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Rapport över arkeologisk utredning inför planerad

guldgruva i Barsele, Stensele sn, Lappland.

INLEDNING

Med anledning av en planerad guldgruva i Barsele mellan sjön Skirträs-
ket och Barselet i Umeälven har Västerbottens Museum AB genomfört 
en arkeologisk utredning av området på uppdrag av Barsele Guld AB.

SAMMANFATTNING

En arkeologisk utredning har genomförts inför planerad ny gruva i 
Barsele. Vid utredningen påträffades inga fornlämningar. Kulturlämnin-
gar i form av odlingsrösen och igenväxande slåttermark finns i närheten 
av dagens bebyggelse. Området har sannolikt främst nyttjats för jakt, 
fiske och insamling under stora delar av vår historia.

SYFTE

Utredningens syfte är främst att lokalisera områden som kan ha varit 
intressanta för bosättning eller annat utnyttjande under förhistorien eller 
äldre historisk tid.

UTREDNINGSOMRÅDET

Utredningsområdet är uppdelat i två delar, ett mindre som ligger mellan 
Skirträskets norra ände och Nedersttjärnen. Det större området ligger 
mellan Skirträsket och Barselet och omfattar nordöstra delen av Skiråsen 
och sydöstra delen av Barselberget ner mot Barselavan. (Fig.1) Inom om-
rådet finns en bebyggd fastighet, Barsele 1:54, resterande mark utgörs av 
skogsmark med inslag av myr. Genom området löper två skogsbilvägar. 
Betydande delar av utredningsområdet består av nyavverkade hyggen 
samt uppväxande hyggen. Inga kända fornlämningar är registrerade 
inom området. Vid Skog & Historia- inventeringen 1997 har en förfallen 
lada registrerats i den igenväxande skåttermarken SV om Barselavan.

METOD

Studier av Generalstabskartan och ekonomiska kartan visade att den 
enda bebyggelse som tidigare funnits i området är den som finns kvar 
idag. Sydväst om Barselavan är slåttermark markerad på Generalstaben 
och igenväxande öppen mark syns i samma område på den ekonomiska 
kartan från 1976. Efter kartstudier genomfördes fältrekognosering inom 
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de områden som verkade mest gynnsamma. Utredningen genomfördes 
genom okulär besiktning samt provstick med jordsond. 

RESULTAT

Inom utredningsområdet påträffades inga fornlämningar. Kulturlämnin-
gar i form av odlingsrösen och igenväxande slåttermark finns i 
anslutning till dagens bebyggelse. Området har i sen tid främst nyttjats 
till jakt och bärplockning. Exempel på detta är ett flertal älgpass med 
finurlig vedförvaring samt en mårdfälla och en kvarlämnad plastkasse 
med blåbär och lingon. 

Administrativa uppgifter

Kartblad   23H 3f
Fastighet   Gunnarn 4:1, Barsele 2:2, 4:1, 1:6, 1:54, 1:12, 1:50, 1:51, 1:27, 1:28,   
   1:21,1:22, 1:4, 1:49, 1:2, 5:1& 2:13
Vbm dnr   430/05
Dagsverken planering 1
Dagverken fält  5 
Dagsverken rapport 2 
Beställare  Barsele Guld AB
   Staffan Fahlgren
   Björkdalsgruvan
   934 94 Kåge

Fig.1 Karta över utredningsområdet. Den svarta pricken markerar den igenväxande åkermarken.
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Bildbilaga

Inom området fanns stora gropar grävda ner till fast berg. Foto: B. Andersson. Vbm

En skylt om bergets malminnehåll var uppsatt vid en av groparna.
Foto: B. Andersson. Vbm

Övergiven skåttermaskin i den igenväxande odlingsmarken. Foto: B. Andersson. Vbm
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