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l Västmanland följer Region Västmanland hälsoutvecklingen bland barn och unga
genom befintlig statistik och befolkningsundersökningen"Liv och hälsa ung".

Resultatenska användas av många, till exempel personersom arbetar med
skolfrågor,elevhälsa, fritidsfrågor, och kultur. Politikerska användaunderlagetför att
fatta kloka beslut.

Den senaste undersökningenvisar att andelen unga som mår bralmycketbra har
sjunkit sedan 2014. Minskningen är störst bland tjejer där andelen i årskurs 9 som
mår bra eller mycket bra har minskat sedan 2012 från 78 till 64 procent2017.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande, Carola Gunnarsson (C):

Hur använder kommunen "Liv och Hälsa Ung" i sitt arbete och har det genomförts!
planerats några riktade insatser för de grupper som mår sämst?

Sala 2017-1009

MariaArvidsson (V)
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l\/lotiontill kommunfullmäktigei Sala

li“ll'tilll"triallltêälilllgÖjlltlfçfflli"

Rätten till valhemlighet måste ses som grundläggande i ett
demokratiskt samhälle. l vallagen sägs (9 kap. 7 §) att väljarnas
valhemlighet skall skyddas och att väljarna utan insyn ska kunna
lägga in sina valsedlar i vaikuvertet. l dag omfattas inte
synskadadeav denna självklararättighet.
l de allmänna valen kan den som lever meden synnedsättningfå
hem kuvert med punktskrift som visar vilket partis valsedlarsom
finns i kuvertet. För den som kan punktskriftgår det alltså att
bevara sin valhemlighet-mendet är bara om personenväljer att
inte personkryssa.Det gäller heller inte alla partier.vill du rösta på
ett parti som inte sitter i riksdagenär sannolikhetenstor att du inte
får hem några valsedlar. Det långtifrånalla som kan punktskrift
även om de lever med en synnedsättnlng

Ett förslag, som genomfördes av Västerås stad till valet 2014
innebar inköp av en scanner som placerades i en tillgänglig
vallokal. l det här fallet är det en apparat i storleken bärbar dator.
Valsedeln placeras på scannern,åt vilket häll spelar ingen roll,
scannern läser av och rätar upp texten, den röstande 'trycker sen
på en markerad inläsningsknapp och väntar i några sekunder,
sedan läser en talsyntesröst upp valsedeln. inkopplat i scannern
finns hörlurar.
Detta är ett sätt att ge synskadadesamma medborgerliga
rättigheter och exakt samma tillgänglighetsnivä som personer som
kan läsa valsedlarna.
[Jettaär ett exempel och det kan givetvis finnas andra lösningar.

Vänsterpartiet yrkar därför
att Sala kommun inför kommande val möjliggör för synskadade att
kunna rösta utan att behöva röjavalhemligheten.

Sala 2017439430

flzâxlslzvcg£4’/2,z;;4”¢rz;~‘~¢z
Maria Arvidsson (V)
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Anställ en jämställdhetsstrateg! Feministisktinitiativ
Vi har under vår tid i Sala kommunfullmäktige kunnat
konstatera att jämställdhet inte är en prioriterad fråga för dem som styr i Sala kommun, vare
sig före eller efter valet 2014.

    
Vi har ställt upprepade frågor och interpellationer om arbetet med CBMR-deklarationen - som
undertecknades av kommunen 2013 -och fått till svar sådant som att underskriften "inte är
bindande" och att deklarationen "endast är ett verktyg". Det verktyget har fram tills nu tyvärr
legat helt oanvänt.

Men nu har det glädjande nog börjat hända något. Dels har personalkontoret äntligen startat
upp arbetet med den plan mot diskriminering som kommunen har saknat, trots att vi enligt
lagen måste ha en sådan i rollen som arbetsgivare, den som tidigare hette "jämställdhetsplan".
Det arbetet utgör ett av de områden som berörs i CEMR~del-rlarationen. Övriga områden är
politisk representation, upphandling av varor och tjänster, kommunens roll som
tjänsteleverantör samt planering och hållbar utveckling. Det betyder att alla verksamheter i
kommunen ska omfattas, om vi ska föija deklarationen.

Och nu finns också äntligen ett förslag till handlingsplan enligt CEMR,den plan som skulle ha
presenterats senast för 21/2år sedan, 2 år efter undertecknandet. Vi är glada för att det nu finns
en handlingsplan, men konstaterar att den lovar väldigt lite, att ribban har satts oerhört lågt.

Att åstadkomma en mer jämställd kommun är ett stort arbete som kräver långsiktighet och
systematik med målformuleringar, resultatstyrning och uppföljning av varje verksamhet. Det
handlar om frihet från diskriminering och rättigheten att få mötas av en jämställd service.
vårdtagare, trafikanter, boende, förskolebarn, elever, biblioteksbesökare, de som utnyttjar
fritidsanläggningarna - alla som nyttjar kommunens verksamheter ska garanteras ett jämställt
bemötande.

Det är också viktigt att jämställdhetsarbetet bedrivs ur ett intersektionellt perspektiv, det vill
säga insikten om att den maktordning som baseras på könstillhörighet också samspelar med
andra maktordningar. I CENlR-deklarationen lyfts till exempel etnicitet, socialt ursprung, språk,
sexuell läggning, religion, ålder och funktionalitet fram. Att arbeta för att kvinnor och män ska
ha samma rättigheter betyder alltså att samtidigt arbeta för alla människors lika rättigheter.

För detta arbete krävs kompetens och långsiktighet. Vi menar att det behövs en
jämställdhetsstrateg, som kan vara drivande i arbetet med att göra kommunen jämställd.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi
o att Sala kommun anställer en kvalificerad jämställdhetsstrateg, som kan vara drivande

i arbetet med att göra Sala kommun till en jämställd kommun.

Sala, den 30 oktober 2017

Sarah Svensson och Sandra Boström, Feministiskt initiativ Sala
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Sala Kommun if}? x ;’
Box 304, 733 25 Sala

kommun.info@sala.se,0224-74T0OD

Medborgarförslagtill kommunen

”L Förslag

Kontaktperson

Förnamn Efternamn
Lasse Ohlsson

Utdelningsadress Postnummer
Odingatan3D 73332

Postort Telefon (ävenriktnummer)
Sala 072-2115189

E-postadress
lasseo@sheah.net

Förslag

(dukanocksåbifogaenbilagamedert förslagelleren bild)

Jagföreslåratt någotgörsät dendel avPråmånsompasserarholmenmedForsellesbyst.Varjesommardåvattenståndetärsom
lägstliggerdendyigabottnenfrilagdochluktarilla.Justdennatid ärdet enheldelturisteri vårförövrigtvackraparkochdessa
tvingasocksåsedenfulagyttjanliggafrilagd,dågångstråketmellanNedre-ochÖvreEkebydamm,gårstraxintillån.Detbordevara
möjligtatt avlägsnac:ahalvmeternavdenmjukabottnendåsträckaninteärsåtång.

Motivering

(dukanocksåbifogaenbilagamedmotiveringen)

Motiveringenmåstevälvaraett vackrareochmerinbjudandegángstråk!

Büagor

Förslag
Motivering

Underskrift
DatumochunderskriftK v K K K
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Medborgarförslag ang. kommunens möjlighet att bidra till att

bevara den biologiska mångfalden.

Den biologiska mångfalden är hotad av igenväxning och ett intensivt

jordbruk. För att motverka att så sker kan man ersätta delar av våra

offentliga gräsmattor, t ex i våra parker, med ängsytor, vilket ger en

större artrikedom. Frågan behandlas nu ilordbruks- och

Naturvårdsverket. Enny strategi är på gång.

Min förhoppning är att Sala kommun snabbt kommer att ta till sig de nya

rekommendationerna eftersom vi har många stora gräsytor som kan

utnyttjas. Vi har därmed möjlighet att effektivt bidratill att bevaraden

biologiska mångfalden i Sala.

Sala den 18 oktober 2017

Birgitta Nordmark

1
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SalaKommun
Box304,73325 Sala
kommun.info@sala.se, 0224514 70 GD

Medborgarförslagtill kommunen

=1. Förslag

Kontaktperson

Förnamn

Lasse

Utdelningsadress
Odingatan30

Postort
Sala

E-postadress
lasseo@sheab.net

Förslag

(dukanocksåbifogaen bilagamedertförslagellerenbild]
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Efternamn
ohlsson

Postnummer

73332

Telefon(även riktnummer)
072-2115189 eller 0224-15189

Jagföreslåratt SalakommunbeställerenprovtagningvidavloppsreningsverketsutsläppsställeiSagan,därsyftetskallvaraatt
undersöka hurmycketläkemedelrestersompasserarreningsverket.l fleramediervarnasföratt fisksomblir utsattaför
läkemedelsresterfårallvarliga störningarochi andraländerharävenförmåganatt reproducerasigharblivitkraftigtnedsatt.

Bifogarenfil:http:,v',v'science.gu.se/aktuel[t/nyheter,~'Nyheter+Detalj/lakemedelsutslapp-hotar—fi5kens-halsa.cid1114224

Motivering

(dukanocksåbifogaenbilaga medmotiveringen)

Självklartönskarjagatt våraefterlevandeocksåi framtidenkanfiskafriskaosmittadefiskari svenskasjöarochvattendrag

Underskrift
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Läkemedelsutsläpphotarfiskenshälsa
Nyhet: 2012-12-12

Läkemedel som passerar reningsverken och släpps ut i vattnet kan förstöra
fiskarnas förmåga att skydda sig mot gifter. Dessutom finns det risk att olika
läkemedel samverkar i vattnet på ett negativt sätt. Det visar ny forskning från
Göteborgs universitet,

Reningsverken är en ständig källa till att läkemedel hamnar i våra vatten. Över hundra olika
läkemedelsämnen har påvisats i vatten runt om i världen.

Dagensreningsverkintetillräckligteffektiva
Läkemedel utsöndras

främst l urinen.

Mångaläkemedel
stoppas inte i

reningsverken utan

hamnari våra
vattendrag där de kan

skada fiskarnas

förmågaatt skydda
sig mot främmande

ämnen.

_.'1".!_=_.-,u.'m_x._:-,‘v.A..

-I våra _. n_
undersökningarsågvi
att flera läkemedel

förändrade, och l de

flesta fall försämrade,

avgiftningsfunktionen

hosfiskarna,säger i v
Britt Wassmur vid

Institutionen för

biologi och

miljövetenskap,

Göteborgs universitet.

F,

LW-Ii
h.\
 

Studienvisadeockså *
att fiskarna inte har

.h

http://science.gu.se/a1<tuel1t/’nyheten'Nyheter-l-_Dctalj/lakelnectelsutslapp-hotar-ñskens-... 2017-10-24-
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samma förmåga som människor att öka bildandet av avgiftningsproteiner när de utsätts för

läkemedelsrester.

Behöverbedömariskenmedblandningar
Alla läkemedel som introduceras på marknaden måste enligt lag riskbedömas med

avseende på deras giftighet för alger, vattenloppa och fisk.

-Men i den riskbedömning undersöks bara ett ämne ett i taget och ingen hänsyn tas till att

djuren utsätts för komplexa blandningar, som ju är det troliga scenariot i miljön, säger Britt

Wassmur.

Läkemedelsamverkarnegativt
Hon anser att läkemedel också borde riskbedömas efter hur de samverkar och påverkar

avgiftningsförmågan hos fiskar och andra vattenlevande djur.

-Från sjukvården finns många exempel på att olika läkemedelkan "krocka" med varandra
och ge allvarliga läkemedelsinteraktioner när de används tillsammans. Dessa "krockar"

beror ofta på att flera läkemedel bryts ner av samma proteiner i levern, och förmågan för

kroppen att göra sig av med dessa främmande ämnen blir otillräcklig, säger Britt Wassmur.

Viktigtstuderaföljderavläkemedelsblandning
Det finns sedan tidigare rapporter om skadliga effekter hos fisk som utsätts för läkemedel,

framförallt östrogen från p-piller. Just hormoner ger effekter även vid mycket låga doser.

-Menvi tror att mångaandra
läkemedel också kan skada fisk,
speciellt när de utsätts för

många olika kemikalier

samtidigt och under lång tid. För
att kunnaförutspåvilka
blandningseffekter som kan

uppstå när fisk utsätts för
kombinationer av läkemedel och

andra kemikalier i miljön är det

viktigt att ha grundläggande

kunskap kring

avgiftningsproteinernas

funktion.

Avhandlingens titel:

Detoxification mechanisms in

fish -regulation and function of

biotransformation in fish

exposed to pharmaceuticals and

other pollutants

http://science.gu.se/al<luelIt/r1yhetc1'/Nyheter+Detalj/lakemedelsutslapp—hota1'—fiskens—... 20l 7-l 0-24
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Avhandlingen kan laddas ned på

http://hdl.handle.net/2077/30452

Handledare: Malin Celander

Foto: Fredrik Jutfelt (bild överst), Jenny Johansson (porträttbild)

Kontakt:

Britt Wassmur, Inst för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet

Tel: 0702-040644, britt.wa5smur@bi0env.gu.se

AV: Carina $_5_s0_r1

Kontaktinformation

Carina Eliasson, pressinformatör

Besöksadress:

Guldhedsgatan 5A

Telefon:

031-786 98 73

Kontaktformulär

Härfinnsvi också

U M

PRESSRUM
Pressrum

Hitta aktuell pressinformation från
Naturvetenskapliqa fakulteten

Naturvetenskap/GUpåTwitter

http://science.gL1.sefaktuelIt/nyhe[er/Nyheter+Detalj/lakemedelsuts]app-h0ta1‘—fiSkCr1s-...2017-10-24
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T!“Sala kommun
Kommunfullmäktige
Box 304

733 25 SALA

MEDBORGARFÖRSLAG
Kontaktperson

Förnamn *Stig
Efternamn *Sandin
Utdelningsadress *GustavAdolfsgatan5B
Postnummer *733 38
Postort *Sala
Telefon (även riktnummer) *0224 -133 74
E-postadressstigl28sandin@hotmail.com

Förslag
Utvecklingav promenadstråketruntdammenförhela året

Motivering
Promenadstråketruntdammenäri nuvarandeskick undermålig.Vintertidi praktikeninte
säkereller möjligattpromenerapå! Det saknasbelysning,gångbananäri mångadelarojämn
och i vissa avsnitt vattensjuk. Ivissa delar torde den vara trång för rullstol och rullator.
Underlagetärockså besvärligtför rullstoloch rullator.

Det behövs således

' Belysning runthela dammen

' breddningochförstärkning

Genomdettaskulletillgänglighetenöka och miljönbli bättre.Områdetskullegörasattraktivt!

I dettaligger naturligtvisatt

° Plogaoch sanda vintertid!

    
Jagvili också påminnaattkommunenhare _ ' spårpåaktuellsträckning!

l
Saladen11september2017 ' lE S P

Datum och underskrift? h;”man
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    SALAKOMMUNKommunstyrelsensförvaltning

Ink.2017-ns-15
iSALA

KOMMUN 
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SalaKommun
Box304, 733 25 Sala
kommun.info@sala.se,0224-747000

Medborgarförslagtill kommunen

‘J1.Förslag

Kontaktperson

Förnamn Efternamn
Roland Eriksson

Utdelningsadress Postnummer
ÖTulegatan49A 73332

Postort Telefon[ävenriktnummer)
Sala 0739549021

E-postadress
a.rolanderiksson@yahoo.se

Förslag

(dukanocksåbifogaenbilagamedertförslagellerenbild)

KommunenkanköpainSalaFFstuganochflyttadentill denbefintligagolfbanansomdå intebehöverflyttasdäremotbör
boulebanornavidEkebygârdensgrusplanflyttasnerbredvidgolfbanornadådetdärmedblirflerbesökandevidanläggningarna,
samtidigtfrigörsettområdepågruspianenförbyggnationtypKarlagatan1ellerRiksbyggensnyapåKungsängen.

Motivering

(dukanocksåbifogaenbilagamedmotiveringen)

Såblirju ocksåSilvervallentömdl

Büagor

Förslag
Motivering

Underskrift
Datumochunderskrift_" g _
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Sida1 av1
Löpnummer33553
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SalaKommun
Box304_73325Sala
komrnun.info@sala.se,U224-74T0OD

Medborgarförslag till kommunen

‘/1. Förslag

Kontaktperson

Förnamn Efternamn
Mats Köbin

Utdelningsadress Postnummer
Rådmansgatan5 bv 73330

Postort Telefon (även riktnummer)
Sala 0224-10167 073-6225917

E-postadress
rnats@fernstromsfiske.se

Om ni är flera somlämnar in förslaget tillsammans, ange vilka ni är

(t.e><.en förening, skolklass, grannar)

Sala-Hebyvikingavänner

Förslag

(dukanocksåbifogaenbilagamedert förslagellerenbild)

VisauppSalasklenoderfrånvikingatid/medeltidi enutställning.Skyltauppde unikaplatsernasamtskrivomdemi
turistiniormationensamtpåhemsidan.

(Runstensprojektetliggerpå istillsvidare)

Motivering

(dukanocksåbifogaen bilagamedmotiveringen)

Salasäldrehistoriakommerinteframsomsigbör.Detfinnsheltunikatingféromrédet i förnorraMälardalenhär.Båtgravaröverett
parkvinnorhittatdesunderde förstaårenpå 1900talet i höjdmedsockenkyrkanoch dammensomlågbakom.Deregistreadesoch
togsbortoch finnsnui förvarpåhisotisiskamuseetslager.Viharävenen unikhandkvarnfråntidigmedeltidfrån Kumlasocken.Den
harjagfåttsebilderfrånefterfrågarlänsmuseet.Härfinnsmagiskarunorsomvisarpåatt baraförmannumervarkristensågickden
gamlasedenvidareochsåävensagorna.Gickdetdåligtmedskördennågotårellertvåbörjademanatt titta bakåthurderasföriäders
sederhadesättut. Skålgroparibergoch stenblockharanväntssedenbronsåldernföratt gefinskördochdessasmörjdemanpå
magiskväg.SådanafinnsblavidGussjöoch är nyupptäckta.Ävenskyltartilldessaplasterbördetordnasmedsnarast.Vidden
moderntlagdalabyrintenvid Långforsenbörmanupplysaatt det fannsensådanpåjärnålderni Möklintadär kyrkogårdennuär
anlagd.Mångaavdessahistoriskatingfinnerviofta nerevidMälarenoch i UpplandlängsFyrisån.Mendefannsävenhär. Detsom
saknasär lättigängliginformation.Såsamanfattningsvis:Ordnameden utställningoch hörmedHistoriskamusseetsamtLänsmuseet.
Skyltauppviddevikitgasteplatsernaoch lyftuppdenäldrehistorianidet storahelasåsomskrivomdemituristbrochyrersåvälpå
hemsidanetc.

Underskrift

"pärla"r'fi"oEH1fri'JérEiééiii" '

Sida1avl
Löpnummer 35 908
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SWEDISHANTIQUARIAN

RESEARCH

Vikingatidsgrafvar i Sagån vid Sala
Almgren, Oscar
Fornvännen 2, 1-19
http://kulturarvsdata.se/raalfornvannen/htmII190T_001
Ingår i: samla.raa.se

L
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VIKINGATIDSGRAFVARI SÃGÅN VID SALA
AF

OSCAR ALMGREN.

rg., iornfynd komma stundom fram, där man minst har
i anledning vänta dean. Icke skulle det ha rann snå-

gon in att söka vikingaijidsgratrâar Linder de fördäm-

ningar, som —~»troligen på 1500-talet --- anlagts i
Sagån ?föratt bereda drilkrátftåt .den hytta, där sillret från
Sala grufva smältes.

"Gamla nyttan", som den nu kailas, ligger en hall? flar-

dingsvâg norr om staden, omedelbart invid Sala landsförsanr-
Iings kyrka. ' Den nedlades för nâgra år sedan, då hyttdriiten
flyttades till en modernare anläggning närmare grufvan. Den
genom Llppdätrznjngen bildade, h-alfmilslånga sjön Sala' dam
förlorade därmed sin uppgift i silfverberedningens tjänst; dess
stora areal behöfdes nu bättre till sitt gamla ändamål: att
bära ”åkrarnes guld". Datumen tappades, Sagån reglerades,
fördämningarna slopades. Därmed ‘var man just sysselsatt,
sommaren 1901, då den 21 juni ett ;rf-arbetslagen i blåleran
under fördärnningarna päträffade :märkliga fynd.

Enligt en notis, som omedelbart ,gick genom pressen, var
det två skelett, .som lågo "i kistor af trä, tydligen urholkade
ur en enda stam", och som voro utstyrda med “vackert utsi-

rade bronssköldar" rn. rn.

l Enligt ett i Sala lanldsfürsamllngs kyrkoarkiv förvaradt knngnbrel,
hvilket kyrkötrerden A, ‘E. Thortrjürnsson benägei visntmi? fickSala 'socken
rara Widely; lreznmau till rästgärd l_,ersättning för den (ma, “hvilken för
några âhr sedan blef lagt ttl ytlegärdt Att-dammen_dock ej genast uppdämts
till sin _scnarehöjd, framgår af"ctl annat brefaf,1584,hyarrgcnonrprästbolet
fick “ill Engh“ Brytllsholmen,som lig reri Sala dam, men l_'senare tider före
sänkningen varit illversvâirnmad. B and fördâlmningsvirket hittades under
min dâñvaro ett 1/.,-‘fire1636 och ett *gu-öre1681-.

Örvurntyckul: d[url!luurIrån Around-fyndet, Iarkürlsumumant från akñnakqånggrln,

Fomvdmzerz 1.907.
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Fig. l. (efter en ai Statenslandtbrnksingctujür

A. W. Nordin 1895---—-97uppgjnrd karta).    
a: Salaganrlahytlzu,b.-vnsltvcrket,r.‘.'cxlral<-
llonsverkel. :I: gamla lnnclsvllgsbrou, e: hytt-
dantmen,f: Saladmn. De streckadelinjerna
ange den nya ärannaln.1»-~-4:gmfmm-2:.-.

   
  
  

blott på ett imgefiir lcunnalheslålmmas.
 

Notisen, som t. o. m. frestade all tänka på bronsâlders-
fynd, föranledde, atl författaren på uppdrag af Riksantikva-
rien med första Inöjliga reste till platsen för att innänlta Häf-

Det befanns dä,

  
 
  

att "br0nssköldarne“
voroovala spännbuek-
lor, ledsagadeaf andra
för vikingatidenkarak-
täristiska föremål, och
att “kistorna” voro nr-
holkade “ekstockar",
kanoter; det var säle-
desen ny art af Mf-
grafzrar från vikinga-
tiden, som härgenom
gynnsamma omstän-
digheterkundekonsta-
teras. Tyvärr voro bå-
da grafvame liksom
en tredje,hvilken pä-
träffalsdagenefter, så
grundligtgenomgrålfdai
ochgenomletadeaf ar-
betarne, att endastena
ändan al hvarje graf
återstod i orubbadt
skick för densystema-
tiska undersökning,
som ai mig företogs.

Fig.1 angerfyndens
plats i förhållandetill
de ganrla anläggniw
garna och den nya
årämaaxisamt gralvar-
nes inbördes läge. ‘

i Lilgeiaf denår 1902:inträffadegraf4 i lilrhållamlelill deandrahar  
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Graf I. ffmzat. hvars norm ttnda vid undersiikningen
fanns kvar in situ till en längd af 1,30 m. Afsttâirningert
befann sig på ett afstättd af 0:a 4 m. från den orubbade
östra delen af kanot 2. Södra :ändan[är enligt arhetarnes
uppgift ha siutat omkring l m. från den senare. Kanoiens
längd skulle således ha varit rtågot öfvcret m.;deSs bredd

lmr varit cm 0,55 m. I den förstâirda södra delen trade legat

ett sfee/eff:med hufvudet åt_S., på viilistrasiciala. i krtnn sttillrtirtg",

så att iäfverkroptuettlegat nästantvärsöftrcrkjstan. Skattenvar
krossad.Vid halsen och bröstet hude hittats följande törenråt.

.Ett par emlcaliga (mam 5p.c‘mnl2mrle/or,alldeles lika lunar-



     »i (').mn' xl!.wg1‘¢2::.

      

    

andra, den en-.1 afbildad ifig. 2. Den ganska anfriltta ytan

visar här och (ii-irpå upphöjda partier rester :ti iwihneiaiibe-
läggning. [J51undersidan tygaftryck: enkel tvåskäftaci(Iim1c—?)

väfnad. Den ena bucklan har i kanten ett

iitct nu uppslilet hail för_ring. Iwarlill mot-
svariglwi ej finnes pä den andra.

Eli la‘/mr:H.ad£'Zu*c2nsspm:Iw501115111!.Tic!»
.elen IV, fig. 24-1; micltlcnoppeu felas, häl för

ring pi’: sarnma. ställe sum ii citerade figur.

En brozzsfaeczfjzz,34 cm. lfirxg, gjord 211'
S-formiga länkar, som äro så böjda, att Icedjan

blir tresidig. I hvardera ändan en ring. Elit
stycke återges i fig. J.

   
  
    

     

    

r ;in

                   

   F11;- 3. 1h. Pig. up  
 

     
Fyra myckvt 11111113,ciriceirnudn hdrzgg)z;vm.'m£eraf brons,

starkt anfriilta; den bäst bihehållua med spår af hviimciull-
beiäggning [iii båda sidor; diam. 2,? cm.

57 ;iärløiz- (If glas eller glczsfiuss nämligen 3 i mos-aik
(fig. 4. svart med ljusare iniäggniugar, och ivä ex. son1fig.
5. hvita med riicla linjer), i rfjd opalc, i liten 1njiiEl<iwit,riug—
Formig. 13 gafinaktigel, genoml_vsande, hvaraf sex rcfilade (fig.

6), de andra släta, plattade, 39 blå, gEli0lIi]yS1:1I'1dE,alla 1.110111

en med finstrimznig_. ofta viitrad yta, de Hasta mer eller mindre

cylindriska med ciita starkt sneduijtla iindytor (fig. ?),1olE:'iro
små ri11gi0r111igz1.

En ;Järla af /eH.'t.‘r1r£'rzd—rf'(intim.
i den lIp]JI{‘¢‘:S§tad€jorden hade man sedan hittat en itu-

bruten och oinilstâindigg jc’rTr'::!em'f.
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Öster om båtens södra del hade legat skelettet af en
större Iumd.

Bland spiilrorna efter denna graf fann jag sedan en ögln
af troligen förgylld brorzsfrád med ändarna snodda om hvar-
andra, en liten bandfonnigjärntøn at 0,7 cm:s bredd, två gånger
vinkelböjd, samt en helt liten lerlaärlsbft af groft gods, från
mynnings- eller möjligen bottenkanten '; dessutom ett par fdr-
tänder och nägra fzörzsben.

Dessa sistnämnda benfynd stodo i tydligt samband med
hvad som anträffades vid undersökningen af den oskadade
nordändan af båten. Här Iago nämligen inom ett område af
ungefär en half meters vidd en hel mängd ben af får? och
höns. Af får fanns ›- utom nyssnämnda två ttnderkäkständer
-- nedre ändan af ett höger skulderblad, åtskilliga refbensbitar
samt ett höger bakben från straxt ofvan knäet t. o. m. hälen,
afhngget mldt öfver skenbenet och sedan hopvikt, så att häl
och knä lågo tillhopa. Af höns funnos nästan alla ben af en
individ utom hufvud och fötter; den har således varit nedlagd
i ungefär samma skick, som ett höns nu för tiden serveras,
dock lågo benen här ej i fullt sammanhang utan ganska spridda.
Dessutom fanns ett vänster lårben af annan individ.

Dessa ben lågo inibland en hop multnade, men i blåleran

fullt följbara träreste-r: tunna skiivor, flagor och pinnar samt
tydliga stycken ai tallbark. Ehuru ingen bestämd ordning
mellan de olika trästyclcena nu kunde ses (en detaljerad plan-
teckning finnes i museets arkiv), är det icke osannolikt, att

de utgjort något slags behållare -- ask, korg el. dyl. - hvari
matsäcken varit nedlagd.

Graf 2. Kanot, lik den i graf l och bättre bibehållen,
så att stora stycken kunde tillvaratagas, det största 2,10 m.

1 Alldeles säkert är det nog ej. att dessa förentål ltört till denna graf.

9 Dä iårets ben äro ytterst svåra att skilja från getens, är det icke ute-
slutet, att de här funna benen tillhört det senare djurslaget.
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tttngt. Den drabbade östra ändan fanns kvar tili 1,80 meters
längd; :tåget längre ät artister(era 2 rn. från ttndan) tradeden
dödas ituivttd anträtfats. Skelettet trade legat utsträckt pti
rygg; från dess fötter hade varit trngefär,en hall metertill Ita-
notens trästâtnda. lånnotens längd har sålunda varit inemot
4,5 meter. Bredden var endast något öfver 40 ent.

På bröstet och vid ltalsett af detta skelett hadearbetarne
hittat 2 dnhbelslcaliega0110kr.sgrärmbrrcfelorsamt ett lifmmzadt
spcmms. Det senate, med spår at' hvitrnetallhctâigginng, är
albiltlztdt i fig. ti. De ovala spännbueklorna äro af ltuivirdtypert

 
Sv. F. 5.54, men antal-ta. Den ena liknar närnirtst Rygh 654,

men saknar samma .fyra ltnoppar, som felas åRygh 652, hvil-
ken mera utvecklade typ 'det andra exemplaret härifrån tillhör.

_ Under kraniet, hvars tljttrnsltåtsdel är väl tieirarntl (l. 177,
br. 132 mm.) hade enligt arbetarnesuppgift tränatännu synts,
men ej kunnal titlvaratagas.

l den bevarade btitåindan (fz.'n‘.9), omkr. l-J rrteter från
stå-liven,fumtns vid min Lmdersöknisngtydliga. rester af ett litet
.fräslarizz(A). :iåigcn:så:nttr i sitt naturliga samntanltang. Den
bäst bevarade,lodrätt stående(västra) sidan (n.) Inätte 25 em.
i längd ech 12 em. i höjd. Locket låg' c:a 10 em.öfver bott-
nen, som låg omedelbart på bâtbottnetr. Den norra sidan
Iáig ullzillen (b), ai den östra Och södra iunruasinga spår, sä-

,_,.,,.;.....:;1—-;.-,..-........._ .,_.,._..__.._.‘......r_.....—.....5.... -...._. ..—.3_.__..: A. ,,,, . ,,,_ ,_

-" l
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vida det ej är den senare, som åU-âtett stycke nertâit[måtten
och stod där t lodrät stälfning (d). Inga spår' af järnbe-
slag eller spikar till strl-inet funnos, ej itäller några kvartett/or nt
hen et. d_vI.,som iegati det; :nen under det låg på baiibotincn
en längre trålhtrtrte (v). e* är en träpirtrte utanför och rtågot
högre i-tn båten.

FR}.s: Fn).E0.41,31.

Gra_f3. Ett par meter öster um graf l trade hittats ettt
tredje skelett med liknzulclentrnstnirtg af spänner;och dyliki.
De om/:2. .-:;;c‘:m:{;:zcfe[or/nzäro at saxrnntaInrtvncttypsom de
i graf 1 funna, 1116311afvika något i fråga om turneringen(se

Båda ha häE för ring i trantetr vid den ända, där
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néilféistci sitter. ett :tytt bevis för att Spältllbtlcklot'lt'd fästes
med nålspetsetl tlppáit. Äfxrertdet [iIearm(m’:?3pc‘1‘nu:?t(fig. I!)
ätt' snarlilcl. det från graf t, men har midfknupp i samma

 
stycke som det öfriga. Halsbzmclet representeras Irär af två
små runda skiffor:-uiga /:(mgpr;ya‘::z2c!c+;-qr’term med fördjupadt
och orneractt midtparii (fig. 1.?) samt 4 g[aspz?'r/for‘.Af de se-

nare är en större.grönaktig, genomlysande.
t’ctn1ligenflat, af 1,5 cams diam; två små
hafva samma cylindriska, snednötta form
och Iinstrimmiga yta som så många från

graf I, men blott en afdessa är blå, den
andra grönaktig; den fjärde péir1.'-1n‘:irun

FW*-W liten ringformig, lwitalctig.
Likheter: mellan denna graf och nzr l ökas än mer däri-

genom, att vid människostceietiots fötter hiltats benen af en
Imrzri (mindre individ :in i graf 1).

Däremot utgjordes här den dödas ”kista” ej af en Iianot
utau of ett mera kompliccradt, af brädor Itoptintractt föreznâl,

hvars form och ttrsprurtgliga ändantäl var :svårt att utröna på

grund af den förstörelse grafven ttndergätt vid arbetena. Det

var blott den sydöstra ttndmt till 1,3 meters lémgcl. som åter-

 

 



'.*’.r'ka‘::gnz'r'(i.¢gr'nfzrm'i Sagem-via’Srzfa. E-i

stod för noggrannundersökning. Här sindo (sepEz1I1e11f1'g'.13')
pä cza 80 cm:s inbördes -afstånd _ändarneaf “kistans” hilda

Fi;1- E3.

längsidor, i sin ursprungliga ställning på kant. Fig. 14 åter-
ger den bäst bibehällna sidan, den sydvästra, sedd från

dess insida; den nordöstra var i

allt väsentligt lil-:a. Det horison-

tela stycket är själfva sidobräcian,
af 15 cmzs Ilöjd, ål ena hållet
slympad genom arbetarues spadar.

Man har :dt tänlcasig den fortsatt
till minst §2meters längd; '-’ det bevaradestycket mäter längs
tifverlcanten40 cm. Vid den andra, urspmngliga, snedl af-
skurna ändan är med trenne trâidnbbar fästad en något sma-

lare bräda, som jiiltuliéipande med afslcéirningskanteustiger

snedt uppåt, men uppml är oftnistâindigoch förstörd. Vidare
skönjdes rester af två tvärslå-ar, som förbundit de båda kist-

sidorna. Huruvicla dessa också med sina ändar bildat :lägre:

af trädnbbarna, som hopfåste lwardera sidans båda brädor,

1 Siffrnma pä fig. 13 artgifvadjupet i um. under det uruhhadelcrlng-
rets hugsta punkt i en vid uncicrsiskxaingcnukvars1.’:cncIetviirviigg 2 m. N0.
om graf 3.

3 Niimligan så tnggclcetsum bclmfvesför :Itt rynnnaden dödancl: Inm-
dcn nedanför hennes fötter, såvida ej (iunne lugnt utom kistan. Arbetarnc:
uppgfifx-'0,all kistan varit helt kort i jiitnfürelsu :ned lcnnoiernn.
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kunde ej med säkerhetafgöras. Af någonegentliggafvel fanns
emellertid intet spår, och ett mörkt bottenlager var för svagt

för att med säkerhet kunna bestämmas som en multnad kist-

botten. Arbetame pästodo,att "lcistaiw haft lock, menej botten.
Det gåtfulla i dessa kistrester ökades än mer genom det

besynnerliga läge, som intogs af den dödas hnfvud, den enda

del af skelettet, som kvarlåg inom denna ornbbade det af
grafven. Endast nnderkäken låg nämligen inom “kistanh tätt
innanför dess nordöstra sidobräda, under det sjäiiva skallen
låg tätt utanför samma bräda, med itjässait uppåt och med
undersidan i jämnhöjd med britdans öfverkant; ansiktet.var
vändt åt NV. Kraniet föll sönder i bitar; de ganska nötta
tänderna tyda på medelålderseller äldre individ.

Denna graf, hvars starkt ramponerade skick gjorde dess

ttrsprungliga anordning svår att tolka, fick en intressantbe-
lysning genom den följande år antraffade

Graf 4, frvilken blef mindre rubbad af arbetarne, ehuru

tillräckligt för att kvarlämna oafgjorda spörsmål.
Under min vistelse på platsen 1901hade hela den nya

åbäddenfrån den gamla bron till straxt ofvanolngraf 3' full-
ständigt rttgrttfis, nian att xrägraytterligare grafvar påträffats.
Partiet närmast efvanför detta stycke blef däremot, på grund
af' åtskilliga dröjsmål i arbetena,ej bortgrâtfdtförrän näraett år
senare,i juni l902. Dä kom man på den nya grafven. Schakt-
niitgen förrättades nn af ett annat arbetslag, hvilket ej fått del

af de vid fjolårets undersökningarmeddeladeföreskrifternaom
försiktighet vid nya fynds antraffande. Men lyckligtvis blef
grafven, innan så stor del af densamma hunnit förstöras, upp-

märksammad af i närheten boende personer, hankkassör Nils

Jonsson och herr Erik Jonsson, hvilka förhindrade vidare för-

störelse och genast underrättademig om fyndet. Tillsammans
med fil. stud. Otto Frödin verkställdejag därpåundersökningen
af gralven, ett lika tidsödande som intressant -arbete,då det

1 Omrildet är på lig. l svagt prickarlt.
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gällde att nr leran lramclissekera ett stort axltnl trärester och
iritlörezztät. Unclersökningsptatsen var af sällsynt originalitet:
graflagret tåg djupare än ytan af den tåltt invid framilande :åns
vatten, som dock fullständigt utestitngdesal den ttårdabtéilere-
väggen, förstärkt med ett par plankor (sefig. I5).

Fig. 16 visar planen af denna graf. Linjen a.a.a beteck-
nar grafgropens gräns, hvilken med lnllliolnlig säkerhetkunde
bestämnlas, då skillnaden var påfallande metlem:ten ytterst
hårda, orubbacle leran utanför grafvenoch (tensntöralctigelera,

__...1...7._,.,...xâ1

Fin. lä.

sum utgjorde dennasfyllning. Den prickadelinjen b b b ntmåir-
ker norra gränsen 'för den del al grafven, som at zarbetzarnefilm-
nals orörd upp till den nivå, som pil planen betecknasntecl
:t: O. Äfven utanför denna linje iurarlégocrneilertidi gralvens
boltenlager de på plauen utritadeskelettdelarner.n;'.l1föremållen
i orubbadt läge, med undantag al' kranieiiaitarnea‘ och kist-
sidestyckena m.. Men non’ härom var allt totalt bortgrâifdt.

Skelettets liige fijnretcrflere egendomlighetea' (c är ttranie-
bital' in situ, d. dylilca rubbntgle,e refbemf vänstra um;1eI'z1rI:'IeI1
med armbågen ät rmrr, gg fingcrbe11,lzlz lärhenetl :ned bak»
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sidormr uppéil, z' bitar af' vänstra vaclbenet. j högra skenbcnet,
k högra vaclbenet med en del fotben vid nedre ändan). Såväl
lärbenens som vänstra ltndemrirlens läge visar ovedersilgiigl,
att liket legat fr'ar1u.'fupr1. Svfirftirklarligt in' det spridda läget' ' ‘ ‘ "’ """“""""--4-.-._.._.._._._._........ .—.._._......__

'.
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Fm. 1B.

af underbenens delar i det här säkert orubbade lagret.
Därnäst ha vi att betrakta delarna af "kistan“, såsom vi

tillsvidare kunna Italia' den. Dess östra ända 1 framgräfdes i
orubbadt skiclc. Sidobréidans fortsättning mm var något skju-
ten ur läge, de västligaste styckena ännu mer, så att de ej In-
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förlorad. l dess nuvarande skick
är längden c:a 1,80 m. och kan på

grund af utrymmet i grafgropen ej
ha varit mer än högst 2 m. Bredden
(eller höjden) är på det bäst be-
varade stället ej fullt 20 cm.

Brädan. visar längs nedre kan-
ten nrärken efter åtminstone 3 hål
för trädubbar. Den bevaradeöst»
ändan företer en konstruktion, som

liiligt påminner om de i graf 3 an»

träffade "kisW-iragmenten. .Äfven
här är ett annat trästycke fästadt i
vinkel mot brädan; det är här be-

tydligt smalare och visari sitt lyck-
ligtvis fullständiga skick formen af
ett uppåt afsmalnande och något
bakâtböjdt handtag. De båda trä-
dubbar, som fästa detta stycke vid

brädan, fortsätta här alldeles tydligt
i längre käppar, och en tredje dylik
utgår från “handtagets" midt. De.
intogo nu en starkt lutande ställ-
ning och upphörde uppåt vid 19a-
25 cmrs djup under O-nivån.

Jänrförd med “kiständarw i graf
3 fordrar denna sidobräda med dess
uppståndare vid ändan nödvändigt
ett motstycke, med lrvillçen den
varit förenad genom de trtstående
käpp-arne. Men af en andra sådan
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   lagts ä planen med undantag af den lilla biten n, hvilken
tydligen låg in situ, ehuru den kanske på planen ej fått sin
fullt: rätta riktning. Pig. I?‘ återger alla de tunna styckena i

deras sammanhang; bradans västända hade tyvärr gått totalt '
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sida var icke ett spår att upptäcka. Den enda möjligheten
till förklaring af detta egendomliga förhållande synes vara den,
att det ifrågavarande, våt dock som ett slags kista eller bär

använda, föremålet kommit att i gralven ligga på sida, hvari-

genom dess andra långsida kommit så högt upp, att den
tidigare blifvit bortgräid, kanske redan vid fördamningarnes
anläggning, eller att den på grund ai torrare läge fortare för-
mnltnat. Elit sådant antagande angående “kistans“ elter “ba-
rens“- läge skulle också kunna stämma med det egendomliga
förhållandet, att skelettet 'låg framstupa; ehuru man då tvingas
till' en så våldsam förklaring, som att bår 'och lik blifvit neat-
oälmde i graigropen. Men det synes otänkbart, att endast
en naturlig hopsjimkning ai grafven kunnat ha så genom-

gripande verkningar.
Men hvad har det då egentligen varit 'för slags föremål,

dessa i grafvarne 3 och 4 antraffade, som vi tillsvidare beteck-

nat med orden "I<ista“ eller "bår"? De invidliggande kanote

graivarne 1 och 2 kunde tala för, att det också här år fråga
om något slags båtar. Svårt år dock att förstå dessas kon-
struktion, i synnerhet då vi tänka på den höga smala upp-
ståndaren i graf 4; och man borde då också ha funnit starkare
spår ai såväl gafvelstycken som bottnar till båtarna_ Kan man
våga tänka på s/ädar? Äfvendennaförklaringmöterdock
svårigheter, och då jag icke har några bestämda skäl att an-
föra för densamma., torde det vara båst att iäntna frågan öppen,

ehuru tyvärr utsikter: icke är stor att genom nya liknande
fynd af denna sällsynta art få saken afgjord. Det var skada,
att de redan uppkastade, höga sidobanlcarna till den nya

årännan omöjliggjorde efter-sökandet af flere gralvar längre åt

sidan.

Vi ha nu att omnåmna öfriga fynd i graf 4.
Vid skelettets vänstra sida låg tången till en järn/eng” (t)

med betydliga rester ai sjålfva trttskaftel, under det bladet var
till största delen irppirålt. Liknande var förhållandet med de
pilar, som lågo längre uppåt längs sidan (p). Ai deras järn»

   

E

  



Vz'f2fngatidsgra_r'var'r' Sagemen?!Sara. [5

spetsar återstodo blott tvâ starkt uppfratta fragment, under
det af träskaften funnos åtskilliga, visserligen alldeles flatpres-
sade stycken. Ännu bättre bibehället var ett pilskaft, som låg
inomdenorubbadedelenafgraiven,vidq. Å denna,
afbildad ifig. I9. ser man tydligt både den klufna
ändan, som sattes på bägstrangen, och märken
efter spiralforrnig omlindning med tråd el. dyl. På
tre ai de vid p funna fragmenten ser man denna
omlinctnings främre afstutning (fig. I8); den har
sålunda omfattat endast pilens bakre del. Vi åter-
finna alldeles samma anordning pä pil-
skalt från de stora mossfynden från äldre
järnålderns slut (se Engelhardt, Vinresa-
Fztndet, pi. 14:23, WzorsbjergMosefzmd,
pl. 12: 11, Nydam/ldøsefrtrtd,pl. 12: .5,7,
31. Såsom Engelhardt anmärker, har om-
lindningen tydligen tjänat att fasthålla
fjäderfan vid piiens bakre äztda; på det
från Thorsbjerg aibildade skaftet ser man,
att det funnits sådant i fyra rader. lnten- i_
dentenvid Liirustlcammarenfrih. R. Ce- W mus? FHHQ_al_
cierstöm har meddelat mig, att dylik
spirallindning för fanets fasthållarttleförekommerpå äldre tur-
kiska pilar.

Hur-n :trånga sådana pilar
varit nedlagda i grafven, låter
n11 ej bestämma sig (ertdast ett

par af lragmentenäro utsattavid
p). De iägo på ett tunnt trä-
styclte, lwaraf fortsättning fanns
längre nedåt skelettets sida
(0 0); om det varit ett Itoger,
eller på något sätt hört till "kistan", kan ej atgöras.

I den förstörda norra delen af grafven ltittadestva bitar al
en lfingstriickt, nitad bmzfcam.
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Den för trädelars konserverande så förmånliga våta leran

hade bevarat ännu ett par intressanta, tusenâriga träföremål
åt oss. Det ena var ett litet laggkärl, tyvärr skadadt af ar-

betarnes spadar, så att blott en del återstodzfig. 20. Det låg
ofvanpä den bevarade "kiständan" (s på planen).

Fullkomligt orörd framgräfdes däremot vid grafvens södra
kant en' liten träpal! (t) med fyra ben, afbitdad ifrfg. 21
efter en på platsen tagen fotografi och i fig. 22 rekonstru-
erad. Af de fyra benen var särskildt ett så fullkomligt bibe-
hâllet; att man på det samma kunde se snart sagdt hvarje ärr

efter knifven, hvarmed det täljts; dess längd var 10,5 cm. Be-

nen ha varit utåtriktade och med en väl tillskuren tapp in-
stuckna i hål i patlens skitva, hvars tjocklek på grund attap-
parnes längd kunde bestämmas till drygt 2 cm. Skifvan var
natnriigtvis eljest starkt medtagen; dock lcunde man se, att

den varit något tjockare längs kanterna, i det midttältet var
svagt fördjupaclt. Längden var drygt 45, bredden cza 20 cm.

Under pallen (vid n) lågt) nägra tänder och andra kranie-
delar af får samt ett par kottragment m. m. troligen af sam-

ma djur.
För öfrigt var grailagret upptylldt af hvarjehanda trärester'

och -affall, såsom pinnar (JCXJC), tallbarkilagor (yyy) och

spånor, mycket mera än hvad som blifvit utsatt på planen,
särskildt i lagret öfver skelettets ltnän. Den pinne, som sticker
in under pallens nordöstra hörn, var tydligen af enträ. Straxt
norr om pallen låg på bottnen ett tjockare trästyclte (o), som

tydligen var svedt.
Slutligen äro att nämna de rester al grdfre trdklabbar

(zzz), som i ötversta lagren gingo tvärsöfver gratven och sä-
kerligen bildat ett slags tak öfver densamma.

Den sist beskrifna grafveu, som tydligen inneslittit en man,

hade iclce Iiågra närmare daterbara föremål att uppvisa. Men
det kan icke vara tviivel om, att den är i stort sedt samtida
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med de ire kvilnmgrafv-a1‘neoch sålunda. tilllliir vikillgaliclen.
De tre andra graivarnes éilder kan mera delaljeradt besléimnms

Fig.3l.

 
pi‘: grund :1!de i dem funnamzalaspännlmcklorna. Cirafvarne
l och 3 itlllehiilln sådana ni' (1611typ, som Mcmi.cli11s(S-:1.
F0rutzzixrrzesffiirmz.Tidsfeø: WU, s. 157) hänför till höfzm a! 800-. J

.""cIrum'irm»:w 1.007. '2
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talet,' under det den i graf 2 funna typen ar tmgelär ett år-
hundrade yngre. Intressant är, att ocksåde likarmadespän-
nena i grafvarne l och 3 visa samma typ, medan det i graf
2 är af en helt annan form; vi ha här ett godt luiclragtill denna
spännegrnpps annu outredda, relativa kronolngi.

Det är sålunda till vikingatidens tidigare hälft vi ha att

hänföra graivarne vid Sala trytta. Vida svårarear att bestämma
deras förhållande till platsens dåtida topografi, iörst och främst
till Sagan. Att de ej ursprungligen varit anlagda i än, ar väl
otvifvelalctigt. Men helt nära intill densamma måste de ha
legat. Tyvärr var det nu ej möjligt att afgöra, hvilken at de
många å kartan fig. l utsatta rännonta, som representerarden
ursprungliga åbädden. E11vid regleringsarbetet.anställdin»
genjör törmodade emellertid, att det varit den östligaste, och
detta synes mig ganska troligt. Graivame skulle i så [all
komma på en 10 metersalstând från åstranden. Att de varit
nedgriitda till ett visst djup under ånsvattenyta,framgårsåväl
ai deras läge under den nu reglerade åns yta, som däraf att
det lerlager, Iivari de funnos, tydligen hållits i ständig fuktig-

het; ty endast så kan träsakerttaskonserverirtgförklaras.
Hum djupt under den ursprungliga jordytatl gralvarne

varit nedgrâiida,kan ertdast till en viss gräns bestämmas,då
nästan Itela området vid min ankomst till platsen redan var
utgräfdt ned till grafvarnes nivå, och då dessutom den ur-
sprungliga marker: tydligen undergått ingripande förändringar
redan vid fördamatingariies anläggande. Otvan är emellertid
tttiinndt, att - ett par meter nordost om graf 3 den nrubbade
blåleran gick till en Iiöjd, som angiives af djupsiffrorna på
fig. 13. Denna graf torde alltså varit åtminstone en meter djup.

Huruvida grafvarne ofvan jordytan varit tttmärlcta med
ltögar el. dyl., kan naturligtvis ännu mindre tltrÖIlaS.

Till ytterligare belysning ai terränglörhållandena kan nånn-

* Till de skill, Monlelius a detta slitlle anförlör nämndadaterirtg.har
senare icnmmtt ännu ett ntyckut värdefullt. t det ett par dylika Spålilllbltcklor
i en graf vid Tuna i Alsike sockenhittats tillsammans med 9 arabiskanaynt
från tiden T06------T85e. Kr. Se Stolpe i Ymer 1895,s. 2'23.
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nas, att nämnda O-pllllkt för graf 3 vid anställd precisione-
afvägning befanns ligga jäntnt 5 meter lägre än den närbe-
lägna kyrkans södra dörrtröskel, hvars fröjd öfver hafvetenligt
geologiska kartbladet Sala är 177,7 fot, under det Sala dams
vattenyta där angiives till 170,6 tot. Då 5 meter motsvara
nära 17 fot, låg sålunda den nämnda punkten cza 10 fot 3
meter djupare än den uppdämda sjöns yta.

l Statens Historiska Museum äro 1901 års fynd införda
under inv.-n:r 11357 och graf 4_under n:r 11739.

Ytterligare om de fyra danska dopñnntinsltrifitarna
att

I.. rn. LÄFFLER.I

Professor Wimmer har i bref af 27 jan. i är, skrifvet efter
mottagandet af denna tidskrifts fjärde [rätte för 1906,nleddelat
mig, att Iran i “Tilläg og rettelser" till redan utgifna delar af
sitt runverk, som skola intagas i det under tryckning varande
fjärde bandets andra del, hvartill manuskriptet “allerede laenge
veeret helt feerdigt“, framställt förklaringar af Skyuin- Hoptrup-
och Flaubjmrgfuntarnes inskrifter, som öfverensstäntma med mina,
och att han efter läsningen af min afhandling tillagt följande.

“Uafhsengig at mig har Läffler i "Fornvännen" 1906,s. 181lf.
udtalt sanrme mening, hvad der yderligere har bestyrket mig
i rigtigltedert af denne antagelse. Matig har Läftler også med
rette last indskriften på døbefltnten i Brøndum Asmr svarande
til äldre Assnrr, Asnrr", og opfattet blame? på Ãl-stenen som
mandsnavn (navn på stenhuggeren eller' bygmesteren)“.

1 Fornvtitltleti 1906, s. 181 if.


