PRESSMEDDELANDE
1600-talets silvergruvor i Padjelanta och Sarek
”Ruskiga historier om misshandel av lapparne!” och rentav ett tortyrrum i fjällen, hade författaren och fotografen Tore Abrahamsson läst om när han i augusti
1963 vandrade i det vänligt vackra Padjelanta. Tortyrrummet skulle finnas vid
Kedkevares ödelagda silvergruvor där stormakten Sverige bröt malm på 1600talet, mitt ute i ödemarken, 37 mil nordväst om Luleå. Det enda som trehundra
år senare vittnar om silverdrömmarna är de gamla vattenfyllda gruvhålen, som
tycktes ruva på en hemlighet. En historia som ville, ja, måste berättas, tänkte
Tore Abrahamsson den där dagen i augusti.
I Drömmar av silver har nu denna märkliga historia återberättats. Boken har krävt åratal av
forskning. Tore Abrahamsson har grävt i arkiven, läst och tolkat dryga 8 000 sidor källmaterial.
Drömmar av silver handlar om fjällen, silvergruvorna och stormakten Sverige, och om de
maktfullkomliga, inte sällan brutala men också färgstarka och fängslande människor som drev
verksamheten i Kedkevare, senare även i silvergruvan Alkavare några mil norrut.
Drömmar av silver skildrar ett oerhört fascinerande kapitel svensk historia. Och stormaktens förblindning: silvergruvorna var ett förlustprojekt från de första skärpningarna, sprängningarna, på kalfjället 1660 tills att Karl XII undertecknade verksamhetens dödsdom 1703.
Silververket i Kvikkjokk gav under fyrtio år knappa 600 kilo silver. Ett katastrofalt resultat som
inte ens täckte en bråkdel av driftskostnaderna.
Framställningen är historisk, samtidigt en personligt tolkad berättelse som återuppväcker
de dödas röster, och med bilder förtydligar vidden i detta vansinnesprojekt. Genom åren har
Tore Abrahamsson besökt gruvområdena tio gånger under alla årstider. Boken innehåller 130
bilder, tagna mellan 1963 och 2005.
Tore Abrahamsson är författare, fotograf, och även arkitekt med viss inriktning på fjällanläggningar; hans fjällstuga finns på tjugotalet platser i svenska fjällen. Som passionerad fjällvandrare
och resenär, började Tore Abrahamsson tidigt dokumentera sina resor, både till de svenska fjällen
men också till Amerika, Mexiko, Himalaya och Afrika. Hans första bok Amerika på tio dagar, en
reseberättelse gavs ut 1965 och sedan debuten har han publicerat nio böcker, bland annat Kebnekaise (1968), Detta är Sarek (1973 och 1982), Okända fjäll (1992) samt Mexico 1977 (2007).
Tillsammans med Vilgot Sjöman har han också filmat en serie barnprogram för TV2, gjorda i
Afrika 1972. Tore Abrahamsson tillhörde TIOFOTO Bildbyrå och ägnades en separatutställning
på Fotografiska museet 1975.
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