
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET 

RAPPORT nr. 2010-015 

 

Inventering och avgränsning av 1809 

års slagfält kring Krutbrånet med 

omnejd, Sävar sn, Västerbotten 

 
Av 

 

Johan Linderholm 
 

 

INSTITUTIONEN FÖR IDÈ- OCH SAMHÄLLSSTUDIER 

 



 

 

Tekniska och administrativa uppgifter ....................................................................................... 1 

1 INLEDNING ....................................................................................................................................................... 2 

2 UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE .................................................................................................. 3 

2.1 Undersökningsstrategi ................................................................................................................................... 3 

2.2 Aktuella undersökningsområden ................................................................................................................... 4 

2.3 Tidsomfattning .............................................................................................................................................. 5 

3 RESULTAT ......................................................................................................................................................... 5 

3.1 Metalldetektorsök överblick .......................................................................................................................... 5 

3.2 Metalldetektorsök områden ........................................................................................................................... 6 

3.3 Övriga fynd .................................................................................................................................................... 6 

4 SAMMANFATTANDE DISKUSSION ............................................................................................................. 7 

5 FIGURER ............................................................................................................................................................ 9 

5.1 Figurer ........................................................................................................................................................... 9 
 



Miljöarkeologiska laboratoriets rapporter 2010-015 

 1 

Tekniska och administrativa uppgifter 
 

 

Tillståndsgivare  Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Diarienummer  431-1012-2010 

Undersökande institution Miljöarkeologiska Laboratoriet, Institutionen för Idé- 

och samhällsstudier, Umeå universitet 

Rapportansvarig  Johan Linderholm 

Län    Västerbotten 

Landskap    Västerbotten 

Kommun    Umeå 

Socken   Umeå 

Fornlämningsobjekt Möjliga platser för slaget vid Sävar 1809. 

Tidpunkt för undersökning 2010-06-07 - 2010-06-24; 2010-08-25 - 2010-08-26; 

2010-09-12. 

Medverkande Johan Linderholm (undersökningsledare), Jenny 

Ahlqvist och Hazel Moss 

Undersökningstyp  Inventering, metalldetektoravsökning, tillvaratagande 

av fyndmaterial 

Undersökt yta  ca 2 ha 

Koordinatsystem  RT 90 2,5 gon väst 

Arkivhandlingar & fynd Fyndmaterial, ritningar, dokument och fotografier 

förvaras vid Miljöarkeologiska laboratoriet, 

Institutionen för Idé- och samhällsstudier, Umeå 

universitet. Efter konservering är fyndmaterial 

fördelat till Västerbottens länsmuseum. 



Miljöarkeologiska laboratoriets rapporter 2010-015 

 2 

Inventering och avgränsning av 1809 års slagfält kring Krutbrånet med 

omnejd, Sävar sn, Västerbotten 
 

 
 

Av Johan Linderholm 

Miljöarkeologiska laboratoriet 

Institutionen för idé- och samhällsstudier 

Umeå Universitet 
 

 

 

1 Inledning 

Slaget vid Sävar 1809 är en händelse som finns dokumenterad och beskriven i flera historiska 

källor. Själva slagfältets utbredning har inte varit väl känd och har ej heller undersökts i någon 

större omfattning fram till och med denna undersökning. I Sävar by lär man ha, skärskilt i 

området kring dagens centrum, återfunnit ett flertal lämningar efter slaget och då främst 

muskötkulor etc. i samband med åkerbruk av området. Även fynd av någon enstaka stupade 

soldat lär ha gjorts här men dessa informationer är än så länge inte bekräftade till fullo. 

 

Miljöarkeologiska laboratoriet har bedrivit studier av andra aspekter av detta slag i samarbete 

med Sävar Hembygdsförening och då främst att försöka lokalisera eventuella massgravar. I 

samband med inventeringar under 2007 av moss- och myrmarker framkom i terrängen norr 

om Almasjön, en möjlig plats för, den av flera källor omtalade förposten. Här iakttogs 

stenformationer längs en höjdsträckning som skulle kunna utgöra naturliga värn kring vilka 

tillfälliga läger kan ha uppförts. Vid denna plats lokaliserades sedan 2009 en muskötkula i 

samband med en besiktning av platsen och länsstyrelsen kontaktades för att vidta åtgärder för 

att skydda platsen från överhängande exploatering/markberedning. Som en följd av dessa 

upptäckter, har den nu aktuella undersökning blivit initierad. Den nu aktuella undersökningen 

har utförts på uppdrag av länsstyrelsen i Västerbotten och finansierats enligt ”Statsbidrag till 

undersökning av 1809 års slagfält i Sävar, Umeå socken och kommun, Västerbottens län (7:2, 

2010)” (Dnr 431-1012-2010). 

 

Syftet med dessa fältundersökningar har varit att undersöka omfattningen av lämningar efter 

slaget på andra platser kring Sävar där stridigheter torde ha pågått och på detta sätt ge en ny 

bild av var och hur slaget ägt rum i de olika skeendena och att ge underlag för hur att värdera 

platsen antikvariskt. Detta har utförts genom att inventera och avsöka smärre ytor inom ett 

större undersökningsområde med metalldetektor samt att lägesbestämma och ta tillvara 

fyndmaterial. 

 

Denna fältundersökning har genomförts under ledning av Johan Linderholm, MAL, 

tillsammans med Jenny Ahlqvist och Hazel Moss. Joel Marklund har bistått med värdefulla 

erfarenheter rörande metalldetektering i samband med dessa undersökningar. 
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2 Undersökningens genomförande 

2.1 Undersökningsstrategi 

I denna undersökning har metalldetektor använts för att lokalisera metallföremål, typ blykulor 

etc. Avsökning gjordes med målsättning att de ytor som genomsökts inte skulle innehålla 

ytterligare fyndmaterial i metall från den aktuella händelsen. Detta fungerade i de flesta fall 

men i fall där det undersökta området varit markberett var detta inte möjligt att genomföra. 

Samma gäller några fall där fyndtätheten var hög och på detta vis inte motiverade fullständig 

insamling.  

 
Metalldetektering - Jenny Ahlqvist och Hazel Moss 

 

Framgrävt fyndmaterial mättes in så nära ursprungsdepositionen som möjligt, men i de fall 

markberedning förkommit har dessa angivelser lägre precision. Alla fynd samt vissa 

topografiska företeelser har mätts in med GPRS (Trimble R8) där noggrannheten anges att 

vara bättre än +-5 cm och det använda koordinatsystemet har varit RT 90 2,5 gon V. 

Positioner på några kulfynd som inte grävts fram och ej heller samlats in har inmätts med 

handhållen GPS (Garmin), med lägre noggrannhet (+-5m). 

 

 

 
Fynddokumentation - Hazel Moss 
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2.2 Aktuella undersökningsområden 

Befintliga poster enligt fornminnesregistret som är aktuella i samband med denna 

undersökning är Raä 48:1 (Krutbrånet) samt Raä 72:1 (Kjesen) Sävar sn. Dessa är 

klassificerade som platser med tradition med anknytning till slaget och har ingen definierad 

areell position. Undersökningsområdet är grovt definierat från det tillstånd för 

metalldetektoranvändning givet av Länsstyrelsen i Västerbotten (ärendebeteckning 431-2537-

2010) (se figur 1).  

 

Denna undersökning har främst koncentrerats till smärre nedslag runt Almasjöns nordöstra 

del, områden söder respektive norr om Krutbrånet samt strax öster om sjön Kjesen (se figur 2 

och tabell 1).  

 

Till en början förväntades det inte att något omfattande fyndmaterial skulle hittas och ej heller 

att nyligen markberedda områden skulle finnas inom undersökningsområdet vilket gjorde att 

undersökningsstrategin fick läggas om under hand som undersökningarna utvecklades. 

Allteftersom fyndmaterialet ökade i omfattning kom detta att ta resurser i anspråk och 

omprioriteringar var nödvändiga. Nedan återges även det kronologiska förloppet i hur 

undersökningarna utvecklades. 

 

Tre områden vid Almasjön har undersökts, där det första utgjorde den förmodade förposten, 

GRD1-4, där ett rutnät om totalt 60*40 m lades ut och inom vilket metalldetektering 

genomfördes. Tanken var här att försöka testa förposthypotesen samt att undersöka om det 

område som avsatts som skyddsvärt räckte till. Den andra undersökningsytan utgjordes av 

området GRD5, ett område nyligen markberett, ca 80 m öster om GRD1-4. Denna yta 

avsöktes ytterst översiktligt, pga. tidsbrist. Den tredje ytan, GRD6, en yta om 50* som 

förlades med milstolpen Raä 108:1 i centrum. Här var tanken att pröva möjligheten till andra 

positioner för eventuella förposter. 

 

Efter avslutade underökningar vid Almasjön påbörjades undersökningarna söder om 

Krutbrånet. Ungefär 25 m söder om Raä 49:1 (milstolpen söder om Krutbrånet) lades två 

linjer ut, L1V-E, öster om kustlandsvägen samt L2V-E, väster om kustlandsvägen. En 

ytterligare linje, L3V-E, förlades cirka 110 m söder om milstolpen, strax norr om stigen 

till/från rastplatsen vid E-4an (Sävar Visitorcenter). Här ville vi se om de kulfynd som gjordes 

inom ramen för den arkeologiska undersökningen 2009 var en tillfällighet eller om området 

söder om Krutbrånet kunde ses som en sammanhängande yta med lämningar efter striderna.  

 

I ett försök att nå en avgränsning söderut (om man tänker sig Krutbrånet som 

huvudskådeplats) lades en sista södra linje ut (L7V-E) 150 m söder om milstolpen och även 

söder om stigen från Visitorcenter. Söder härom tätnar skogen vilket gjorde undersökningar 

här väl svåra. Förhoppningen var att kunna visa en yta ”fri” från slagfältslämningar (något 

som efter genomförd undersökning skulle visa sig vara en synnerligen from sådan). 

 

Norr om E-4 har ett mindre område undersökts ca 200 m väster om Kjesen, och fick 

benämningen L4V-E. Även denna yta var tänkt att kunna representera ett fyndfritt område 

(vilket ej heller denna gång visade sig vara fallet). 

 

Ett område på Krutbrånets norrslänt visade sig vid undersökningstillfället vara nyligen 

avverkat och markberett. Området delades in i två undersökningsytor, L5 och L6 på ömse 

sidor om kustlandsvägen. Här fick undersökningarna mer karaktär av räddningsundersökning 

då det visade sig att metallföremål låg exponerade i plogtiltor och riskerade att komma att 

förstöras tämligen snabbt om inte materialet tillvaratogs. Här lades till en början ut två tänkta 
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linjer men dessa kom inte att undersökas på samma sätt som de övriga linjerna. Här visade det 

sig att markberedningen gjorde detektorsök svårare och dessutom omfattade ett större område 

än vad resurserna inom denna undersöknings ramar medgav och kan inte ses som avslutade. 

Avsökning gjordes i görligaste mån genom att följa spåren efter harvningsfårorna samt deras 

respektive tiltor. 

 
Tabell 1. Sammanställning över undersökta delområden och utbredning. 

Område Plats Beskrivning utbredning Yta m
2
 

GRD1-4 Almasjön Förposten 60*40 2400 

GRD5 Almasjön Öst om kustlandsvägen odefinierad 

 GRD6 Almasjön Milstoplen 50*20 1000 

   

 

 

   

 

 L1V-E Söder Krutbrånet Öst om kustlandsvägen 50*20 1000 

L2V-E Söder Krutbrånet Väst om kustlandsvägen 50*20 1000 

L3V-E Söder Krutbrånet Öst om Visitorcenter 50*20 1000 

L4V-E Norr Krutbrånet norr om E-4 50*20 1000 

L5/L6 Norr Krutbrånet Markberedd yta 180*50 9000 

L7V-E Söder Krutbrånet Söder om stig 50*20 1000 

   

 

 Tidigare undersökningar 

  

 

 Yta 2009 Söder Krutbrånet Väster om milstolpe Ca 50*50 2500 

Yta 2007 Enstaka fynd 

 

odefinierad 

  

 

2.3 Tidsomfattning 

Undersökningarna har genomförts under perioden 2010-06-07 till och med 2010-06-24. 

 

Kompletterande metalldetektorsök genomfördes över ytorna L5-L6 (det markberedda 

området) under två dagar 2010-08-25 tom 2010-08-26 och avslutande inmätningar från den 

kompletterande metalldetektoravsökningen skedde 2010-09-12. 

3 Resultat 

3.1 Metalldetektorsök överblick 

Figur 2 visar en översikt av de undersökta områdena som är avsökta med metalldetektor.  

 

Alla undersökta ytor utom en har visat sig innehålla metallföremål som kan knytas till det 

aktuella slaget. Den tomma ytan, GRD6, visade sig bara innehålla ”modern” metall och då 

främst där man kan förmoda att kustlandsvägens äldre sträckning legat. En sammanställning 

av fyndmaterialet visar att 111 muskötkulor har tagits tillvara under 2010 års undersökning. 

Lägger man till de 11 muskötkulor som återfanns under 2007 respektive 2009 års fältarbeten 

blir totala antalet 122 inom närmare 1,5 ha. 

 

Ytterligare fynd som gjorts är 2 kanonkulor samt granatsplitter. Två av kulorna härrör 

sannolikt från mer finkalibriga vapen än ordinära musköter med ca 20 mm kaliber. Dessa 

återfinns inom L5-L6 där enligt beskrivningar av slagets förlopp eftermiddagens strider 

inriktade sig i linje mellan Krutbrånet och Sävar gamla bro, där intensiv artilleribeskjutning 

från bägge sidor ska ha ägt rum. Förmodligen skulle frekvensen av större kulor öka här 

jämfört med övrigt område om vidare undersökningar skulle utföras. 
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3.2 Metalldetektorsök områden 

Tabell 2 redovisar antalet kulor funna inom respektive undersökt yta. I tabellen framgår att 

fyndmängden är högre närmare Krutbrånet, både norr och söder därom. 

 

Områdena GRD1-4, GRD6 samt L1-4 och L7 torde inte innehålla mer metallföremål, i vart 

fall inte i någon större omfattning. Men området L5-L6 kan inte anses vara färdigundersökt då 

de yttre omständigheterna och markberedning inte gjort detta möjligt. Samma gäller för 

GRD5 även om den översiktliga avsökningen här enbart resulterade i en kula. Dock är det nog 

en indikation på en lägre frekvens inom området kring GRD5. För att nå tillfredställande 

resultat inom dessa två områden krävs uppskattningsvis ca 2-3 dagar, där mer tid avsätts för 

resning och bortplockning av avverkningsrester så att detektorsök blir möjligt. 

 

Mellan L1-L2 och L3 finns ytterligare 7 kulor lokaliserade men som inte har grävts fram pga. 

tids och medelsbrist, då detta hade krävt anläggande av ytterligare rutor för fullständig 

genomsökning. 

 
Tabell 2. Sammanställning över undersökta delområden och utbredning. 

Område Beskrivning Muskötkulor/antal Yta m
2
 

GRD1-4 Förposten 10 2400 

GRD5 Öst om kustlandsvägen 1 

 GRD6 Milstoplen 0 1000 

  

 

 L1V-E Öst om kustlandsvägen 17 1000 

L2V-E Väst om kustlandsvägen 21 1000 

L3V-E Öst om Visitorcenter 13 1000 

L4V-E Norr om E-4 10 1000 

L5/L6 Markberedd yta 29 9000 

L7V-E Söder om stig 11 1000 

  

 

 Tidigare undersökningar 

 

 

 Yta 2007-2009 Väster om milstolpe 11 2500 

 

3.3 Övriga fynd 

Förutom det flertal kulor som återfunnits gjordes flera intressanta fynd som på olika sätt 

berättar om möjliga scenarions inom ramen för slaget. En rakkniv återfanns inom yta GRD1-

4, omgiven av muskötkulor och med kännedom slaget med denna morgons raska stridförlopp, 

får fynd av detta slag och i sådan kontext, en annan tyngd än vad som skulle vara fallet som 

lösfynd. 

 

Ett kopparmynt (figur 3), en ½ shilling med trolig datering till 1802-1803 är ju intressant då 

den med stor sannolikhet härrör från slaget och anger dessutom anknytning till nationalitet. 

Samma får sägas om fyndet av det rysk-ortodoxa krucifix som lokaliserades på eftermiddagen 

den sista undersökningsdagen i juni 2010 (figur 4). Krucifixet kan dateras till sent 1700 – 

tidigt 1800 tal och kan så här långt inte mycket sägas om dess proveniens annat än att det är 

ryskt. 
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Det finns som sagt även andra smärre vapendelar/metallföremål har hittats som exempelvis 

den musköthane som hittades i markberett område inom L6 (figur 5). Denna är ett exempel på 

föremål som skulle vara korroderade bortom igenkännlighet efter en eller ett par årscykler. 

 

När det gäller dessa övriga fynd visar dessa på en variationsbredd i fyndmaterialet som också 

visar på forskningspotentialen i platsen som helhet. Stora föremål är sedan länge plundrade 

men dessa mindre saker är väl så informativa. 

 

 

4 Sammanfattande diskussion 

Stridernas intensitet har varierat över hela det område där strider har ägt rum och som 

därigenom skulle kunna definieras som slagfält. Slaget kom i sin senare fas att bedrivas från 

Krutbrånet med riktning mot Sävar by och den tidigare bron över Sävarån. På åkrarna norr 

om, nedanför Krutbrånet, har enligt folktraditionen flertal fynd av musköt- och kanonkulor 

gjorts i samband med jordbruk och plöjning. Däremot har hitintills inget kommit till 

rapportförfattarens kännedom som berör de södra delarna av Krutbrånet. 

 

Det som framkommit i denna undersökning berör den tidiga delen av slaget men 

fyndmaterialet från dessa rumsligt begränsade ytorna är ändå tämligen rikligt. Sammanlagt 

har, av totalt ca 40 hektar enligt det definierade undersökningsområdet, ca 1,5 hektar varit 

föremål för metalldetektering och så här långt har 122 muskötkulor samt några större 

kulor/kulfragment kunnat identifieras inom de undersökta områdena. Man kan diskutera om 

denna södra del reflekterar ett hastigare förlopp än de norra delarna. Detta tidsmässigt kortare 

skeende gör att man sannolikt mer direkt kan tolka lämningar och material inom området till 

stridernas förlopp, i synnerhet i fallet med den nu identifierade förposten vid Almasjön. 

Områdets informationspotential ökar härigenom. 

 

De delar av slagfältet som nu undersökts har så här långt i liten utsträckning kommit att 

påverkas av modern exploatering, förutom markberedning i ett par fall. Markerna har inte 

åkerbrukats vilket innebär att fyndmaterialet ligger många fall in situ, vilket är viktigt att 

notera när man gör en värdering av områdets potential som forsknings- och besöksobjekt. 

Detta innebär också att markerna här bör brukas med viss försiktighet om man vill bevara 

området för framtida forskning.  

 

Eftersom lämningar har återfunnits i samtliga undersökta områden (utom kring den södra 

milstenen) har denna undersökning inte kunnat avgränsa slagfältets areella omfattning i dess 

södra delar. Man kan dock misstänka att längs Almasjöns västra sida sjunker sannolikheten 

för att finna rester av striderna då dessa troligen kom att tämligen snabbt att lokaliseras kring 

Krutbrånet. Däremot kan man konstatera att det sannolikt finns betydligt mer att hämta även 

när det gäller andra delar av området där man kan förmoda att lämningar efter slaget finns. 

Oklart är vad som gäller för de mer perifera delarna, som exempelvis fortsättningen av den 

höjdrygg som fortsätter norr om förposten vid Almasjön. Inga insatser har heller gjorts i de 

oexploaterade delarna av höjdsträckningen längs Kjesens östra sida eller ömse sidor av 

Öxbäcken, där stridigheter förekommit men i oklar omfattning, så här skulle en 

inventeringsinsats med metalldetektoravsökning vara motiverad. Troligen kommer andelen 

moderna metallinslag att öka markant men detta hindrar inte att det finns information att 

hämta. En ytterligare grå zon är på Sävaråns västra sida, norr om Ytterboda där hårda strider 

utkämpats. Här finns stora områden där lämningar kan vara möjliga att finna men som skulle 

kräva en ganska omfattande insats för att bringa klarhet.  
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Om man bara inriktar sig på kulor etc. kan man dock söka av de aktuella områdena som 

nämns ovan och därigenom söka avgränsa stridernas omfattning. Fyndmaterialet 

(muskötkulor) skulle i så fall vara vägledande. En sådan undersökning skulle genomföras med 

representativa nedslag över hela det möjliga slagfältet och man skulle sannolikt komma att 

finna områden där man med stor säkerhet kan säga att inga omfattande strider ägt rum.  

 

En av de första frågorna när MAL började arbeta med frågor kring slaget Sävar berörde 

lokaliseringen av stupade och eventuella massgravar. De tidigare undersökningarna har inte 

kunnat belägga något av detta. Men det kan vara så att i de områden där koncentrationer av 

kulor etc. också återfinns även härbärgerar några av de stupades lämningar om än i starkt 

nedbruten form.  
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Figur 1. Sävar med omnejd och de aktuella undersökningsområdena enligt tillstånd för 

metalldetektoranvändning. 
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GRD6

GRD1-4

GRD5

L3V-E

L1V-E

L2V-E

L7V-E

L4V-E

yta 2009

L5/L6

 

Figur 2. Undersökningsområden med områdesbeteckningar. 
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Figur 3. Yta L6, Kopparmynt, ½ shilling trolig datering 1802-1803. 

 

 

 

 

Figur 4. Yta L7 Ryskt-ortodoxt krucifix, vid fyndplatsen 
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Figur 5. Yta L6, Hane till musköt. 
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