
THOMAS ROSÉN

Ett stycke västerbottnisk 
krigshistoria på ryska 

Vid det nordöstra hörnet av Bygdeås medeltida stenkyrka 
står en gravsten – eller rättare sagt en kopia av en gravsten 
– rest över en rysk officer som stupade i slaget vid Sävar
1809.1 Striderna vid Sävar och Ratan utgjorde ett av de av-
slutande kapitlen i 1808–09 års krig, även känt som finska 
kriget.2  
 År 2004 skrev jag själv i militärtolkföreningens medlems-
blad en kort artikel3 som i huvudsak behandlade språket på 
gravstenen på Bygdeå kyrkogård.4 Uppgifter hämtade ur 
denna artikel har sedan dess förts vidare på Internet.5 Ef-
tersom det tycks föreligga ett visst intresse för stenen och 
dess text, finner jag det som motiverat att än en gång ta upp 
ämnet. 

Textens skapare avsåg att skriva följande:6 

Здесь лежитъ/ тѣло Генералъ/маїора икова/лера 
семена сте/панова Сына/ Готовцова ко/торои 
убитъ/ на полѣ сраженїя/ бывшаго проти/ву 
шведскихъ/ воискъ 1809го года/ августа 7го числа/ 
при селенїи це/феръ житїя его/ было 40 летъ 7/ 
месяцовъ 7 днеи   
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På originalet finns inga skiljetecken, men om sådana sätts in 
blir resultatet detta i översättning till modern svenska: 
 

Här ligger kroppen av generalmajoren och riddaren 
Semjon Stepans son Gotovtsov, vilken dödades på 
slagfältet i strid mot svenska trupper år 1809, den 77 
augusti, vid orten Sävar. Hans liv var 40 år, 7 måna-
der, 7 dagar. 

 
Rent språkligt visar texten på Bygdeåstenen tydliga tecken 
på att vara författad av en någorlunda bildad rysktalande 
person. Texten är lite byråkratisk till stilen och i summe-
ringen av Gotovtsevs8 ålder har författaren valt det högtid-
liga, religiöst präglade ordet zjitije ’liv’, i stället för det van-
liga ryska zjizn’ ’d:o’. Texten uppvisar några smärre och 
typiskt ryska stavfel. Textens skapare är heller inte helt 
konsekvent i sitt bruk av stor och liten bokstav, något som 
inte var ovanligt vid tiden. 
 I litteraturen förekommer några äldre förslag till 
översättning av stenens text. Den tidigaste som jag har på-
träffat finns i en kort artikel av Leonard Bygdén och lyder, 
enligt författarens egna ord, ”ungefärligen” så här:  
 

Här vilar kroppen af Generalmajoren och riddaren 
Semen Stefanofs son Gotofsof, hvilken dödades på 
slagfältet, som stod mot de svenska härarna år 1809 
den till talet 7:e Augusti vid byn Säfvar. Hans lefnad 
var 40 år 7 månader 7 dagar.9  

 
Bror E. Johannesson publicerade 1959 en i flera avseenden 
förbättrad version: 
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Här vilar stoftet av generalmajoren och riddaren Si-
meon Stefanowitsch Gotoftsoff, vilken stupade på 
slagfältet under den strid som ägde rum mot svenska 
härarne 1809 den 7:e augusti vid byn Sävar.10 

 
En tredje version publicerades av Sven-Olof Hägglund 
2001, men denna är inte en självständig översättning. 
Namnformer och formuleringar visar att den bygger på 
översättningen i Bygdéns artikel:  
 

Här vilar kroppen av Generalmajoren och riddaren 
Semen Stefanofs son Gotofsof, vilken dödades på 
slagfältet, som stod mot de svenska härarna den 7 au-
gusti 1809 vid Sävar. Han blev 40 år, 7 månader och 7 
dagar.11  

 
Min egen översättning från 2004 löd såhär: 
 

Här vilar stoftet av generalmajoren och riddaren 
Semjon Stepanovitj Gotovtsov som dödades på 
slagfältet mot de svenska trupperna år 1809, den 7 
augusti, vid orten Sävar. Hans liv var 40 år, 7 må-
nader, 7 dagar.12 

 
Ingen av de tidigare översättningarna är optimal och jag vill 
därför rekommendera läsaren min nyöversättning som 
finns i början av den här artikeln.  
 Förutom att reda ut stenens text, kan det också vara på 
sin plats att kort gå igenom dess historiska bakgrund. Den 
sten som för närvarande står på Bygdeå kyrkogård är alltså 
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en modern kopia. Originalet förvaras i klockstapeln strax 
intill.13  
 

 
 

Bygdeå kyrka från öster. Foto via Wikimedia Commons. Foto: 
Jopparn.  
 
Förutom Bygdéns, Johannessons och Hägglunds korta noti-
ser om stenen, samt min artikel från 2004, finns mycket lite 
information på svenska om den person som vilar i graven. 
Bygdén själv saknade helt information när han skrev sin 
artikel: ”Tyvärr har jag ej för närvarande kunnat om denna 
höge ryska militär förskaffa mig några närmare upplys-
ningar”.14 
 Ehrnfred Gravallius nämner att en icke namngiven rysk 
general begravts vid Bygdeå kyrka och att ”75 Rubler lem-
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nade åt Pastor derstädes för att på nämnde Generals 
griftsten låta rista en lämpelig inscription” [efter berät-
telse].15 Johannesson beskriver samma episod, men något 
annorlunda. Pengasumman är densamma, medan motta-
garen inte är pastorn, utan ”adjunkten Widemark i Byg-
deå”.16 Johannesson redovisar inte exakt varifrån dessa 
uppgifter kommer, men nämner i samma textavsnitt ”Da-
nilefskis berättelser”, dock utan att närmare precisera denna 
källa. Även Sune Zachrisson hänvisar till ”ryska historie-
skrivaren Danilefski”, men inte heller han tar upp denna 
källa i sin bibliografi.17 Enligt Zachrisson/Danilefski ledde 
”Gotoftsoff” ett ryskt bajonettanfall mot svenskarna i Sävar, 
något som ”kostade honom livet”. Zachrisson fortsätter: 
”Liket medfördes av svenskarnas [sic!] till Bygdeå kyrko-
gård där det begrovs. En enkel sten med rysk inskriftt [sic!] 
sattes upp av adjunkten Widenmark som härför hade er-
hållit erhållit 75 rubel av Gotoftsoffs officerare”.18  
 Den ”ryska historieskrivaren Danilefski” som Johannes-
son och Zachrisson nämner är militärhistorikern Aleksandr 
Michajlovskij-Danilevskij, författare till en rad verk om 
Rysslands militära operationer under Napoleonkrigen. 
Hans Beskrifning öfver finska kriget utkom på svenska år 
1850. Ursprungsversionen på ryska hade utkommit knappt 
tio år dessförinnan. Översättningen till svenska överens-
stämmer väl med det ryska originalet.19 Skildringen av Go-
tovtsevs död är kortfattad. Som regementschef anhöll Go-
tovtsev i ett trängt läge hos generalen greve Kamenskij om 
att personligen att få leda grenadjärbataljonen av sitt rege-
mente i ett bajonettanfall mot de svenska trupperna. Begä-
ran beviljades och utgången blev, som vi kan konstatera, 
dödlig.20 En jämförelse av personnamnen i Johannessons 
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och Zachrissons framställningar visar att Beskrifning öfver 
finska kriget sannolikt har varit deras främsta källa. 
 Den adjunkt Widemark som Johannesson tar upp, och 
som Zachrisson kallar Widenmark, är pastorsadjunkten Isak 
Daniel Widenmark (1778–1820), verksam i Bygdeå åren 
1804–1816.21 En intressant, men tyvärr obelagd, uppgift som 
Zachrisson för fram, är att det var svenskarna som förde 
den döde ryske generalen till Bygdeå. Enligt Gravallius 
begravdes han i Bygdeå ”under retraiten” och av samman-
hanget framgår att det är ryssarnas tillbakadragande som 
åsyftas.22  
 Så långt tidigare forskning. Bilden av generalmajor Go-
tovtsev är fortfarande ofullständig och forskningen om ho-
nom föråldrad. De uppgifter som återfinns i litteraturen 
bygger nästan uteslutande på Michajlovskij-Danilevskij, 
vars verk om finska kriget kom ut på 1840-talet och vars 
källkritiska värde är svårbedömt. Syftet med denna korta 
artikel är därför tvåfaldigt: för det första att försöka bringa 
klarhet i vem den ryske generalmajoren Semjon Gotovtsev 
var, och för det andra att göra en språklig genomgång av 
stenen i Bygdeå, dels i syfte att förmedla en korrekt över-
sättning av stenens text och dels att söka svar på hur den 
kom till.    
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Vem var Semjon Stepanovitj Gotovtsev? 
 
Enligt ryska biografiska uppgifter härstammade ätten Go-
tovtsev från en tatarisk adelsman vid namn Atmet (alt. 
Achmet) som kom till Moskva på 1400-talet, under storfurst 
Vasilij II:s tid (1415–1462). Nykomlingen antog kristendo-
men och bytte namn till Pjotr. Denne Pjotr hade en son, 
Andrej, med smeknamnet gotovets ’den raske’, som betrak-
tas som ättens anfader.23 Efternamnet är alltså avlett av 
anfaderns smeknamn.  
 Semjon Stepanovitj Gotovtsev föddes, av hans gravsten 
att döma, 1769. Han blev tidigt yrkesmilitär och var mest 
känd för sitt modiga uppträdande under det blodiga vinter-
slaget mot fransmännen vid Eylau i början av 1807.24 I sla-
get förde Gotovtsev befälet över samma regemente som 
senare vid Sävar: Azovska skytteregementet.25 Detta för-
band hade svenskarna för övrigt träffat på redan hundra år 
tidigare, under stora nordiska kriget. Regementets rötter 
gick tillbaka till ett förband som sattes upp år 1700 och som 
sedermera deltog i flera krigsoperationer, bl.a. de ryska 
erövringarna av Nyenskans 1703 och Narva 1704.26 
 För sin tapperhet i striden vid Preußisch-Eylau, i vilken 
han sårades, tilldelades Gotovtsev den 26 april 1807 det 
ryska S:t Georgskorset av fjärde klassen och befordrades till 
generalmajor.27 I striden vid Sävar ådrog han sig nya ska-
dor, denna gång dödliga. Semjon Stepanovitj Gotovtsev 
avled samma dag, eller möjligen morgonen därpå. I vissa 
ryska källor av svårbedömt källkritiskt värde, t.ex. ryska 
Wikipedia, figurerar en uppgift utan källhänvisning om att 
den döde skulle ha begravts i närheten av Torneå.28 Uppgif-
ten kan möjligen hänga samman med att Gotovtsev, enligt 
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samma Wikipediaartikel, ströks ur rullorna först den 2 
september, alltså nästan en månad efter sin död (enligt den 
ryska kalendern). Möjligen befann sig regementet vid den 
tidpunkten vid just Torneå. Det har inte gått att med säker-
het belägga exakt hur Azovska skytteregementet avtrans-
porterades från Sverige efter tillbakadragandet från Sävar-
Ratan upp till Piteå. Det kan ha skett sjövägen, eller landvä-
gen runt Bottenviken. Uppgiften om begravningen vid Tor-
neå kan vara ett bevis för det senare. En rysk militär en-
cyklopedi från början av 1900-talet nämner specifikt att 
regementet marscherade ovanligt långt under det svenska 
fälttåget, mer än 2 600 km.29      
 
 
Familjeförhållanden 
 
I början av 1809 hade Semjon Gotovtsev – då i fyrtioårsål-
dern – gift sig med en kvinna som endast var hälften så 
gammal som han själv: Aleksandra Sergejevna Sjtjulepni-
kova (1787–1866). Paret fick en dotter tillsammans, Anna 
Semjonovna Gotovtseva, som fadern dock aldrig fick till-
fälle att träffa, eftersom han stupade i augusti och hon föd-
des först i november. Dottern själv dog sedermera, endast 
fyra år gammal, år 1813. Änkan, Aleksandra Sergejevna, 
förlorade alltså både man och barn. Hon gick i kloster 1818, 
under namnet Teofania (ry. Feofanija), och slutade sina 
dagar annandag pingst 1866 som föreståndarinna för Upp-
ståndelseklostret, ett av S:t Petersburgs främsta nunneklos-
ter.30 Hon hade då överlevt sin make med mer än 55 år. 
 Grenar av ätten Gotovtsev torde kvarleva än i dag. En 
sökning bara i Moskvas telefonkatalog ger hela 382 träffar 
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på efternamnet Gotovtsev.31 Vilka av alla dessa som är släkt 
med vår huvudperson är dock svårt att säga. Några ätt-
lingar i rakt nedstigande led finns ju inte, eftersom paret 
Gotovtsev inte hade några barn som överlevde till vuxen 
ålder. 
 
 
Gravstenens text 
 
Avslutningsvis vill jag kort kommentera gravstenens nuva-
rande utseende, eftersom texten bitvis har blivit förvanskad. 
Förvanskningen består i att vissa av de ryska bokstäverna 
har blivit förvrängda. 
 

 
 

”Ryska stenen” i Bygdeå. Foto: Thomas Rosén.  
 
Vid första påseende kan man tänka sig att det finns åt-
minstone två möjliga skäl till att stenens text har blivit för-
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vanskad: kanske författades texten av en person med otill-
räckliga kunskaper i ryska, eller kanske förvrängdes den 
långt senare? Jag är av den uppfattningen att vi har att göra 
med det senare fallet och menar alltså att texten ursprungli-
gen var korrekt. Argumenten för denna slutsats grundar sig 
delvis på textens grafiska stil och delvis på inskriftens 
språk. 
 Texten på stenen i Bygdeå är huggen i en stil som 
överensstämmer med välvårdad rysk skrivstil från början 
av 1800-talet.32 Det finns därför anledning att tro att förla-
gan till stenens text skrevs av en utbildad rysktalande per-
son, kanske en regementsskrivare eller en officerskollega till 
Gotovtsev. Denne ”någon” har därefter – själv eller via 
mellanhänder – lämnat ett pappersoriginal till stenhugga-
ren. Vid överföringen av texten från papper till sten, eller – 
vilket kanske ter sig mer sannolikt – någon gång under ef-
terföljande årtionden, när de främmande ryska tecknen var 
i behov av ny förgyllning, har det begåtts misstag. Vissa 
streck i bokstäverna har utelämnats och i andra fall verkar 
hantverkaren ha följt naturliga sprickor och repor i stenen. 
Det är inte svårt att föreställa sig att något sådant kan ske 
med en sten som länge har varit utsatt för väder, vind och 
växlande temperaturer.  
 För att fastställa om det finns spår av ursprungligen kor-
rekt inhuggna tecken på de ställen där texten förvanskats, 
måste originalstenen undersökas noga. Tills så har skett 
väljer jag att lämna frågan öppen om exakt när i stenens 
historia bokstäverna har förändrats. Tillsvidare kan man 
emellertid konstatera att den förvanskade texten i modern 
tid troget har förts vidare till den kopia av stenen som står 
uppställd ute på kyrkogården.  
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