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Bakgrund
Med anledning av den nya vägdragningen av E4 genom Sävar tätort gav vägverket efter beslut
av Länsstyrelsen 940715, Västerbottens museum AB i uppdrag atr utföra antikvarisk kontroll i
samband med schaktning i det fornlämningsområde som tillhör fornlämning nr 72, Sävar sn,
en förmodad krigsgrav från 1809 års krig (Ont Lst beslut 220-6901/94).
Arbetena utfördes inte 1994. Först i år, 1998, har den planerade vägdragningen påbörjats.
Museet har medverkat som avtalar men rubriceringen av arbetet har ändrats från antikvarisk
kontroll till arkeologisk utredning.

Utredningsområdet
Utredningsområdet ligger 25 m över havet. Det består av myrmark som en gång utgjort den
tjärn i vilken rvssarrla påstås ha dumpat sina döda efrer slaget vid Sävar 1809. Platsen är
belägen strax SV om 'Sävar tätort,

Målsättning
Målsättningen med utredningen var att klargöra om den registrerade krigsgraven gick att
påträffa samt att undvika att den i så fall kom rill skada vid vägarbetena.

Metod
Utredningen utfördes under tiden 26/10-28/10, år 1998.
Vid den del av vägsträckan som berör den förmodade krigsgraven deltog två arkeologer (varav
en praktikant) för att genom okulär besiktning avgöra om några rester av graven kunde
iakttagas. Med hjälp av grävmaskinens skopa och spadar sönderdelades det uppgrävda
materialet.
En grävmaskin med larvfötter grävde sig baklänges från NÖ till SV längs den utstakade
vägsträckningen. Den del av schaktet som berörde fornlämning nr 72 var 4-18 m brett och
wtalt ca 140 m långt. Det grävdes till ett djup av 0,4-1,2 m, vilket innebar ned till fast mark,
under si!t och torv.

Resultat
Vid utredningen påträffades inga rester efter den förmodade krigsgraven. Enligt
grävmaskinisten var den SÖ dden av schaktet d. v. s. området längs den nuvarande vägen,
utdikat tidigare.
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Sign. inskr.

BP

Orientering:

Terräng:

Östra delen av kärrmyr. Skogsmark.
Undcrsökn o fynd:
Kommcnlaf:
Tidigare anteckningar,
Tradition:

Enligt uppgift beordrades befolkningen i Sävar by att begrava de stupade ryska
soldaterna efter krigsslag 1809. Slaget stod ca 500 m SV om denna plats, dit
merparten av liken lär ha förts.
And ringar:

Tidigare art och sakord: Uppgift om krigsgrav.
Sakord, antal, beskrivningar:

7 2 Sävar
Grav och gravplats
Raänr

Krigsgrav, uppgift om.
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