i S, är ca 5x4 m (ONO-VSV). Det begränsas i VSV-SSO av 
en stenvall, 2-3 m bred och svårbedömd höjd i relation till naturligt 
förekommande stenar. I ONO förefaller 0,2-0,4 m stora hällar och i VSV intill 1 m 
stora hällar vara inrasade i utrymmet. 
 
Kartlav intill 6-6,5 cm i diameter i det östra och det nordvästra utrymmet tyder på 
tillkomst under 1600- eller 1700-talet.  
 
Husgrunden förefaller ordentligt raserad, troligen avsiktligt (att döma av 
stenstorlekar, som inte ger intryck av att möjliggöra naturlig rasering). 
Konstruktionen ger också intryck av att kunna vara tillbyggd och i så fall ha rum 
från olika tider, möjligen med olika funktioner. Kan möjligen ha varit kruthus på 
1600-talet fram till 1659, och eventuellt sekundärt omgjord till norsk skans under 
1670-talet. Möjligen kan ytterligare någon funktion varit aktuell under 1700- och 
1800-talet.  
 
Enligt tidigare anteckningar ska ”ett kruthus av sten” ha bevarats och inte 
förstörts vid det norska anfallet 1659 då Nasafjälls gruvområde i övrigt 
förstördes. En skans vid Nasafjäll, bestyckad med kanoner, hade därefter 
uppförts vid mitten av 1670-talet. Ingen historisk karta är känd som redovisar 
läget för dessa anläggningar. 
 

 
Fornlämning 
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Antikvarisk kommentar: Tolkningen kruthus baseras på källarutrymmets 
karaktär, avsaknad av iakttagbar eldstad samt det långa avståendet till övriga 
gruvanläggningar. Tolkningen skans är mer osäker men baseras på läget och de 
om- och tillbyggnader som förefaller onödiga för ett kruthus.  
 
Terräng: Småkuperad höglänt S-sluttande hällmark. Kalfjäll. 
  
Referens:  
Awebro, Kenneth. 2002. Egidius Otto och Nasafjälls silvergruvor – planer på att 
återuppta driften efter förstörelsen 1659. Subarctic Mining II. Papers presented 
at a symposium in Luleå, June 15th 2001. Ed. Kenneth Awebro & Lennart Klang 
Jernkontorets bergshistoriska utskott, serie H 70. 
  

 
Det nedsprängda rummet i NV. Foto mot N: Lennart Klang 2016. 
 

 
Husgrundens källarrum i NV fotograferad från ovan. Norr är uppåt på fotot.  
Foto: Johan Fjellström 2018. 
 

 
Internt Obj.nr: 

N67 

 
Fornreg: 
L2019:4362 
 

 
Lämningstyp: 
Bergshistorisk 
lämning övrig   
 

 

Granskning i fält 2015-08-08 (GF, LK, IN, ON), 2016-08-12 (LBN), 
2017-08-13 (ON), 2018-08-10 (ON): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt.  
 
Beskrivning: Bok- och vaskverk, 16x9 m (N-S), bestående av en tvådelad 
stenpackning med ett varp bestående av malmsylta samt ett bestående av 
vasksand. 
 
Stenpackningens norra del är 9x6 m (Ö-V). Den består av vällagda stenar och 
har ett fundament med hjulstocksförsänkning, ett varp och tre stockrester efter 
bokkistor. 
 
Stenpackningen består av i regel 0,2-0,4 m stora stenar, men även enstaka intill 
1 m stora stenar ingår. Har varit golvyta eller fundament till golvyta. 
 
Hjulstocksfundamentet gränsar mot en bäck i V, är 4x3 m (Ö-V) och intill 0,5 m 
högt av intill 1,2x0,6 m stora hällar. I fundamentet är hjulstocksrännan ca 3,5x1 
m (Ö-V) och 0,2 m djup.   
 
Varpet med malmsylta, omedelbart Ö om hjulstocksförsänkningen, är 5,9x4,6 m 
(Ö-V) och 0,6 m hög. Förutom sand innehåller den även mindre fraktioner (silt), 

 
Fornlämning 
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malmstycken, intill 0,1 m stora, och träflisor (huggspån), vilket tyder på att varpet 
utgörs av malmsylta. I S begänsas denna av tre kantställda hällar, 0,3 m långa 
och intill 0,1 m tjocka. Hjulstocksförsänkningen och fundamentet kan antas ha 
fortsatt in under malmsyltan. Omedelbart N om varpet är en lagersten 0,5 m stor, 
med urgröpning för hjulaxeln. Den är flyttad till denna plats.  
 
Stockresterna, som sticker ut under och S om malmsyltan 1,5 -1,8 m från 
varandra, är 0,6-1,5 m långa och 0,3-0,4 m tjocka. De kan vara begränsningar till 
två bokkistor.  
 
Stenpackningens södra del är ca 10x9 m (N-S). Den är 9 m bred i N och 
avsmalnar till 8 m bred i S och består av en naturligt stenbemängd och tilljämnad 
yta och en utbyggnad med ett varp. Den naturligt stenbemängda ytan har 
enstaka påförda stenar. Utbyggnaden, längst i S, är 2,5x2,5 m (N-S). Varpet, i 
huvudsak belägen på utbyggnaden, är 2x1,3 m (NO-SV) och 0,4 m hög. Denna 
består av ihopkittad sand efter vaskning. 
 
Omedelbart V om bok- och vaskverket rinner en liten bäck, i vilken en hjulgrav 
bör ha funnits i anslutning till hjulstocksrännan. Dock syns inga tydliga lämningar 
i bäckfåran. 
 
En karta från 1640 visar hur två byggnader planeras här i bäcken med varsin 
damm. Troligen kom ett av dessa hus att byggas, möjligen med de båda 
funktioner som planeringskartan redovisar. 
  
Antikvarisk kommentar: Malmsyltan och vasksandsvarpet, särskilt det senare, 
riskerar att spolas bort av kraftiga vattenflöden. Åtgärder bör vidtas för att 
säkerställa bevarande. 
 
Referens kartor:  
Riksarkivet. Kommerskollegiets arkiv: Karta över Nasafjäll. Kommerskollegiets 
gruvkarta 1640. 
 
Referenser övrigt:  
Awebro, Kenneth & Hedlund, Lars. G. 1985. Bokverket på Nasafjäll. (Studia 
Laplandica 2). Stockholm. 
 

 
Det större varpet med bedömd malmsylta. I vänstra kanten syns fundamentet 
med försänkningen för hjulstocken och hur högen med malmsyltan delvis 
överlagrar fundamentet. Foto mot N: Ola Nilsson 2018. 
 

 
Bokverksområdet med de två varpen. Foto mot VNV: Lennart Klang 2015. 
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Internt Obj.nr: 
N68 
 
FMIS: 
L2019:4363 
 
 
Lämningstyp: 
Husgrund, 
historisk tid 
 
  

 

Granskning i fält 2015-08-08 (GF, LK, IN, ON), 2017-08-13 (ON), 

2018-08-10 (LBN, ON): 

Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Husgrund, närmast kvadratisk, ca 5x5 m (ONO-VSV), bestående 
av ett utrymme, ca 2,7x2,7 m (NNO-SSV), som omges av en stenmur, ca 1,2-1,4 
m bred och 1,3 m hög av 0,1-0,4 m stora stenar. I utrymmets hörn i SV är en 
eldstad ca 1x1 m (NNO-SSV) och ca 0,2 m hög. I NO är en ingång i stenmuren 
ca 0,8 m bred. Husgrundens väggar är utrasade i Ö, S och V. 
 
Troligen bostad för gruvarbetare som tjänstgjorde i bokverket 13 m SSV om 
husgrunden. 
  
Terräng: Flack moränavlagring och krönparti av liten berghäll i SO-sluttande 
hällmark. Kalfjäll. 
  
Referens:  
Awebro, Kenneth & Hedlund, Lars. G. 1985. Bokverket på Nasafjäll. (Studia 
Laplandica 2). Stockholm. 
 

 
Foto mot S: Ola Nilsson 2017. 
 

 
Foto mot N/NNV: Lennart Klang 2015. 
 

 
Fornlämning 
 

 
Internt Obj.nr: 
N70 
 
Fornreg: 
L2019:4364 
 
 
Lämningstyp: 
Rösning 
 
 

 

Granskning i fält 2015-08-09 (ON), 2016-08-12 (LBN) och 2018-08-10 

(LBN): 

Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Rösning, ca 0,5x0,3 m stort (Ö-V) och ca 0,5 m hög, bestående av 
fem på varandra lagda flata stenar, ca 0,02-0,15 m tjocka, på naturligt block, ca 
4x2 m stort och ca 2 m högt. På blocket, S om rösningen ligger en ytterligare en 
sten, troligen nedrasad från rösningen. 
 
Trolig färdvägsmarkering. Möjligen i förlängningen av ridväg norr om Överberget 
mot Norge som är markerad karta från 1805 i Bromé 1923. 
 

 
Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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Terräng: Blockrik stenig moränmark. Kalfjäll.  
  
Referens:  
Bromé, Janrik. 1923. Nasafjäll. Ett norrländskt silververks historia (Kartbilaga 4, 
Överbergsfältet å Nasafjäll efter Hornemans karta 1805). 
  

 
Foto mot N: Lena Berg Nilsson 2018. 
 

  
Internt Obj.nr: 
N76 
 
Fornreg: 
L2019:4365 
 
Lämningstyp: 
Brunn/kallkälla 
 
 

 

Granskning i fält 2016-08-12 (LBN) och 2018-08-12 (LBN, ON): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Källa, ca 1 m i diameter och 0,1 m djup. Omgärdad av stenar, i Ö 
och S ca 1 m breda och 0,3 m höga, i övrigt är liggande flata stenar, ca 0,1-0,5 
m stora, lagda för att samla upp vatten som rinner in från bäck i NNV. 
På platsen finns skylt som varnar för förorenat vatten. 
 
Terräng: Hällmark. Kalfjäll. 
 

 
Foto mot V: Lena Berg Nilsson 2016. 
 

 
Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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Bilaga 3. Objekt som dokumenterades vid 2018 års 

fältarbete, som skall ingå i RAÄ Arjeplog 362:1 
 

Nedanstående objekt skall ingå i gruvområdet RAÄ Arjeplog 362:1 och registreras inte i 

Fornreg förrän efter kompletterande fältarbete då alla ingående lämningar i gruvområdet 

skall granskas. 

 
ID-nr och 
Lämningstyp 
2018 

Beskrivning 2015-2018   
Med tillhörande information och foto 

Antikvarisk 
bedömning  
2018 

 
FMIS: 
RAÄ Arjeplog 
362:1 
 
 
Interna Obj.nr: 
N30, N32-N53, 
N55-N57, N59-
N63, eventuell fler 
 
 
Lämningstyp: 
Gruvområde 

 
Tidigare beskrivning (från 1969) enligt FMIS: Nasasilvergruvors gamla 
dagbrott o i dess SÖ del rest av kapellgrund. 
 
Tidigare beskrivning i FMIS (2017): Gruvområde för Nasa silvergruva, ca 
550x80 m (NV-SÖ), bestående av 1 dagbrott och 1 förfallet gruvhus av sten. 
Inom området finns även en rest av en kapellgrund med tillhörande kyrkogård, 
se RAÄ-nr Arjeplog 362:3. 
Tillägg: I närområdet finns fler husgrunder och ett bokningsverk och ev fler 
gruvhål enligt historisk karta. 
Tillägg dnr 3.4.2-2568-2017: Från gruvområdet löper Nasafjällsvägen mot Ö och 
kusten. Vid arkeologisk utredning år 2017 dokumenterades den del som går från 
Forsbacka till Missenträsk i Västerbotten. Denna del är drygt 7 mil lång och 
användes under 1770-tal till 1810-tal för transporter till och från Avaviken, 
Arvidsjaur. Vägen från Skellefteå till Avaviken finns belagd i domboken från 1772 
samt i resebeskrivningar och militära rekognoseringar för kartritning 1811. Från 
kusten följde man befintlig kärrväg mot Norsjö till Krångfors. Vägen är idag 
vandringsled och delvis rekonstruerad och det är oklart vilka sträckor som är 
ursprungliga. 
Antikvarisk kommentar: RAÄ-nr Arjeplog 362:2 är överförd till detta nummer. 
2017-10-02/AE. 
Skriftlig källa: Per André: Nasafjällsvägen 1771-1810. Delsträckan Skellefteå-
Glommersträsk. Skellefteå 1987. (RAÄ dnr 3.4.2-2568-2017). 
 
Tidigare beskrivning i FMIS (2018): Gruvområde för Nasa silvergruva, ca 
550x80 m (NV-SÖ), bestående av 1 dagbrott och 1 förfallet gruvhus av sten. 
Inom området finns även en rest av en kapellgrund med tillhörande kyrkogård, 
se RAÄ-nr Arjeplog 362:3. 
Tillägg: I närområdet finns fler husgrunder och ett bokningsverk och ev fler 
gruvhål enligt historisk karta. 
Äldre beskrivning, skannat bokuppslag: Nasa silvergruvas gamla dagbrott, i dess 
SÖ del rest av kappelgrund. 
Antikvarisk kommentar: Kvalitetshöjande åtgärd i samband med handläggning 
av annat ärende. Husgrunden (tidigare RAÄ-nr Arjeplog 362:2) ingår i den 
sammansatta lämningstypen gruvområde och är överförd till detta nummer. 
2017-10-02/AE, 2018-09-26/JÖ 
 

Dokumentation i fält 2015-2018 (GF, IN, LBN, LK, ON): 
Sammanfattas och anmäls till FMIS med ny beskrivning och geometri när alla 
ingående objekt har granskats. 
 
Granskade ingående objekt 2018: Se N30, N32, N34, N35 och N36. Ytterligare 
minst 30 objekt + gråbergsvarp återstår att granska inom RAÄ Arjeplog 362:1. 
 

 
Fornlämning 
 
Anmäls ej till FMIS 
2018. Alla ingående 
objekt RAÄ Arjeplog 
362:1 skall slut-
granskas före 
anmälan. 
  

 
FMIS: 
RAÄ Arjeplog 
362:2 
 
Internt Obj.nr: 
N35 
 
Lämningstyp: 
Överförd 

 
Tidigare beskrivning (från 1969) enligt FMIS: Gammalt förfallet gruvhus av 
sten. 
 
Tidigare beskrivning i FMIS (2017): Överförd till RAÄ Arjeplog 362:1 
Antikvarisk kommentar: Bevakningsobjekt pga att geometrin är digitaliserad från 
karta med skala 1:100 000. 
 

Granskning i fält 2015-08-08 (LK), 2018-08-10 (LBN): 
Se N35 nedan. 
 

 
Ingen ändring görs 
till FMIS 
 

 
FMIS: 
- 

 

Granskning i fält 2015-08-08 (LK), 2018-08-10 (LBN): 
Skadestatus: Ej skadad. 

 
Ingår i RAÄ Arjeplog 
362:1 
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Internt Obj.nr: 
N30 
 
 
Lämningstyp: 
Rösning 
 
 
  

Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Rösning, 1,5 m i diameter och 0,4 m hög av 0,2-0,6 m stora stenar 
och hällar. I mitten är en trästolpe 1,7 m hög och 12x12 cm, med upphängd 
järntriangel. Trästolpen förefaller vara sentida (från filminspelning på 1960-
talet?), men rösningen kan vara äldre och kan möjligen antydas på Svenonius 
karta från slutet av 1800-talet. 
 
Antikvarisk kommentar: Markeringen på Svenonius karta kan alternativt avse 
husgrunden N31.   
  
Terräng: NO-sluttande häll- och moränmark. Kalfjäll. 
  
Referens:  
Svenonius, Fredrik. 1897. Ur Nasafjälls zink- och silfvergrufvor i Norrbottens län 
(i Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar band 17, häfte 4). 
Stockholm. 
 

 
Foto mot VNV: Lena Berg Nilsson 2018. 
 

 
Anmäls ej till FMIS 
2018. Alla ingående 
objekt RAÄ Arjeplog 
362:1 skall slut-
granskas före 
anmälan. 
 

  
FMIS: 
- 
 
 
Internt Obj.nr: 
N32 
 
 
Lämningstyp: 
Husgrund, 
historisk tid 
 
 
  

 

Granskning i fält 2015-08-08 (LK), 2018-08-10 (LBN): 

Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Husgrund, rund, 5 m i diameter och 0,3 m hög, med eventuell 
utbyggnad mot Ö, ca 3x2 m (N-S). I kanten löst liggande stenar, 0,2-0,5 m stora. 
Ytan innanför består av sand, grus och uppstickande kvarts i berggrunden. Stark 
järnutfälllning på såväl stenar som sand/grus. Stenarna saknar kartlav. 
 
Byggnad på denna plats på kartor från 1640 och ca 1642. Kartorna antyder att 
hus kan ha varit sammanbyggda. En karta från 1745 anger husgrunder ungefär 
här och en karta från 1805 saknar både hus och husgrund på denna plats. 
 
Denna husgrund kan ha varit sammanbyggd med södra delen av husgrunden 
N34 genom gemensamt tak och mellanliggande utomhusyta, vilken har svagt 
stöd i 1642 års karta. Alternativt skulle husgrunden kunna höra ihop med 
kapellgrunden N31, men ingen historisk karta ger stöd för en sådan tolkning. 
 
Orientering: ca 2 m V om N31.  
 
Terräng: NO-sluttande häll- och moränmark. Kalfjäll. 
 
 

 
Ingår i RAÄ Arjeplog 
362:1 
 
Anmäls ej till FMIS 
2018. Alla ingående 
objekt RAÄ Arjeplog 
362:1 skall slut-
granskas före 
anmälan. 
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Referenser kartor:  
1) Riksarkivet. Kommerskollegiets arkiv: Karta över Nasafjäll. Kommerskollegii 
gruvkartor, 1640. 
2) Riksarkivet. Kommerskollegiets arkiv: Nasafjällsområdet. Lybeckers avritning. 
Kommerskollegii gruvkartor, ca 1642. 
3) Riksarkivet. Kommerskollegiets arkiv: Nasafjälls gruvor av Johan Ratkind. 
Kommerskollegii gruvkartor, 1745. 
4) Riksarkivet. Kommerskollegiets arkiv: Hornemans karta 1805. 
 

 
Foto mot NO: Lena Berg Nilsson 2018. 
  

 
FMIS: 
- 
 
 
Internt Obj.nr: 
N34 
 
 
Lämningstyper: 
Husgrund 
historisk tid och 
Smideslämning 
 
 
  

 

Granskning i fält 2015-08-08 (LK), 2018-08-10 (LBN): 

Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Husgrund/terrassering och slaggvarp efter smedja, oklar 
utbredning, ca 15x10 m (N-S/NNO-SSV).  
 
I N är stenkonstruktioner rester av en husgrund, ca 8x5 m (Ö-V). Denna är i N 
uppbyggd som terrassering, 0,2 m hög, av 0,2-0,4 m stora stenar, och i S/SSV 
avgränsad av hak, 0,1 m djupt. 
 
I S gott om smidesslagg inom ca 10 m i diameter och intill 0,2 m högt, blandat 
med ben.   
 
Troligen har ursprungliga huslämningar förstörts, varefter platsen har haft nya 
funktioner sekundärt, som smedja och möjligen som avskrädesplats. Platsen kan 
även vara påverkad av sentida aktiviteter på 1900-talet (filminspelning på 1960-
talet?). 
 
Byggnad eller byggnader på denna plats finns på kartor från 1640 och ca 1642. 
Kartorna antyder att hus kan ha varit sammanbyggda. En karta från 1745 anger 
sammanbyggda husgrunder och en karta från 1805 saknar både hus och 
husgrund på denna plats. Ingen karta antyder smedja på platsen, vilket kan 
tolkas som att byggnader från 1600-talet hade annan funktion och att 
smideslämningar tillkom i ett senare skede, oklart när. 
 
Södra delen, där smidesslaggen ligger, kan ha varit sammanbyggd med 
husgrunden N32 genom gemensamt tak och mellanliggande utomhusyta, vilken 
har svagt stöd i 1642 års karta.   
 
Referenser kartor:  
1) Riksarkivet. Kommerskollegiets arkiv: Karta över Nasafjäll. Kommerskollegii 
gruvkartor, 1640. 
2) Riksarkivet. Kommerskollegiets arkiv: Nasafjällsområdet. Lybeckers avritning. 
Kommerskollegii gruvkartor, ca 1642. 
3) Riksarkivet. Kommerskollegiets arkiv: Nasafjälls gruvor av Johan Ratkind. 
Kommerskollegii gruvkartor, 1745. 
4) Riksarkivet. Kommerskollegiets arkiv: Hornemans karta 1805. 
 

 
Ingår i RAÄ Arjeplog 
362:1 
 
Anmäls ej till FMIS 
2018. Alla ingående 
objekt RAÄ Arjeplog 
362:1 skall slut-
granskas före 
anmälan. 
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Foto mot Ö: Lennart Klang 2014.   
 

 
FMIS: 
RAÄ Arjeplog 
362:2 (överförd till 
RAÄ Arjeplog 
362:1) 
 
Internt Obj.nr: 
N35 
 
 
Lämningstyper: 
Husgrund 
historisk tid och 
Smideslämning 
  
 
  

 
Tidigare beskrivning (från 1969) enligt FMIS: Gammalt förfallet gruvhus av 
sten. 
 
Tidigare beskrivning i FMIS (2018): Överförd till Arjeplog 362:1. 
Antikvarisk kommentar: Kvalitetshöjande åtgärd i samband med handläggning 
av annat ärende. Husgrunden (tidigare RAÄ-nr Arjeplog 362:2) ingår i den 
sammansatta lämningstypen gruvområde och är överförd till detta nummer. 
2017-10-02/AE, 2018-09-26/JÖ 
 

Granskning i fält 2015-08-08 (LK), 2018-08-10 (LBN): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Husgrund,6x6 m (Ö-V/OSO/VNV) av flera lager hällar intill 2 
meters höjd. Innerytan är 4x4 m med i hörnet i NO en eldstad,1,5x1 m (Ö-V) och 
0,6 m hög. I S ingång, 1 m bred. Kartlav 6 cm på enstaka stenar, mestadels 
obetydlig kartlav på hällar i väggarna. Kol utanför i NV. Även spridd smidesslagg 
förekommer. 
 
Husgrunden är ombyggd/påbyggd/restaurerad och har ändrat funktion med 
tiden. Väggarna förefaller vara uppbyggda vid slutet av 1800-talet eller senare, 
på äldre husgrund enligt kartlavsförekomsterna. Enligt tidigare anteckningar 
(Lundman 2010) ska husgrunden ha renoverats av Länsstyrelsen Norrbotten på 
1980-talet. Har varit smedja enligt kartor från 1745 och 1805 och gruvstuga 
enligt kartor från 1640 och 1642, i två våningar. Kan också ha inrymt flera 
funktioner samtidigt, men sparsamma slaggförekomster här och mer rikligt med 
slagg på andra närliggande platser tyder på att smedjan endast var i drift under 
begränsad tid. 
 
Alternativt avses husgrunden N36 med tidigare beskrivning i FMIS. 
  
Referenser kartor:   
1) Riksarkivet. Kommerskollegiets arkiv: Karta över Nasafjäll. Kommerskollegii 
gruvkartor, 1640. 
2) Riksarkivet. Kommerskollegiets arkiv: Nasafjällsområdet. Lybeckers avritning. 
Kommerskollegii gruvkartor, ca 1642. 
3) Riksarkivet. Kommerskollegiets arkiv: Nasafjälls gruvor av Johan Ratkind. 
Kommerskollegii gruvkartor, 1745. 
4) Riksarkivet. Kommerskollegiets arkiv: Hornemans karta 1805. 
 
Referenser övrigt:  
Lundman, Bo. 2010. Ett bidrag till kunskapen om Nasafjäll efter år 1810. 3:e 
Nasafjällstiden 1887-1946-1999. Med vägledning vid besök på Nasafjälls 
malmfält. 
 

 
Ingår i RAÄ Arjeplog 
362:1 
 
Anmäls ej till FMIS 
2018. Alla ingående 
objekt RAÄ Arjeplog 
362:1 skall slut-
granskas före 
anmälan. 
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Foto mot NO: Lennart Klang 2014. 
 

 
FMIS: 
- 
 
Internt Obj.nr: 
N36 
 
 
Lämningstyp: 
Husgrund 
historisk tid 

 
Tidigare beskrivning enligt FMIS för RAÄ Arjeplog 362:2 kan alternativt 
avse denna husgrund (se ovan för husgrunden N35). 
 

Granskning i fält 2015-08-08 (LK), 2018-08-10 (LBN): 

Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Husgrund, 8x8 m (N-S) och intill 1,5 m hög av hällar i flera skikt. 
Innerytan är 4,5x4 m (N-S). I S ingång, 1 m bred. Kartlav 3 cm, mestadels 
obetydlig. 
 
Husgrunden är ombyggd/påbyggd/restaurerad och kan ha ändrat funktion med 
tiden. Väggarna förefaller vara uppbyggda vid slutet av 1800-talet eller senare, 
på äldre husgrund. Enligt tidigare anteckningar (Lundman 2010) ska husgrunden 
ha renoverats av Länsstyrelsen Norrbotten på 1980-talet. Har varit kokhus enligt 
karta från 1805 och gruvstuga enligt karta från 1640, i en våning. Kokhuset enligt 
1805 års karta hade ingången i Ö, inte i S såsom nuvarande husgrund. 
  
Referenser kartor:  
1) Riksarkivet. Kommerskollegiets arkiv: Karta över Nasafjäll. Kommerskollegii 
gruvkartor, 1640. 
2) Riksarkivet. Kommerskollegiets arkiv: Hornemans karta 1805. 
 
Referenser övrigt:  
Lundman, Bo. 2010. Ett bidrag till kunskapen om Nasafjäll efter år 1810. 3:e 
Nasafjällstiden 1887-1946-1999. Med vägledning vid besök på Nasafjälls 
malmfält.   
 

 
Foto mot SSV: Lennart Klang 2014.   
 

 
Ingår i RAÄ Arjeplog 
362:1 
 
Anmäls ej till FMIS 
2018. Alla ingående 
objekt RAÄ Arjeplog 
362:1 skall slut-
granskas före 
anmälan. 
 

 
FMIS: 
- 
 
Internt Obj.nr: 
N74 
 
 
Lämningstyp: 
Smideslämning 
 
 
 
  

 

Granskning i fält 2016-08-13 (LK): 
Skadestatus: Ej skadad. 
Undersökningsstatus: Ej undersökt. 
 
Beskrivning: Smidesslagg inom ca 4-5 m i diameter, möjligen i otydlig 
husgrund, ca 5x4 m (VNV-OSO). 
 
Historiska kartor från 1640 och ca 1642 redovisar byggnader, varav en 
klensmedja, som kan avse denna plats. Husredovisningen på kartorna är 
skissartad och anger inte tydligt smedjans plats, men smidesslaggen och 
kartskisserna gör att detta kan vara platsen för 1640-talets smedja. 
 
 

 
Ingår i RAÄ Arjeplog 
362:1 
 
Anmäls ej till FMIS 
2018. Alla ingående 
objekt RAÄ Arjeplog 
362:1 skall slut-
granskas före 
anmälan. 
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Orientering: Ca 5 m SO om husgrunden Obj.nr N36. 
 
Referenser kartor:  
1) Riksarkivet. Kommerskollegiets arkiv: Karta över Nasafjäll. Kommerskollegiets 
gruvkartor, 1640. 
2) Riksarkivet. Kommerskollegiets arkiv: Nasafjällsområdet. Lybeckers avritning. 
Kommerskollegiets gruvkartor, ca 1642. 
   

 
Foto mot V: Lennart Klang 2016. 
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Bilaga 4. Ritningsbilaga – bokverksområdet 
 

Ritningslista: 

Ritning Anläggningsnr/lämningstyp Typ Skala Antal 

1 Översikt Bokverksområdet, 

(obj. nr N67 + N68) 

Plan 1:250 1 

2 N67:1 Plan 1:50 1 

3 N67:1 Höjdprofil 1:50 1 

4 N67:2 Plan 1:50 1 

5 N67:2 Höjdprofil 1:50 1 

 

Ritning 1: Översiktsplan över bokverksområdet, skala 1:250. Digital renritning: Lena Berg 

Nilsson 2018.  
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Ritning 2: Planritning över det större varpet inom bokverksområdet, skala 1:50. Digital 

renritning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Ritning 3: Höjdprofiler över det större varpet inom bokverksområdet, skala 1:50. Digital 

renritning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Ritning 4: Planritning över det mindre varpet inom bokverksområdet, skala 1:50. Digital 

renritning: Lena Berg Nilsson 2018. 

 

Ritning 5: Höjdprofil över det mindre varpet inom bokverksområdet, skala 1:50. Digital 

renritning: Lena Berg Nilsson 2018. 
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Bilaga 5. Föredrag, seminarier och artiklar 2018 
Expedition Nasafjälls publika verksamhet har under året haft många olika former. Förutom 

det som redovisas nedan har även Kenneth Awebro och Lena Berg Nilsson presenterat 

projektet i anslutning till möten med Jernkontorets kommitté för icke-järnmetaller vid ett 

flertal tillfällen. Inom ramen för Expedition Nasafjäll har följande publika aktiviteter 

arrangerats under 2018: 

 

12 februari  
Reportage och program – Arjeplog 

Magasin Silvervägen med reportage om Expedition Nasafjäll och årets program. 

Programmet har även lanserats under perioden december–februari via framför allt sociala 

medier. Rubrik till ett av reportagen är ”Silverbrytningen i Nasa förändrade historien i 

norr” och med ingress: ”Om man skulle lista de viktigaste platserna i svensk historia har 

Nasafjäll en given plats. Det menar Lennart Klang, arkeolog, som engagerat sig i 

berättelsen om den historiska silvergruvan.”  

https://issuu.com/fotografmariasoderberg/docs/issu_silver_road_magasin_silverva__ 

 

2 mars 
Artikel – Arjeplog 

”… och månen bergsbruk i Nasafjälls silvergruva”. Artikel om de heraldiska 

komplikationerna med Arjeplogs kommunvapen. Av Maria Söderberg.  

https://www.arjeplognytt.se/2018/03/om-nytt-och-gammalt-kommunvapen/ 

20 mars  

Bildvisning och föredrag – Luleå  

”Nasajäll – myter och vad vi vet”. Expedition Nasafjäll presenterade sin senaste rapport: 

Lena Berg Nilsson, Ola Nilsson och Maria Söderberg. I samarbete med Norrbottens 

museum. 

 
 

 

 

 

 

 

 

16 maj 
Föredrag – Stockholm 

Föredrag på Historiska museet med arkeolog Lena Berg Nilsson. Guidad visning om 

silverskatter med Maria Söderberg: ”Nasa silvergruvor är en nyckellokal för tolkningen av 

det gruvhistoriska kulturarvet”. https://midsommarudden.blogspot.com/2018/04/historiska-

museet-16-maj-2018.html 

Artikel från mötet: https://www.arjeplognytt.se/2018/05/lansstyrelsen-ger-stod-till-

nasastudie/ 

https://issuu.com/fotografmariasoderberg/docs/issu_silver_road_magasin_silverva__
https://www.arjeplognytt.se/2018/03/om-nytt-och-gammalt-kommunvapen/
https://midsommarudden.blogspot.com/2018/04/historiska-museet-16-maj-2018.html
https://midsommarudden.blogspot.com/2018/04/historiska-museet-16-maj-2018.html
https://www.arjeplognytt.se/2018/05/lansstyrelsen-ger-stod-till-nasastudie/
https://www.arjeplognytt.se/2018/05/lansstyrelsen-ger-stod-till-nasastudie/
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15 juni  
Avaviken – Glommersträsk  

Nasaleden 72 km – ett historiskt lopp i skogs- 

och myrterräng mellan Avaviken och 

Glommersträsk. Till minne av de som vandrade 

längs Nasaleden. (Expeditionsdeltagaren Maria 

Söderbergs tid 27:16).  

https://www.pt.se/nyheter/arvidsjaur/ett-

kravande-historiskt-lopp-10899739.aspx 

Rapport:  

https://www.arjeplognytt.se/2018/06/nasaleden-

72-km-kravande-historiskt-lopp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 juni  
Dokumentation – den norska sidan av Nasafjäll  
inför företaget Elkem AS:s begäran om expropriation för att kunna påbörja kvartsbrytning. 

Norska och svenska samebyar protesterade. https://www.arjeplognytt.se/2018/06/kampen-

om-nasafjall/ 

 

Guidad visning – den svenska sidan av Nasafjäll  
i det gamla gruvområdet. Vandring till och från gruvan från norsk sida. Antal deltagare var 

dock endast två. Regn och hård vind. Guide: Maria Söderberg. 

 

30 juni  
Visning – Silbojokk / Vuoggatjålme  

Visning i Silbojokk med arkeolog Åsa Lindgren, Norrbottens museum. Men mycket hård 

blåst gjorde att mötet fick flyttas till Vuoggatjålme. Expedition Nasafjäll / Magasin 

Silvervägen arrangerade mötet i samarbete med museet och ABF Norr Arjeplog. Rapport 

här: https://www.arjeplognytt.se/2018/07/med-silbojokk-vidgas-historien/ 

 

 

 

 

https://www.pt.se/nyheter/arvidsjaur/ett-kravande-historiskt-lopp-10899739.aspx
https://www.pt.se/nyheter/arvidsjaur/ett-kravande-historiskt-lopp-10899739.aspx
https://www.arjeplognytt.se/2018/06/nasaleden-72-km-kravande-historiskt-lopp/
https://www.arjeplognytt.se/2018/06/nasaleden-72-km-kravande-historiskt-lopp/
https://www.arjeplognytt.se/2018/06/kampen-om-nasafjall/
https://www.arjeplognytt.se/2018/06/kampen-om-nasafjall/
https://www.arjeplognytt.se/2018/07/med-silbojokk-vidgas-historien/
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5 augusti  
Guidad visning – Adolfström 

Guidad visning och föredrag med 

historiker  

Kenneth Awebro i den gamla 

smälthyttan. Vid 1700-talets anläggning 

byggdes såg, kvarn, kolhus, smedja, 

bälgmakeri, snickeri, proberkammare, 

två kalcinationsugnar, dammar, 

smälthytta och vattenrännor. 

Transportvägar och nybyggen kom till. 

 

Kvällsmöte – Gautosjö 

Kvällsmöte: Drömmen om silvret i 

Laisdalen – Kenneth Awebro berättade. 

Om silvergruvan Gustafsfält från 1770-

talet. Bilder från silvergruvan md Maria 

Söderberg från sydvästsluttningen till 

Skuortatjåhkkå 1 291 m ö.h. 

 

 

 

 

 

 

 

12 augusti  
Vandring och visning – Nasafjäll  

Vandring och visning i samarbete med 

Rana Turistförening till Nasafjäll. 

Guidning med Ola Nilsson och Lena 

Berg Nilsson, Landskapsarkeologerna. 

Visningen tog ca 2 timmar, därefter blev 

det mat i gruvstugan med grillkock 

Maria Söderberg. 
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13 augusti 
Seminarium – Arjeplog  

Nasaepokerna i Arjeplogs historia. Seminarium 

Silvermuseet, Arjeplog. Med Kenneth Awebro, Ola 

Nilsson och Lena Berg Nilsson. Många frågor till 

föredragshållarna. 

https://www.norran.se/nyheter/historiker-slar-hal-pa-

myt-kring-nasafjall/ (”Historiker slår hål på myt kring 

Nasafjäll”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

24 augusti 
Arvidsjaur  

Maria Söderberg deltog vid Arvidsjaurs sameförenings möte om minnet av Nasafjäll och 

Silbojokk.  

https://www.arjeplognytt.se/2018/08/arvidsjaurs-sameforening-lyfte-fram-silbojokk-och-

aterbegravning/ 

 

15 september 
Föredrag – Luleå  

Föredrag ”Nasafjäll med nya ögon och nya rön” med Lennart Klang. Rödlundsgården, 

Luleå hembygdsförening.  

 

December 
Kommande möte om Nasafjäll med Pitebygdens forskarförening. Bo Lundman och 

Kenneth Awebro medverkar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.norran.se/nyheter/historiker-slar-hal-pa-myt-kring-nasafjall/
https://www.norran.se/nyheter/historiker-slar-hal-pa-myt-kring-nasafjall/
https://www.arjeplognytt.se/2018/08/arvidsjaurs-sameforening-lyfte-fram-silbojokk-och-aterbegravning/
https://www.arjeplognytt.se/2018/08/arvidsjaurs-sameforening-lyfte-fram-silbojokk-och-aterbegravning/


Bilaga 6 sid 1 

Bilaga 6. Fotolista 
 

Fotolista: 

Figur nr Motiv och fotoriktning Kategori Fotograf Antal 

Omslags-

foton 

Inmätning vid bokverksområdet, 

Gränsröse på Nasafjäll, 

Inventering av gruvlämningar 

Illustration Maria Söderberg,  

Maria Söderberg,  

Maria Söderberg 

3 

Figur 11 Bokverksområdet (N67 + N68), 

från ovan 

Översikt Maria Söderberg 1 

Figur 12 Varp (N67:2), mot NV Fornlämning Ola Nilsson 1 

Figur 13 Varp (N67:2), mot NV Fornlämning Ola Nilsson 1 

Figur 14 Varp (N67:1), mot V Fornlämning Ola Nilsson 1 

Figur 15 Varp (N67:1), mot N Fornlämning Ola Nilsson 1 

Figur 16 Varp (N67:1), mot NÖ Fornlämning Ola Nilsson 1 

Figur 17 Husgrund (N66), mot SSO Landskapsbild Lennart Klang 1 

RAÄ 

Arjeplog 

362:3 

Begravningsplats, mot SO, 

Upprest sten inom 

begravningsplatsen, mot VNV 

Fornlämning Maria Söderberg, 

Lennart Klang 

2 

N29 Terrassering, mot NO Fornlämning Lena Berg Nilsson 1 

N30 Rösning, mot VNV Granskat objekt inom 

RAÄ Arjeplog 362:1 

Lena Berg Nilsson 1 

N31 Kyrka/kapell, mot N Fornlämning Lena Berg Nilsson 1 

N32 Husgrund, mot NO Granskat objekt inom 

RAÄ Arjeplog 362:1 

Lena Berg Nilsson 1 

N34 Husgrund/smideslämning, mot Ö Granskat objekt inom 

RAÄ Arjeplog 362:1 

Lennart Klang 1 

N35 Husgrund/smideslämning, mot NO Granskat objekt inom 

RAÄ Arjeplog 362:1 

Lennart Klang 1 

N36 Husgrund, mot SSV Granskat objekt inom 

RAÄ Arjeplog 362:1 

Lennart Klang 1 

N64+N65 Skrädningsanläggning, mot N, 

Stensatt ränna inom skrädnings-

anläggningen, mot V 

Fornlämning Lena Berg Nilsson 2 

N66 Husgrund, mot N 

Husgrund, från ovan 

Fornlämning Lennart Klang, 

Johan Fjellström 

2 

N67 Varp (N67:2), mot N, 

Bokverksområdet, mot VNV 

Fornlämning Ola Nilsson, 

Lennart Klang 

2 

N68 Husgrund, mot S, 

Husgrund mot N/NNV 

Fornlämning Ola Nilsson, 

Lennart Klang 

2 

N70 Rösning, mot N Övrig kulturhistorisk 

lämning 

Lena Berg Nilsson 1 

N74 Smideslämning, mot V Granskat objekt inom 

RAÄ Arjeplog 362:1 

Lennart Klang 1 

N76 Brunn/kallkälla, mot V Övrig kulturhistorisk 

lämning 

Lena Berg Nilsson 1 

Bilaga 5 Publika aktiviteter 2018 Illustrationer Maria Söderberg 4 
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Expedition Nasafjäll 2018 
Expedition Nasafjäll är ett samarbetsprojekt kring Nasa silvergruvor. Fotograf Maria 
Söderberg, konsultgruppen Landskapsarkeologerna och Kenneth Awebro har genomfört 
olika aktiviteter inom ramen för samarbetet i flera år, varav denna rapport redovisar 
2018 års Expedition Nasafjäll. 
 
Genom arkivstudier framkom ett flertal hittills okända uppgifter som är relevanta för 
inventeringsarbetet och tolkningen av lämningarna, liksom för förståelsen av hur 
förhållandena var på Nasafjäll under framförallt 1600-talets gruvepok. Vid 
fältinventeringen slutgranskades 16 fornminnen. De flesta har kunnat tolkas till 
funktion och tidsperiod och inte minst är nu den troliga platsen för 1600-talets kyrka 
på Nasafjäll lokaliserad. Bokverksområdet har mätts in och dess lämningars känslighet 
för kraftig nederbörd och snöavsmältning har bedömts. 
 
Årets resultat visar att det är angeläget att fortsätta dokumentera vilka gruvlämningar 
och andra fornminnen som finns på Nasafjäll och hur de riskerar att förstöras. En 
sådan dokumentation utgör också grunden för att belysa viktiga frågor om landsdelens 
och platsens roll i samhällsutvecklingen sedan 1600-talets stormaktssträvanden. 


