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Sammanfattning 
Med anledning av planer för en restaurering/nybyggnation av en sommarkåta vid Gillesnuole 
kapellplats har Länsstyrelsen beslutat att en arkeologisk undersökning/besiktning bör utföras 
på platsen innan kåtan uppförs. Undersökningen genomfördes av Västerbottens museum 
sommaren 2011.  
 
Undersökningsområdet är ca 600 m2 stort och ligger relativt centralt i Gillesnuole 
kapellplatsområde. I samband med undersökningen framkom varken forn-/kulturhistoriska 
lämningar eller fynd. Ur kulturhistorisk synpunkt har Västerbottens museum därför inget att 
erinra över planerna på en nybyggnation i området. 
 
Bakgrund 
Sorsele församling planerar att utföra en restaurering/nybyggnation av en sommarkåta vid 
Gillesnuole kapellplats. Placeringen av den nya kåtan ligger inom området för den äldsta 
kapellplatsen från 1674, registrerad som RAÄ 565 i FMIS, samt inom en kulturmiljö av 
riksintresse. I samband med planerna på en restaurering/nybyggnation har Länsstyrelsen 
beslutat att en arkeologisk undersökning bör ske på platsen innan kåtan uppförs. Denna 
utfördes av Västerbottens museum sommaren 2011.  
 
Syfte/mål 
Undersökningen syftar till att kartlägga, dokumentera fynd och lämningar på kapellplatsen 
(RAÄ 565) innan restaureringen/nybyggnationen av kåtan inleds.  
 
Områdesbeskrivning 
Gillesnuole ligger vid Vindelälvens utlopp i Storvindelns västra ände, ca 3 mil nedströms 
Ammarnäs. Kapellplatsen i Gillesnuole är ca 11 500 m2 och består av ett kapell, en 
begravningsplats, en njalla, en klockstapel, en minnessten, ett modernt församlingshus, samt 
två torvkåtor. Området är flackt till svagt sluttande i SÖ. Vegetationen utgörs av glesbevuxen 
blandskog med en undervegetation av blåbärs- och lingonris.  
 

 
Fig. 1. Områdeskarta över Gillesnuole 

 
Fornlämningsbild 
Vid kapellplatsens SV hörn ligger en stenåldersboplats. Denna ligger på ett strandplan och 
begränsas i S och V av ett lågt strandhak (se figur 1). Riksantikvarieämbetet har genomfört 
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arkeologiska inventeringar på platsen och i samband med dessa har det framkommit sex 
kvartsitavslag och en kvartsspets. Även i kapellplatsens närområde finns ett flertal 
stenåldersboplatser registrerade (FMIS).  
 

 
Fig. 2. Fornlämningsområdet är blåmarkerat, grönmarkeringen indikerar undersökningsområdet och den röda triangeln visar var 
den nya kåtan kommer att placeras.   

 
Kulturhistoria 
Gillesnuole har fungerat som kyrkplats för samerna sedan 1600-talet. 1673 avsöndrades 
Sorsele kapellförsamling från Lycksele pastorat (Nyström 1972). I samband med detta valde 
man Gillesnuole som den plats där det första kapellet i församlingen skulle uppföras. Det 
nuvarande kapellet uppfördes 1796-1798. När kapellet i Ammarnäs tillkom 1858, förlorade 
Gillesnuole sin betydelse. Kapellet såldes till Jan Andersson Grahn som flyttade det till 
Granåker där det fick tjänstgöra som tröskloge. Senare återfördes det till sin ursprungliga plats 
och invigdes i restaurerat skick 1940 (Haglund 1940). Vid Riksantikvarieämbetets inventering 
1982, hittades lämningarna efter en härd, tre husgrunder (två av dessa hade spisrösen), två 
kåtabottnar, samt ett flertal förhöjningar och fördjupningar som kan vara husgrunder. 
Husgrunderna och kåtabottnarna är troligen rester efter en kyrkstad (FMIS).  
 
Förberedelsearbete 
Innan fältarbetet utfördes har undersökningsområdet och dess närområde studerats genom 
landskapsanalys, ortnamnsanalys samt genom studier av antikvariskt arkivmaterial som äldre 
kartmaterial, rapporter och hembygdslitteratur. Syftet med analyserna har varit att få kunskap 
om platsen, dess funktion och förhistoriska sammanhang, samt ge ett bra underlag inför 
fältarbetet. Förarbetet omfattade även genomgång av tidigare registrerade kulturlämningar, 
kulturmiljöer samt fynd (FMIS, Kringla, mm). 
 
Resultat 
Undersökningsområdet är ca 600 m2 stort och ligger relativt centralt i Gillesnuole 
kapellplatsområde. Västerbottens museum har utfört en terrängrekognosering i området, samt 
en arkeologisk besiktning i samband med maskinavbaningen på platsen där den nya kåtan ska 
uppföras. I samband med detta framkom varken forn-/kulturhistoriska lämningar eller fynd. 
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Ur kulturhistorisk synpunkt har Västerbottens museum därför inget att erinra över 
planerna på en nybyggnation i området. 
 

 
Fig. 3. Maskinavbaning vid den nya kåtaplatsen.  

 
Administrativa uppgifter 
Län, Kommun, Socken: Västerbotten, Sorsele kommun, Sorsele socken 
Ekonomiska kartan: 25G 0-1 i-j 
Vbm dnr: 547/10 
Uppdragsgivare: Sorsele församling 
Uppdragsansvarig: Jans Heinerud, Västerbottens museum 
Rapportansvarig: Ellinor Johansson, Västerbottens museum 
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