Guidad mineraltur & middag i Laisvall
Fakta om mineraler i Arjeplog:

Laisvall samhälle med sjön Laisan. 37 km från Arjeplog.
Gruvdriften var igång mellan 1943 och 2001.

Från Laisvallgruvan: Fossiler från den tid när
fjällkedjan bildades för 450 – 550 miljoner år sedan.

Lyssna till hur den brytningsvärda blymalmen kom till i Laisvall!
Leta rätt på Din egen mineralrika sten!

Berggrunden i centrala och östra delarna
av Arjeplog bildades i huvudsak för c a 1850
– 2200 miljoner år sedan. Under den senare
delen av bildningstiden skedde detta med
mycket starka vulkaniska inslag. Vid denna
tid nådde havet upp till Arjeplogs kommuns
södra gräns och det kända Skellefteåfältet låg
c a 2 000 m under havsytan. De vulkaniska
aktiviteterna medförde att en många mineraliseringar och bergarter bildades. Fjällkedjans
tillkomst, som är av betydligt senare datum,
har ytterligare ökat mineral- och stenförekomsterna i kommunen. Här kan nämnas
silverförekomsten i Nasafjäll, blyfyndigheten
i Laisvall samt betydande förekomster av
kristallbildningar och mycket högkvalitativa
kvartsmineraliseringar.

Nasafjäll intill norska gränsen.

Laisvallgruvan var en gång i tiden havsbotten.
Här ﬁnns lämningar av snäckor – som de såg ut en gång innan
de ﬁck skal. Mineralföreningen i Arjeplog har en unik erfarenhet.
De är aktiva i en av Sveriges mest mineralrika kommuner.
Medlemmarna har genom åren vunnit många priser i mineraljakter.
Inom kommunen finns en mycket lång
gruvtradition. Det började redan på 1600talet med brytning av Nasafjälls silver och
bly. Under 1800-talet var brytning av koppar
och bly i fjällkedjan den mest intressanta och
omfattande verksamheten. I vår tid är den
nyligen avslutande blyepoken i Laisvall den
mest interessanta, en 60-årig epok som haft
avgörande betydelse för Arjeplogs kommuns
utveckling. Gruvan har under lång tid varit
Europas största blygruva. Brytningen har även
gett betydande mängder silver och zink.
Källa: www.plassn.nu/mineral

Välkommen till en annorlunda upplevelse!
Arjeplogs Mineralförening i samarbete med Maria Söderberg
och med stöd av ABF i Arjeplog.
Göran Johansson studerar en ”veckad sten” – en fjällbergart
med mörka små prickar: granater. Strax ovanför det gamla
gruvområdet. Oktober 2007. Fotograﬁer © Maria Söderberg

Ett arrangemang i anslutning till utställningen om Laisvallgruvan på Silvermuseet 14 juni – 14 september 2008.
www.laisvall.net

11/07. info@mariafoto.se

Guidad tur med Arjeplogs Mineralförening i och omkring den numera nedlagda
gruvan. Samling vid Fjällcampen, Gruvvägen, Laisvall, kl. 13.00. Vi börjar med
en introduktion. Avslutning med middag kl. 17.00 på hos Augusto da Marques
Silva på Laisvall Pub & Restaurang. Bildvisning.
Antal: max 20 per/gång. Anmälan en vecka innan, tel. 070–35 00 555 eller
info@mariafoto.se. Pris 375 kr/person. Under 15 år: 180 kr.
Middag, dricka och kaﬀe ingår.
Datum att välja bland:
Söndag 15 juni. Middag: Tjälknöl på älgstek, potatissallad och råkost.
Lördag 28 juni. Middag: Renskav/souvas (rökt renkött), potatismos och sallad.
Lördag 12 juli. Middag: Stekt lax med potatismos och sallad.
Lördag 19 juli. Middag: Abborrﬁlé från Uddjaur, potatisgratäng och sallad.
Lördag 9 augusti. Middag: Ugnstekt röding/öring med ris alt. råstekt potatis.
Vegetariska alternativ ﬁnns. Ange detta vid anmälan.

