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Rapport över undersökning av fornlämning Bureå sn nr 66, 
i övre Bäck, Bureå sn, Västerbottens län. 

Rubricerade fornlämning, Bureå sn nr 66, undersöktes och åter
ställdes med Länsstyrelsens tillstånd (11.391-1416-79) 27 au
gusti och ·27 september 1979 och vill undertecknad därom berätta 
följande: 

SYFTE 
Undersökningen kom till stånd p g a  mångåriga och enträgna upp
maningar från några traditionsbärande bybor, vilka vet berätta 
att denna anläggning skall vara en "ryssgrav" från 1808-1809 års 
krig; mera om dessa till anläggningen knutna traditioner nedan. 
Syftet med undersökningen var alltså att konstatera om anlägg
ningen kunde Sättas i samband med dessa traditioner. 

BELÄGENHET OCH BESKRIVNING 
Anläggningen ligger 150 m SSV skolhusets i Övre Bäck sydvästra 
hörn, på Djupaåns östra strandbrädd i åravinen nedanför Skarp
åkern, vid den markerade åkröken rakt under första "n" i ekono
miska kartans "Skarpraningen" (se kartorna, fig. 1 och 2). 

Den estår av en ca 90x55x20 cm stor stenflisa som står på hög
kant vid östra långsidan av en liggande, spräckt sten ca 95x35x25 
cm stor; dessa stenar flankeras av två kantställda stenar, ca 
90x45x30 cm resp. ca 60x30x20 cm stora. Vid avtorvningen framkom 
ytterligare en sten strax väster om den liggande spräckta stenen 
sa�t ett fåtal mindre stenar under och i anslutning till den på 
högkant ställda flisan. Anläggningen mäter totalt ca 130xl00 cm 
(fig. 3-5). 

Strandi,{dden i åravinen har en frodig lövvegetation och en rik 
gräs- och örtflora i ett relativt tjockt humusskikt ovanpå en 
ganska lerig mjäla; sten av den sort som anläggningen ihoplagts 
av finns ej i närområdet. 

UNDERSÖKNINGEN 
Med anläggningen i centrum avtorvades en yta om 2,5x2,5 m och 
plangrävdes ner till en halv meters djup. Under anläggningens 
centrum grävdes ner till en dryg meters djup. Inga fynd påträffa
des och det befanns strax att anläggningen lagts ihop på en ur
sprunglig markyta; torven under stenarna i anläggningen var något 
tunnare än i markytan däromkring. Under torven kunde iakttagas en 
följd av mörkfärgade tunna lager av humusämnen i den leriga mjä
lan - sannolikt sediment från Djupaåns vårflöden i äldre tider. 
Marken under stenarna var alltså helt orörd. Fig. 6-7. 

TRADITIONER 
Hemmansägaren Henning Karlsson (fig. 8) i Övre Bäck (1903-1980), 
en av traditionsbärarna i byn och som även deltog i undersökningen, 
berättar att han redan år 1912 hörde talas om att det skulle fin
nas en "ryssgrav" i det här området. Den som berätt.ade det för 
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Henning var hans lekkamrat Per Hugo Löfstedt (1899-1966): "Här 
säg pappa att det ligger en ryss begraven". Fadern hette Per 
Erik Löfstedt (1856-1926). Löfstedts bodde i närheten och de 
båda pojkarna brukade ofta leka i det här området vid ån. Någon 
exakt plats utpekades inte vid den här tiden, utan det var först 
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ett stycke in på 1970-talet när Henning Karlsson vid röjnings-
arbeten i området råkade stiga på den då överväxta anläggningen 
och kände att 9ten låg på sten som traditionen knöts till just 
det här stället. Henning Karlsson röjde då fram anläggningen och 
reste upp den nu på högkant stående_fli�an. 

En annan tradition, fortsätter Henning, ej förlagt till just det
ta ställe men väl till gamla vägen, som närmast 30 m härifrån, 
berättar att en död rysk soldat skulle ha skottats över så slar
vigt invid vägen, att en passerande svensk namngiven indelt sol
dat från trakten vägde upp liket och tog den dödes stövlar som 
stack fram. Han tyckte det var synd att så fina skodon inte skul
le komma till fortsatt användning. När han senare drunknade i 
Bäckfjärden var det ingen som fäste avseende vid hans nödrop; det 
var, säger traditionen, straffet för hans gravplundring. Henning 
Karlsson berättar vidare att traditionen säger att den dåligt be
gravde ryssen efter denna episo� flyttades och jordades mera om
sorgsfullt "vid en bäck i Stackmoran". Platsen är dock ej utmärkt 
på något sätt. 

AVSLUTNING 
Fornlämning Bureå sn nr 66 är ingen grav i traditionell mening. 
Om stenarna tillsammans med litet jord tillfälligt skylt en död 
rysk soldat på markytan kunde undersökningen dock varken bekräfta 
eller vederlägga. Någon rest efter en gammal bro över ån torde 
det heller inte vara fråga om, då gamla vägen gick över ån längre 
åt norr. Det kan ej heller vara fråga om en gammal skiftesgräns
eller rågångsmarkering. Om man helt utesluter vad ortstraditionen 
berättar, är det mycket svårt _att finna en annan rimlig förklaring 
till anläggningen. Överblivna grund- eller knutstenar efter åter
uppförande av den intilliggande ladan i kanten av Skarpåkern? 

Bilagor: 

Skellefteå 27 oktober 1980 

?��y�
Peter Gustafsson 
Antikvarie 

2 kartor (utdrag ur Ekonomiska Kartan Rö 32) 
6 Sv/v foton (Skellefteå museum 1980:12:34 och 37 

samt 1980:14:29, 30. 31 och 35) 
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Vbn 
Bureå sn nr 66 
Övre Bäck 

Fig. 3 
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Fig. 5 
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Bureå sn nr 66 1 

Övre Bä ek 

Fig. 6 
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Fig. 8 
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