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Omslagsbild: Jordrymning med träkonstruktion, nyregistrerad lämning punkt 4. 
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Sammanfattning 
På uppdrag av Boliden Mines har Västerbottens museum genomfört en arkeologisk utredning 
inom fastigheterna Rävliden 1:1, Forsheden 1:3, Björksele 1:99, 2:27, 8:2, 1:24, 1:31–34, 6:1, 
7:4, Kristineberg 1:215, Släppträsk 1:4, 1:19 och Vindelgransele 2:37, i Lycksele kommun. 
 
Syftet med utredningen var att hitta och registrera eventuella forn- och kulturlämningar inom 
det utpekade utredningsområdet. I området fanns sedan tidigare en registrerad fyndplats, RAÄ 
Lycksele 177:1. 
 
Vid utredningen påträffades och registrerades 21 kulturhistoriska lämningar, som alla antas 
vara kopplade till gruvnäringen i området. Mest troligt är lämningarna från perioden för 
prospekteringen av området, det vill säga 1930-tal. I anslutning till den sedan tidigare 
registrerade fyndplatsen framkom inga ytterligare fynd eller lämningar. 
 

Inledning  
Västerbottens museum fick i uppdrag av Boliden Mines att genomföra en utredning av 
förekomsten av forn- och kulturlämningar inom ett ca 5,7 kvadratkilometer stort område i 
anslutning till Rävlidengruvan och Rävlidmyrgruvan utanför Kristineberg i Lycksele kommun.  
 
Inom området fanns sedan tidigare en registrering i FMIS (Riksantikvarieämbetets register för 
forn- och kulturlämningar), RAÄ Lycksele 177:1, som är en fyndplats för en kvartspilspets. 
 

Syfte och metod 
Syftet med utredningen var att hitta och registrera forn- och kulturlämningar. 
 
Inför fältarbetet genomfördes en studie av gamla kartor, FMIS och terrängmodeller baserade 
på LIDAR-data och lokalhistoriska källor, i den mån sådana fanns tillgängliga. 
 
Fältarbetet utfördes genom en okulär inventering av hela området, registrering och 
dokumentering av lämningar genom positionering med GPS (projektion SWEREF 99 TM), 
beskrivning och fotografering.  
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Linje 10: Jordrymning (schakt), ca 25 m l (N-S), 3-5 m br och ca 1,8 m dj (se figur 7). På 
kanterna är ställvis vallar ca 1,5 m br och upp till 0,6 m h.  
Uppe på N-kanten står en äldre rönn, insidan av dikets kanter är beväxt med flertalet björkar, 
gran och lövsly. Vallarna är beväxta med ungskog, främst gran och björk. 
 
Punkt 11: Jordrymning (grop), oregelbunden ca 5 x 4 m (NÖ-SV) och ca 1,5 m dj. Utanför 
gropens NNV-kant finns en hög av jord och mindre stenar, oregelbunden 6 x 4 m (NÖ-SV) 
och ca 0,6 m h, delvis överväxt.  
Kanten på gropen är beväxt med ett 10-tal mindre granar, enstaka mindre björkar och lövsly. 
Högen är beväxt med enstaka mindre barrträd, ett 10-tal mindre björkar och granplantor. 
 
Punkt 12: Jordrymning (grop), oregelbunden ca 5 x 4 m (ÖNÖ-VSV) och ca 1,7 m dj, ställvis 
omgiven av vall (oregelbunden) ca 2 m br och 0,3-0,5 m h.  
I kanten på gropen växer ett 10-tal granar, ett 10-tal mindre björkar och lövsly. På vallen växer 
blandskog. 
 
Punkt 14: Jordrymning (grop), oregelbunden ca 6 x 5 m (NV-SÖ) och 1-1,5 m dj (ojämn 
botten), utanför NNÖ-kanten är en hög av jord och sten, oregelbunden ca 7 x 4 m (NNÖ-SSV) 
och ca 1 m h (se figur 8).  
Gropens kanter är beväxt med en björk, 3 granar, ett 10-tal mindre granar och lite sly. Högen 
är delvis beväxt med ett 10-tal björkar, en tall och en mindre gran. 
 
Yta 15: Jordrymning, inom en yta ca 25 x 15 m (N-S) är spår efter jordrymning, främst ett 
schakt ca 20 m l (N-S), 2-4 m br och 0,5-1 m dj. Vallar/högar av jord och sten finns på 
sidorna, främst på Ö-sidan, 2-4 m br och 0,4-0,7 m h. 
Beväxt med ung blandskog och sly. 
 
Punkt 18: Jordrymning? (grop), rektangulär ca 4 x 3 m (Ö-V) och ca 0,7 m dj. Omgiven av en 
oregelbunden vall 1,5-2 m br och 0,3-0,5 m h, vall saknas i V. En större sten ligger i botten på 
gropen mot Ö.  
Gropen är beväxt med sly och vallarna med blandskog. 
 
Punkt 19: Jordrymning (grop), oregelbunden ca 8 x 4 m (N-S) och 1,5 m dj, på Ö- och V-sida 
är väl överväxta högar av jord och sten, oregelbundna 7-8 m i diam och 1-1,2 m h.  
Gropens kanter är beväxt med ett 10-tal äldre och yngre lövträd och sly. Högarna beväxta med 
blandskog. 
 
Yta 20: Jordrymning (schakt), inom en yta ca 50 x 25 m (N-S) är ett schakt ca 40 m l (N-S), 4-
5 m br och upp till 2 m dj. Utanför V-kanten av gropen är en vall/hög av jord och sten ca 40 m 
l (N-S), 8 m br och upp till 1,2 m h. Genom vallen/högen går 7 mindre fördjupningar/diken 4-8 
m l (Ö-V), 0,2-0,5 m br och 0,2-0,4 m dj. På botten i schaktets S-ände är rester av 
träkonstruktion (se figur 9-11).  
Ytan är beväxt med äldre lövträd, tall och sly. Skogen omkring är ungskog, men på lämningen 
är träden betydligt äldre. 
 
Punkt 21: Jordrymning (grop), oregelbunden ca 4 x 4 m och ca 1,2 m dj. Ställvis omgiven av 
vall ca 2 m br och ca 0,4 m h.  
Beväxt i kanterna och på vallarna av ett 10-tal äldre lövträd, en större tall och ett 20-tal unga 
granar. 
 
Punkt 22: Jordrymning? (schakt), oregelbundet ca 10 m l (N-S), 2-3 m br och vattenfylld 
(troligen inte alltför djup). På kanterna finns ställvis vallar/högar av jord och sten ca 2 m br 
och 0,3-0,4 m h, väl överväxta (se figur 12). 
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Kanterna på gropen är beväxt med äldre lövträd, gran- och lövsly. Vallarna/högarna är 
beväxta med mest en ung tall och enstaka unga granar, gran- och lövsly. 
 
Punkt 23: Jordrymning? (schakt), oregelbunden ca 10 m l (N-S), ca 4 m br och 0,4-0,7 m dj, 
delvis vattenfylld i botten. På V-sidan av schaktet är högar/vall med jord och sten, upp till 4 m 
br och ca 0,7 m h.  
Högarna/vallen beväxt med enstaka äldre lövträd, enstaka unga granar och tallar och gran- 
och lövsly. 
 
Punkt 24: Jordrymning (grop), oregelbunden ca 5 x 4 m (Ö-V) och 0,2-0,8 m dj (mycket ojämn 
botten). Utanför V-kanten av gropen är en väl överväxt hög av jord och sten, oregelbunden ca 
9 x 4 m (NNÖ-SSV) och ca 0,7 m h.  
Gropen är beväxt med 4 äldre lövträd, löv- och gransly. Högen är beväxt ett 20-tal unga tallar, 
ett 20-tal unga björkar och sly. 
 
Punkt 25: Jordrymning (grop), oregelbunden 5 x 3 m (N-S) och vattenfylld. Utanför V-kanten 
är en väl överväxt hög av jord och sten, ca 7 x 4 m (Ö-V) och ca 0,6 m h. 
I kanten på gropen växer 3 granar (två äldre), en tall och en äldre björk. På högen växer 4 
unga granar, två äldre björkar och gransly. 
 
Punkt 26: Naturföremål/-bildning med tradition, en tall, ca 0,3 m i diam, som på SV-sidan har 
tre invallade skåror troligen efter en vajer eller liknande. Skårorna är från marken ca 0,3 m, 0,5 
m och 0,9 m upp på stammen. I den översta skåran sitter två metallpinnar, ca 0,01 m i diam, 
inslagna i stammen, troligen delar av ett fäste (pinnarna ser ut att ha blivit avsågade). I 
mellersta skåran är 4 metallpinnar, ca 0,003 m i diam, som sitter parvis och är möjligen rester 
av avbrutna fästen (se figur 13-15). 
 
Punkt 28: Jordrymning (grop), oregelbunden ca 5 x 4 m (N-S) och vattenfylld. På V-sida om 
gropen är en väl överväxt hög av jord och sten, rektangulär ca 9 x 4 m (Ö-V) och ca 0,9 m h. 
På Ö-sidan är en väl överväxt vall ca 4 m l, 1,5 m br och ca 0,5 m h (se figur 16).  
Gropens kanter är beväxt med 7 lövträd och en mindre gran. Vallen är beväxt med en tall, en 
gran och två björkar. Jordhögen är beväxt med en tall, 3 granar och mycket lite sly. 
 
Punkt 32: Jordrymning? (schakt), 8 m l (N-S), 1,5-2 m br och 0,3-0,9 m dj. På Ö- och V-sida 
är vallar ca 8 m l (N-S), 1,5-2,5 m br och ca 0,4 m h. Ungefär i mitten på gropen är en större 
sten/hälla i botten och intill denna är schaktet som djupast. Uppe på kanten i N och S, är 
hjulspår efter skogsmaskin. 
Schaktet är beväxt med sly och vallarna med en mindre björk, en mindre gran, sly och ett 20-
tal 1-3 m höga tallar och granar. 
 
Linje 33: Jordrymning (schakt) ca 45 x 2-4 m (ÖNÖ-VSV) och ca 1 m dj. På NNV-sida är en 
vall ca 45 m l, 2-6 m br och 0,7-1,5 m h. Ett dike är anslutet till lämningen i ÖNÖ och VSV, 
ytterligare spår av sentida aktivitet finns i form av en fördämningsanordning ungefär i mitten 
av jordrymningen. Fördämningen består av ett plank (ca 4 m l och 0,9 m h) av 
tryckimpregnerade brädor med ett trekantigt hål i övre delen på mitten (ca 0,7 x 0,4 m stort) 
av planket. Möjligen har detta att göra med åtgärder gjorda i samband med att 
metaller/tungmetaller läckte ut från gruvan pga erosionsskador. 
Vallen är väl överväxt med barrskog (både yngre och lite äldre) med inslag av löv och schaktet 
är beväxt med sly och gräs. 
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