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Kemmunfullmäktige

Sala kommun
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Egggliegfl; Kristina Nyberg (S)

Ärende:1r11atta ett polismuseum

Tidigare fanns ett polisrnuseum vid Sala gruva. Detta lades ner för några år
sedan och alla föremål packadesner.
Ett polismuseum är både en intressant och lärorik verksamhet. Det visar inte

minst polismuseet i Stockholm, För Salas del kan ett såeiant museum lmppias

ihop med intressanta kriminalfall som. hänt i. Sala trakten.

Vi föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta
ett polismuseum i Sala.

J ap föreslår kemmurlfullmäktige besluta:
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten. att inrätta ett

polismuseum i. Sala.

Sala  2018=01=24
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Ki'i'stina"Nyberg
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Kommunfullmäktige i
Sala  kommun

MOTION '
Väckes av:  Viktor  Kärvinge (S]

r

Motion om hantering av  installation  äldre kaminer och spisar

Vedeldning innebär  utsläpp som påverkar människors hälsa och miljön. Därför skärps

reglerna för vilka  utsläpp som tillåts från och med sommaren 2013. Befintliga eldstäder

påverkas inte och typgodkända nya kaminer och vedspisar kommer fortsatt få

installeras. Däremot kommer det inte gå att installera gamla ej typgodkända kaminer

och spisar. Att testa och få en äldre modell godkänd är inte ekonomiskt rimligt.

Detta kan ibland vara olyckligt då gamla modeller kan vara både väl så fungerande och

miljövänliga samt en viktig delav byggnadskulturen. Att en billig och enkel plåtkamin på

grund av ett intyg faktiskt måste vara bättre än en beprövad kuiturvariant är dessutom

något som starkt går att ifrågasätta.

Bygg— och miljönämnden har dock möjlighet att göra undantag.

Kommunen behöver riktlinjer som medger undantag från utsläppskraven under

förutsättning att det finns särskilda skäl som t.ex. byggnadskulturvård. Eldstaden ska

användas för trivseleldning och inte vara primär värmekälla. Utsläppen från eldstaden

ska kunna antas ha mycket liten påverkan på omgivningen.

Alternativet, ett totalförbud kommer inte ha någon faktiskt påverkan på luftkvaliteten

utan endast göra att fina gamla gjutjärnsspisar skrotas när de fortsatt kunde få pryda en

bostad. Det är varken rimligt eller bra för miljön. Dåliga gamla pannor som används

mycket bör givetvis bytas ut mot miljövänligare alternativ. i

i de fall vedeldning är ett problem för omgivningen i tätbebyggelsen finns det redan

möjlighet att begränsa den, oavsett om eldstaden är typgodkänd eller inte.

Jag föreslårfullmäktige besluta:

511" kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med skorstensfejarmästaren tar fram

riktlinjer på hur det fortsatt ska vara möjligt att installera gamla kaminer och spisar i de

fall det i enlighet med beskrivningen ovan är lämpligt.

Sala 2l‘18—01—21

Viktor Kärvinge (S)
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Snart är påsken här och Sala ska påskpyntas. Fjädrarna som
används till påskpynt kommer nästan uteslutande från kaikoner
som fötts upp i  den amerikanska köttindustrin. Ofta skickas
fjädrarna sedan till Kina för att färgas - för att sedan skickas över
jordklotet en gång till och hamna  i  våra butiker. Fåglarna som
används i djurindustrin har ofta levt ett kort och plågsamt liv; bland
annat tvångsmatas de för att växa snabbare, deras klor och
näbbar klipps av för att de inte ska skada varandra eller de
människor som handhar dem.

Djurindustrin är den industri som påverkar klimatet mest negativt.
Fjädrarna som används som påskpynt påverkar klimatet negativt
flera gånger, genom industrin där de fötts upp och genom
transporter till och från Kina där de ofta färgas med miljöfarliga
färger.

Det finns många sätt att påskpynta Sala utan att använda fjädrar.

Vänsterpartiet yrkar därför

att Sala kommun snarast möjligt väljer att påskpynta fjäderfritt.

Sala 2018—0248

__l, l:; fär/näta
Johanna tvadotter (V) Maria Arvidsson (V)
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Kommunfullmäktigei

Sala kommun

MOTION

Väcks av: Kristina Nyberg (S) och Per-Olov Rapp (5)

Motion om att  inrätta  ett konstråd i Sala Kommun.

Konst är en del av samhället, och så vill vi att det ska vara även fortsättningsvis. Konsten

finns på gator och torg mitt ibland oss, sådan är den offentliga konsten. Även den konst som

finns på offentliga platser och byggnader. Vad som är konst är som någon så kiokt sa-Konst

är det, som den som betraktar, eller upplever konstverket definierar som konst.

Konsten sitter i betraktarens öga. En delav den offentliga konsten är direkt

byggnadsanknuten och tillkommer vid om och nybyggnation av offentlig verksamhet i

kommun, landsting, region eller stat.

Det är där man tillämpar det som kallas enprocentregeln. Enprocentregeln innebär att ca en

procent av budgeten för ett byggprojekt avsätts till bild, eller formkonst.l fråga om

tillämpningen av enprocentregeln inom offentlig sektor ser vi att det finns en osäkerhet om

vad regeln innebär, vilket inte är så konstigt, då ofta många olika förvaltningar medverkar i

planering och olika processer.

För att inte den konstnärliga processen ska komma in i fel skede av byggnationen och för att

säkerställa att man inte glömmer bort eller förminskar den offentliga konsten, bör Sala

kommun tar fram konstprogram var och hur man kan gå in med konstnärlig gestaltning iden

offentliga miljön vid nybyggnationer eller ombyggnationer. Ett konstråd/konststyrgrupp med

konstnärlig sakkunskap bör inrättas med uppgift att ivarje framtida projekt göra urval från

insända intresseanmälningar utifrån de krav, mål och visioner som finns angivna i

konstprogrammen.

Vi föreslår fullmäktige besluta:

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta ett konstprogram för konstnärlig gestaltning i

det offentliga rummet



att inrätta ett konstråd med konstnärlig sakkunskap för konstnärlig bedömning av inkomna

intresseanmäiningar

att enprocentsmåiet är riktmärke vid om- och nybyggnation

Sala 2018—02-16

!I1ia/OL(//ti LL lill-;;?)

Kristina Nyberg (S) / Per-Olov Rapp (



Motion
Till Sala kommunfullmäktige

Ge Salas ungdomar fler Feministiskt initiativ

inkluderande aktiviteter
Att Sala kommun  skall  få en skatepark tillgänglig för allmänheten i Stadsparken är något vi ser
som mycket positivt. Vi ser ett stort behov av lättillgängliga aktiviteter som inte behöver kosta
särskilt mycket pengar att delta i och som inte heller kräver att föräldrar skall betala
medlemsavgifter, skjutsa på matcher länet runt och så vidare.

 

I  Sala växer nu intresset för parkour eller ireerunning som det också kallas. En idrott och en
mycket stark rörelse över världen som går ut på att som individ uttrycka sig och ta sig fram
genom ständig rörelse. Sala GF har många aktiva och köerna är långa för att. få en plats.

Imånga 'städer1vått land byggs nu med enkla medel treerunningparker. Det är enkla hinder.
gjorda av exempelvis trä eller betong. Oita byggs dessa i direkt anslutning till skateparker då
dessa kulturer ofta har mycket gemensamt. Det sporten kräver är i stort sett ett par gympaskor
för att kunna" utöva den, vilket gör den mycket inkluderande. .

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi
0 att Sala kommun undersöker möjligheterna att uppföra en enkel freerunningpark i

anslutning till skateparkens område
;."

ij.

Sala,de1i26febmari 2018

SarahSvensson och Sandra. Boström, Feministiskt initiativ Sala   ac:-.  :

i. ----- ff:
Sida  1  av  1 Feministiskt initiativ
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Kommunfullmäktige i

Sala kommun

MOTION

Väcktes av: Kristina Nyberg (S)

Motion om att erbjuda fria bad till Kommunanställda.

God hälsa innebär att man mår bra både  fysiskt  och psykiskt. Det handlar om social

gemenskap och att känna sig omtyckt och respekterad.

För att Sala kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare krävs en aktiv personalpolitik för att

främja det goda livet bl.a. genom satsningar på en bra friskvård.

Friskvård är ett samlingsbegrepp för åtgärder som stimulerar en person till aktiva

hälsofrämjande val, det vill säga att hålla sig frisk genom sunda levnadsvanor.

Att erbjuda minst 30 fria bad per år i kommunens simhall, utöver friskvårdbidraget som

redan finns är ett komplement när det gäller att minska den stigande sjukfrånvaron, men

också främja en bra och viktig friskvård.

Jag föreslår fullmäktige besluta:

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att införa 30 fria bad per anställd och år för de anställda i

Sala kommun.

Sala 2018—02-16
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Kristina Nyberg (S)
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Kommunfullmäktige 18-01-29

Fråga till kommunstyrelsens ordförande

Sala kommun har en vision att år 2024 ska vi ha passerat 25000 invånare och är ett

långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen.

För att vi ska kunna växa som kommun så behövs det fler bostäder och företagsetableringar

både i staden och på landsbygden.

Men ett problem runt staden är det arv vi har fått från tidigare gruvdrift vid Sala Silvergruva i

form av markföroreningar och då främst bly. Dessa förhöjda halter av tungmetaller innebär

påtagliga förhöjda kostnader vid bostadsbyggande och övrig exploatering eftersom områden

som ska bebyggas enligt nu gällande riktlinjer bör saneras.

2011 beslutade politiken om en uppdatering av Strategi för bedömning av metallföroreningi

mark vid exploatering inom Sala tätort. Idag kan vi se att den revidering som skett av

strategin gett konsekvenser som de i ovan nämnda text.

lår närmare bestämt 31 maj var vi flera politiker bl.a. kommunstyrelsens ordförande som

fick ett mail från en företagare som är verksam inom byggbranschen och som har mött de

problem som beskrivits. i sin skrivning så ger hen exempel på flera åtgärder som kan göras

för att underlätta vid exploatering för så väl kommunen som andra exploatörer när det gäller

metallföroreninga r.

Med anledning av det mailet vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande:

Är minoritetsstyret i Sala kommun beredda att agera i frågan så att det kan bli mer

miljömässigt hållbart och kostnadseffektivare att bygga i Sala?

W,
Viktor Kärvinge (S)



Medborgarförslag till kommunen
Granska din  ansökan före utskrift. Kommullswrelsans förvaltning

Gå igenom uppgifterna du fyllt i och kontrollera att allt stämmer. Ink 2018 '01- i  2

Du kan ändra vid behov genom att klicka på länken Ändra. I

När du är klar hämtar du det ifyllda formuläret som PDF och skriver ut och skriver under. farten: ,, mum

Féfi'slagF'g‘ghandsgranskaFg-tsfitt till utskrift

1. Förslag

Kontaktperson'"
Förnamn * Efternamn *

Postnummer 'Utdelningsadress  '

" !

Telefon (även riktnummer) '
__-an

Postort "

Sala

E-pnstadress

Förslag
(du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild)

Avstängning av smitvägen Aguäligatan mellan Gruvgatan-Drottninggatan.

Motivering
(du kan också bifoga en bilaga med motiveringen)

Gatan går mellan Äldreboende och Ekebyskolan vilket medför genomfartstrafik.

DEt skulle medföra mindre trafik Rådhusgatan- Drottninggatan och >Aguåligatan södra del. Genomfartstrafiken börjar tidiga morgnar och

pågår resten av dagen och består av tunga lastbilar samt personbilar. Vilket skulle innebära lugnare  trafikmiljti i hela centrum.

Jag medger att mitt namn får publiceras på kommunens hemsida tillsammans med mitt förslag'
Nej

Underskrift
lfylles efter utskrift.

Datum och underskrift

fado/u s  ', == , .
‘  f “u

1—-

https:l/salaeformsse/oversikt/tlow/427 2018-01-10
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Sala  Kommun

Box 304, 733 25 Sala

kommun.info@sa!a.se. 022444 70 00

Kontaktperson

Fömgrnn

/  63/11 rm &?
Efternamn  .

W; ha #
Uldelninqsadress

I  !

M_—
Postnummer  " '

.——. ..  ..  ..»;  I

. .;

Medborgarförslag till kommunen

”Mållöst liv:. t'iä
Komsntérååretw isens för vattntng

  

   
gl
!

!Alttbttnltij
308 &%ml___"..—

Postort

Sa !,
Telefon (även rlktnummerl

E—posladre l
i  l-

I.» ' %

Om ni är  flera  som lämnar in förslaget tillsammans, ange  vilka  nl är  (t.ex.  en förening, skolklass, grannar)

Förslag
Du kan också blfoga en bilaga med ett förslag eller  en  bild

(jr: %)*-721574: J  Såhär/56

lotivering
u kan också bifoga en  bilaga  med motiveringen

Sal»: 0  Jam

agar

]Förslag

]  Motivering

derskrlft

.am och underskrift—J

///b )5? ”ef/wtfw /  329 %%)



Medborgarförslag

Förslag att anordna en husbilsparkering med toalett/dusch, vid gamla minigolfbanan/Gamla OK vid
Strandvägen. Platsen ligger bra till för vandring i vår fina stadspark, samt nära till centrum för
landel, lekplats för barn, och matställen i Vår fina stad. Bra reklam för staden samt en
nkomstkälla. Pris för att stå en natt ligger mellan  100-200  kr  i  övriga Sverige, beroende på

ilandard. Det kan också leda till att folk vill flytta till Sala. OBS! Vatten och avlopp finns ju kvar
ltt ansluta till efter gamla minigolfstugan!

iela  11/1-2018

ohnny Alsholt
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Sala Kommun D hårig 50]
Box  304, 733 25 Sala

kommun.info©saia.se, 0224-74  70 00

Medborgarförslag till kommunen

vi 1. Förslag

Kontaktperson

Förnamn Efternamn

Johan Pettersson

PostnummerUtdelningsadress
nL --..r«

Teleron (även riktnummer)Postort

Sala

E-postadress

Förslag

(du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en blid)

Mitt förslag är att gångllöparspåret runt dammarna i  parken  får riktigt bra belysning heia vägen ru nt.

Motivering

{du kan också bifoga en bilaga med motiveringen)

En det är redan bra upplyst men den delen på åkrasidan har ingen belysning alls vilket kännsjättekonstig, attfä upp belysning även på
den sidan skulle betyda _iättemycket, de skulie kännas säkrare och med de skulle det bli fler som skulle våga gå där när de är mörkt och

de skulle även bli betydligt mysigare, för mig är de en självklarhet att även spåret på åkrasidan förtjänar belysning.

Jag medger att mitt namn får publiceras på kommunens hemsida tillsammans med mitt förslag

Ja
 

Underskrift

Datum och underskrift

som .

  

Sida  1  av 1

Löpnummer43 538
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kommun.info©sala.se, 0224-74  TU 00

Medborgarförslag till kommunen

V1. Förslag

Kontaktperson

Förnamn Efternamn

Pierre Inelöv

Utdelningsadress Postnummer
*  '  -—-n+nn RA

Posmn- Telefon [även riktnummer)

SALA ““““

E-postadress
'  l'

Förslag

(du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild)

Motionsspåret runt dammen i Salaparken äri behov av ett bättre dräneringssystem samt utreda om det går att ordna med bättre

belysning vid promenadstråket.

Motivering

(du kan också bifoga en bilaga med motiveringen)

Många är ute och går runt dammen och det är en mycket trivsamt promenadstråk med vacker natur och lugnt läge. Ett stort problem

är att stigen runt år för dåligt dränerad, och detär vattenpölar på många delar av stigen. Det för med sig problem då det blir halt när

det fryser på under natten. Flera av de som går runt sjön, och även andra som brukade gå, som har kommit upp i åldern vågarsig helt

enkelt inte runt längre da' de riskerar att fara omkull, trampa snetteilerliknande. Det har även framkommit att det dunkla ljuset gör

det svårare att se vart man sätter fötterna.

Underskrift

Datum ochunderskritt _f.

ZTV/H?" ?  (' "

Sida 1av  1

Löpnummer 41 048
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Sala Kommun
Box 304, 733 25 Sala
kommun.info©saia.se, 0224-74 70 00

Medborgarförslag till kommunen

Vail. For-slag

Kontaktperson

Förnamn Efternamn
Pierre ineiöv

Utdelningsadress Postnummer

Postort Telefon [även riktnummer)
SALA '  '"" ”"'

E-postadress

J

Förslag

(du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild)

Ökad belysning vid korsning Silvermyntsgatan- Berggatan

Motivering

(du kan också bifoga en bilaga med motiveringen)

Under hösten och vintern har det inträffat flera olyckor invid eller vid den korsningen och behovet av en mer upplyst omgivning finns.
Däfolk iden här staden tenderar att välja mörka kläder och låta bli att bära reflex faller det dessvärre på kommunen att ordna med
belysning för fotgängarnas och bilisternas säkerhet

Jag medger att mitt namn får publiceras på kommunens hemsida tillsammans med mitt förslag
Ja

Underskrift

Datum och underskrift

man  2 '

Sida  1  av  1
Löpnummer 42 782
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Ink. 201? —12—- 18
Sala Kommun

Box304,733 ZSSala 3966n 16,54 mum
kommun.info@sala.se. 0224-74  70 00

Medborgarförslag till kommunen

V51. Förslag

Kontaktperson

Förnamn Efternamn
Pierre inelöv

Utdelningsadress Postnummer

Postort Telefon (även riktnummer)
SALA "m

E-postadress

Förslag

(du kan också bifoga en bilaga med ertförslag eller en bild)

Rondell vid korsning Sllvermyntsgatan -  Berggatan

Motivering

(du kan också bifoga en bilaga med motiveringen)

Under hösten och vintern har det inträffattlera olyckor invid eller vid den korsningen och behovet av en rondell och därmed en ökad
säkerhet är ett måste. Jag önskar att kommunen snarast utreder detta så att Sala blir ännu tryggare.

Jag medger att mitt namn får publiceras på kommunens hemsida tillsammans med mitt förslag
Ja

Underskrift

iii??? %

Sida  1  av 1
Löpnummer 42 TEI
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   & KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning

Ink.  2017 ‘12- 15
Sala Kommun

Box 304. 733 25 Sala

kommun.fnfo©sala.se. 0224-74 70 00 D' "and Aktbllags
öl? Waäx

Kontaktperson
Förnamn - Posten

M (ALS .! %* &
Efternamn Telefon (ålen rilelnumrper)

Li./fm Li./fc) l'Ytf k”,
Utdelningsadress , ”___ E-posladresst; 4  J' l l  _ . m3

) 
vr." ' nanm; &, n A. A

Om ni är flera mm lämnar in förslaget fillsammans. ange vilka nl är (t.ex. en förening. skolklass, grannar)

Förslag
Du kan också blfoga en bilaga med en förslag eller en bild

{3.144 7/15? få,/C ÄGS/å, få,:wwm få JkM/je %&? ”?!/f- Hc!

[fm/lmrf' Z zmdlocrfz]! Hail/af” JG m  1744 57122, (Pa” 6/22”?

W  RM mal,/%&, !
llotlverlng
Iu kan också bifoga en bilaga med moliverlngen

95; finn; ;wof/awnme BL» ÄV, mu m  *, », Je w»! OM mu
aft-9435? f/Äffzfif” Eff/“,7; flc/z 43/45” O/W G/Af' få 2}”?
3:21 år”/fl än ätliga/Pija); fy,; ÄV 0/3 »! 1’17216 MÅf'? ”9/35/11; ]
:? $%)Ä 1/22”C/cn/g mag-F f) män?/1 aln-near! 7": Janf'iF'r/f'i Äf'dé'fÅ'Å

_  (LL  '  PIT/Z MIG/: MLSZrW" a; 71: )] -Ö 1/} ”Hä—&%%'" nb
lagor

]Förslag

(,

] Motivering

derskrlft #,
Jrn och underskrift ! ,:- ä

,{Q/ %li/Ä/ Mawy/2
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Sala  Kommun

Box 304, 733 25 Sala

kommun.info@sala.se, 0224—74 70 00

Medborgarförslag till kommunen

V1. Förslag

Kontaktperson

Förnamn Efternamn

Johan Pettersson

Utdelningsadress Postnummer

Postort Telefon (aven riktnummer)

Sala I

E-postadress

Om ni är flera som lämnar in förslaget tillsammans, ange vilka ni är

(t.ex. en förening, skolklass, grannar)

Sala-Heby vikingevänner

Förslag

(du kan också bifoga en bilaga med ett förslag elleren bild)

1. Ordna med en utställning där man lånar hem fynden från bla de två båtgravarna som man fann vid Sagån när dammen för
Silverhyttan revs.

2. Skylta upp Salas äldre histora. Ex platsen för bätgravarna. Skylt vid labyrinten vid Långforsen och där koppla den till den gamla
järnålders labyrinten som en gång fanns vid Möklinta kyrka. Skylt och fikabord vid gravhögarna utmed Tärnarakan. Där kan man
hugga ur träd och sly och skapa en rastplats.

3  Sätt in info iturisminformatlonen. Sä väl i brochyrer som på nätet.

(värt runstensprojekti Stadsparken ligger lite på is för nänrarade)

Motivering

(du kan också bifoga en bilaga med motiveringen)

Längs åar som Sagån och Svartån hade folk sina liv och hem för tusen årsedan. Båtgrava rna där två kvinnorfick färden in i nästa liv
bör lyftas fram då de är helt unika förområdet. Nu kan man läsa om dessa på Gamla Uppsala museum men ej på hemmaplan vilketår

riktigt trist tycker vi. Ta Heby kommun som exempel. Där har man på tu ristkartan sett ut alla runstenar samt de fina gravfälten. l  Salas
turistinformation finns inget alls om områdets äldre historia än så läge. Unika föremål frånjärnälcier och tidig medeltid ligger i

magasin på Historiska museet och Länsmuseet. Dessa borde få komma hem och visas upp för allmänheten. Detsägs även att det var
just i slutet av vikingatiden silvret hittades och de första trevande stegen mot Salas välkända historia togs. Detta måste vi lyfta framför

att för att få en mer komplett bild om området där Sala senare skulle växa fram. Och som proffessor Dick Hansson sa en gång.  "  Det

finns mer att hitta bara man bestämmer sig för att leta efter det"

BHagor

Förslag
Motivering

Underskrift

Datum och underskrift

Sida 1av  1

Löpnummer 41 525
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VIK-INGATIDSGRAEMR I'SAGAN tm") SALA
AF

OSCAR ALMGREN.

?  ornfynd komma "stundom fram, där nian minst har

'  anledning Vänta dem. Icke "skulledet ha fällt-tnå-

gon in att söka viltingatidsgraftfrar' under delfördäm-
'=_ ningar, som w  troligen på 1500-talet; —— anlagts i
Sagån för att bereda .drifkrnlt åt den hytta, där stiftet från

Sala grufva _ smältes.
"Gamla hyttan", som den nu kallas, ligger en half tjär-

clingsväg norr-om staden, omedelbart invit! Stila landsföiSam-

tings kyrka.  '  Den nedlades för några år seden, då hyttdritten
flyttades till en made'mare anläggning närmare gruan. Den

genom uppdämningen bildade, halfmilslånga sjön Sala dam

"förlorade därmed sin uppgift 'i Silfverberedniiigenstjänst; dess

stora areal b'ehötde's nu bättre till sitt gamla ändamål: att
bära "åkrarnes guld"-. Dammen .tapp'adles, Sagån reglerades,

fördämningäyna Stepades. Därmed _'var man just sysssISatt,

somm-aren 1-901, då den 21 juni ett af arbetslagen i blä-leran
under fördämningama påträffade märkliga fynd.

Eniigt en notis", "som omedelbart gick genern pressen, var

det två skelett, som tåga “i  kistor'af  trä, tydligen  urhoikade
ur en enda stam", och som vem iitstyrgda med ”vackert utsi-
rade 'bronssköldar" rn.- rn.

 

1 Enligt ett 'i Sala landsförsamlings kyrkoarkiv förvaradt kungabrei,
hvilket kyrknherden A. E. Tlin'rbjtimssdn benäget visat-rnjggllclt Salajsneken
1574  WidchQ hemmen till prästgård-t ersättning färden titta; 'j'h'vilken ftir
nägra-ahr sedan mer lagt tll Hytte'gärd'f. Att—daniinendock-ej genast upp'dä'mls
till sin senare  höjd. ra_1ngår.at*'ettannatbreflat1584,lwarigenouipr'ästbplet
fickttll .Elnglr” Bryttlsholmen,sem'ltg eri Srila dem, men t'sen'arefttder före
sänkningen varit öfversvämmadi ungt fdgdii'lnnmg's'uii‘ket hittades under
min närvaro ett tf.-Före" 1538 och ett awn: 1681;

örvornwekat: Ulurflgur från Åloppa-lyndat. rarmusumumem från akhnsx uån'gqft,

Fornvännen 3907. 1
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2 '  Oscar Almgren.

Notisen, som t. o. m. frestade att tänka på bronsålders-

fynd, föranledde. att författaren på uppdrag af Riksantikva-

rien med första möjliga reste till platsen för att  inhämta  när—
mare upplysningar. Det befanns då, att "bronssköldarne"

voro ovala spännbuck—

22,55, lor, ledsagade af andra

får/%? för  vikingatiden  karak-

, ff,; g" täristiska föremål, och

/  If 'J,’ att "lcistorna" v'oro ur-
”” halkade "ekstn'ckar",

kanoter; det var såle-
dés en ny art af bilf-

grafvar från vikinga-

,_ ,,__ ; tiden, som här genom
”Ä,-f ,

, ,, gynnsamma omstän—

J digheter kunde konsta—
'  *? ter-as. Tyvärr voro bå-

da grafv'arne like-'Om

.= en tredje, hvilken pä-

träffats dagen efter, så

_grundligtgenomgräfdn

och genomletade af ar=

betame, att endast ena

ändan af hvarje graf

återstod  i  orubbadt
.ru-au skick  för den systema-

tiska undersökning,

som af mig företogs.

Fig. 1. (efter en af. Statens lnndtbrukstngcnjdr  Fig-I anger fyndans
IA. W. Nnrdln 1893-43? uppgjord karta]. plats i förhållande till

'n: Salagamla nytta, a:vaslwerkel, c:axtrak— de gamla anläggnin-
ttonsvnrk'et, If: "gamla Inn'dvttg'Sbron, n: ltytt- ama och den 11 a
dhmm’em f: Sala dan]. De streckade linjerna g y
ange den nya ätännan. luvs}:  grafumvw. årännan samt grafvar-

nes inbördes läget '

lfagct nf data är 1902 nnträffacle graf 4 i  förhållande till de andra har
blott på ett ungefär kunnat hestålnnnns.

 



Vi/el'ngrm'rmgmjvar  i  Sagån  vid Sala. ö

Graf I. Kanot,  hvars  mma ända vid undérsökningen

fanns  kvar in situ till en långt] att 1,30 m. Afsltärnlngen

befann sig på ett afstånd af c:a &! m. från den orubbacle.

östra delen af kanot 2. Södra ändan lär enligt arbetames

»  uppgift ha slutat mulm-lng ] m. från den senare. Kanalens

längd skulle således ha varit något öfver 4 m.;ctess bredd

5

..,:

 

I  *" ' ,a;
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Fig. 1%. lil!

har varit c:a" 0,65 m. .1 den lötstör'dtt  södra  delen hade legat

ett skelett med hufvudet åt S., på Vänstra'sidan,i ltrum ställning,

Så att .ölverkroppen legat nästan tvärsöfver kistan. Skallen var

krossad. Vid halsen och bröstet hade hittats följande föremål,

Ett par enslcaliga om!!! spänubmriclqr, alldeles lika  hvar-



vi Oscar Almgren.

andra, den ena aibildad ifig. 2. Den ganska anirätia ytan
visar här och där på  upphöjda  partier rester nf lwilmeiallbe;

läggning. På undersidan tygaltryck: r—nkel tvåskäliad (linne—?)

If... väfnad. Den ena bucklan har i kanten ett

""”;... litet nu uppslitet hål för ring, lwariill mot
"11%; svarighet ej finnes på den andra.

" Eli Marinad! branssmfnrza som Ant. Tid—
sl'zr. IV, fig. 241; miclilcnoppen felas, hål för

ring på samma. ställe som å citerade figur.

En äronskedja, 34 cm. lång, gjord al”

S-inrmiga länkar, som äro så  böjda, att kedjan

blir tresidig. I.]ivard'era ändan en ring. Ett

stycke återges i fig. 3. '

 

F.;-,. 3. 'lr'l. Fig. &. li,. Fig.. 5; 111. nu. 6. Efi. mg.'?. 1,31.

Fyra mycket tunn-ei,-'cirl_celrnnda lrärzgpnvdnafler af brons,

starkt anfräita; den" bäst  bibehållna med spår iaf iwitmetail—

beläggning på båda" sidor; diam. 2,7 cm.

57 pärlor (& glas eller glasflnss nämligen 3 i mosaik

(fig. 4, svart med ljusare inläggningar, Och" två ex. som fig.
5. hvita med röda linjer), 1 röd Opalc, ] liten nljöllrlwii, ring—

formig, 13 grönaktiga, genomlysandn, hvaraf sex  remade (fig.
6), de andra släta, plattade, 339 blå, geimmlysande, alla  utom
en med finstrimmig, nita villi-ad yta, de  Nesta  mer eller mindre

cylindriska med alla starkt snndnötla ändyior (fig. 7). ialf är;;
små ringionniga.

En pärla af fzr'zl'tnr'tadt mm:s.

-1 den  uppkast—ade jorden  "hade  man sedan lliuai en itu-

brnten och ofullständig jar-Wang.



kr'ngatr'dsgrafva'r  E  Sagån vid Sala. 5

Öster om båtens södra del hade legat skelettet af en
större kund.

Bland spillrorna efter denna graf fann jag sedan en ögln

of trbtrjgen förgylld åronstrdd med ändarna snodda om hvar-

andra, en liten bandformig jar-men ai 0,7 cmzs bredd, två gånger

vinkelböjd, samt en helt liten lerkärlsbit af groil gods, från

rnynnings- eller möjligen bottenkanten '; dessutom ett par fdr-

tänder och några Masha”.

Dessa sistnämnda bentynd stodo i tydligt samband med
hvad som anträttades vid undersökningen af den oskadade

nordåndan ar båten. Hår Iago nämligen inom ett område af
ungefär en hall meters vidd en hel mängd ben ai får2 och

höns. Af får fanns &_. utom nyssnämnda två underkäkständer

— nedre ändan af ett höger skuldérblad, åtskilliga refb'ensbitar

samt ett höger bakben från straxt ofvan knäet t. o. rn. hålen,

a'ihngget midt öfver skenbenet. och sedan hopvikt, så att hål

och kall lågo tillhopa. At höns funnos nästan alla ben af en
individ utom hutvud 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 ai annan individ.
Dessa ben lågo inibland en hop multnade, men i blåleran

fullt följbara trdrester: tunna skiivor, tlagor och pinnar sami

tydliga stycken ai tallbark. Ehuru ingen bestämd ordning

mellan de olika trästyckena nu kunde ses (en detaljerad plan-_
teckning finnes i museets arkiv), år det icke osannolikt, att

de utgjort något slags behållare u» ask,  korg el. dyl.— hvari

matsäcken varit nedlagd.

Graf 2. Kanot, lik den i graf 1  och bättre bibehållen,

så att stora stycken kunde tillvarat—agas, det: "största 2,10 m.

1  Alldeles säkert är det nog ej, att dessa föremål hört till denna graf.

&  Då farm ben .llr'ö ytterst svåra att skilja från getens', är det icke ute-
slutet, att de här funna benen tillhört det senare djurslaget.
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långt. Den mobbade östra ändan fanns kvar till 1.80  meters

längd; något längre åt väster (c:a 2 m. från ändan) hade den

dödas hntvud anträdats. Skelettet hade legat utsträckt på

rygg; från dess  fötter  hade "varit ungefär en half meter till ica—

notens väntande. Kanotens langd har sålunda varit inemot

4,5 meter. Bredden var endast något öfver 40 om.

På bröstet och vid halsen at detta skelett. hade arbetar-ne

hittat 2 dubbelslcaligu anala. spännade/rim samt ett lllearmadt
spänna. Det senare, med spår ai hvitrnelal[beläggning, är

albildadt i fig. 8. De ovala spännbueldorna ilro af lmlvndtypen

__~.,—7 .. '+- , _  tj .
.. "p ..... .  ..  .  _  ., -  -

. _  l.  .  .,.

f" ' ':': * Jrfå:  . \‘v. . _. ., -- ,, .- 5'
. , “n ._ , .,. .'  J  '. S; I"]

I "Ä. _. pf
'  i. ..är"

- i..."—'.')
‘5

Fig. &. 13.

Sn. F. 554, men ornaka. Den ena lilcnar närmast Rygh 654,

men saknar samma lyra knappar, som fotas it Rygh 65:2, twit-

ken mera utvecklade typ det andra exemplaret härifrån tillhör.

.  Under kraniet, hvars ltjarnslcålsdel år val bevarad (1. 177.

br. 132 mm.) hade enligt arbetarnee uppgift håret ännu synts,

men ej kunnat tillvaratagas.

l den bevarade båtändan (fig. Sl), Oll'lltl'. ‘53 meter  från
stålfven, tunnor." vid, min undersökning tydliga rester al ett litet

fras./crm  (A), något så" när  i  sitt naturliga. sammanhang. Den

bäst bevarade, lodrät-t stående (västra) sidan (a) mätte 25 cm.
_i längd och 12 cm. i höjd. Locket läg c:a 10 em. öfver bott-

nen, _sona ”låg omedelbart på bå'tboitnen. Den norra sidan

låg utfallen  (f:), at den östra och södra funnos inga spår, stl-



Wkingmirfsgrru‘amr :" Sagån w}!  Sala. ?

vida  det ej är den senaré, som äkt ett  stycke  nedåt båten
och stod där  i  lodrät  ställning (af). Inga spår af järnbe-

slag eller spikar till skrinet funnos, ej häller några kvarlefvor af

ben el.  dyl., som  Eegati  det; men under det fag på båtbotlnen
en längre träpi'nne  (t').  9  är en träpinne utanför och något

högre än båten.

3.1:

m.  . ',r”

 

%* Å.. ?  f
, . 3.

, ,  "j_-A

.? . :,45.

r‘

'x'It

Fro. roi 'fl- 
Graf 3. Ett par mr.-ter öster om gra-f 1  hade hittats ett

tredje" skelett med iiknande utrustning af spännen och dylikt.
De omm. .rprrmzimcfriozrrm äro af  samma  hufvud'typ som de

i  graf  1  funna, men  afvika  något i  fråga om orueriugen (se
fig.  I0). Båda har hål för ring i  kalrlen vid den ända, där



8 Oscar  Almgren.

nätfästet sitter, ett nytt bevis för att spännbucklorna fästes

med nålspetsen uppåt. Äfven det liknanade spänner  (fig.  I!)
är snarlikt det från graf 1, men har midtknnpp i  samma

ri:-
r  -' "_ ' Ä-

© &. .-
J  I m. . -_il.-"'—-:-:Al,w

',.

:  l..
.:. &? ,.-

.Jg' ;

%f
O

! är"
(335

. l!fig. n. :1'

stycke sum det öfriga. Halsbandet representeras här af två

små runda. .skiffonniga !:dngprydnndernj tenn med 'lördjupadt
och" orneradt midtparti (fig. 12) samt  4  glaspärlor. At de se-

n  nare är en större grönaktig, genmnlysande,

7  tämligen flat, af 1,5 Guns diam.; två små

;” '  ' hafva samma cylindriska, snednötta  form

t' - '_ och finstrinnniga yta som så många från
.»! ! graf 1, men blott en afclessa är bladen

andra grönaktig; den fjärde pärlan är en

Fig-"2- ‘r’r liten ringtorrnig, hvitalttig.

Likheten mellan denna graf och nzr t ökas än mer clari-

genom, att vid människoskc'elettets fötter hittats benen af en

hmm? (mindre individ än  i  graf I).
Däremot utgfardes här den dödas ”frästa" ej af en kanot

utan af ett mera lmmplieeradt, af bräder hoptimradt föremål.,

hvars form och ursprungliga ändamål Var svårt att utröna på

grund af den förstörelse grafven undergått vid arbetena. Det

var blott den sydöstra ändan till 1313 meters längd. som åter—



Vikingaiirårgrafvm' r' Sagån vid Sala. tl

stod för noggrann undersökning. Här stodo (se planen fig. 131)

på c:a 80 enes  inbördes  afstånd ändarne al ”lcistans" båda

 

"'i'?
"77 ._?7 ..

%%, giggar;

._. v3»- '
.. are-*

, _”
=?»

__93

[M.

Fig].  13.

långsidnr, i  sin umprungtiga ställning på kant. Fig. (4 åter-

ger den bäst bibehållna sidan, den sydvästra, sedd från

dess insida; den nordöstra 1rart

attt Väsentligt lika. Det horison—

tela stycket är själfva 'sidobrädan, %%
at 1-5  cm:5  höjd, åt ena hållet __ U":— '  133—

styinpa'd genom arbetarna-a Spadar. M _ '  "i"
Man har att tänka sig den fortsatt F'n' “-

titt minst 52 meters längd.; ‘-’ "det bevarade" stycket mäter langs

ötverkanten 40 cm. Vid den andra, ursprungliga, snedt ai—

skuma  ändan är med trenne trädnbbar fästad en något sma-

lare bräda, som jämnlöpande med atakärningskanten stiger

snedt uppåt, men upptill är ofullständig och förstörd. Vidare
skönjdes-rester af två ivarsläar, sem förbundit de båda kist-
sidnrna. Huruvida dessa också "med sina ändar bildat några

8f trädubbarna, som tropiäste hvardera sidans båda bräder,

'  bl.-ålttrnnta på tig. 13 angitva djnpiel  I  em. under det nrnbh'ade tering—
rets högsta punkt  i  en vid understikningen kvaistäéncte tvilrvitgg '2 m. NO.
om gra 3. '

3  Nämligen så mycket som hehöirestör att rymma den döda nch hun—
den nedanför hennes fötter, såvida ej denne legat utom kistan. Arbetarna
nppgrtfvo. att kistan varit, helt kort i jämförelse med kanalerna.
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kunde ej med säkérhet afgöras. At någon egentlig galvei fanns

emellertid intet spår, och ett  mörkt  bottenlaget var för svagt
"för att med Säkerhet kunna bestämmas som en multnad kist-

botten. Arbetarna påstödo, att "kistan" halt lock, men ej botten.

Det gåtfulla i'dessa kistrester ökades än mer genom det

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

det at skelettet, som kVarlåg inom denna orubbade del af

grafven. Endast underkäken låg nämligen inom "kistan", tätt

innanför dess nordöstra stdobräda, under det själfva skallen

låg tält utanför samma bräda, med hjässan uppåt och med

undersidan i jamnltöjd med br'ädans ölverkant; ansiktet var

vändt åt NV. Kraniet föll sönder i bitar; de ganska nötta

tänderna tyda på medelålders eller äldre individ.

"Denna graf, 'hVars starkt ramponerade skick gjörde dess

.ursnrungliga anordning svår att; tolka, tick 'en intressant be»

lystring genom den följande'år anträffade

Graf ‘4, hvilken blef mindre rubbad af arbetarna, ehuru

tillräckligt för att kvarlämna dalgjorda spörsmål.

Under min viStelse på platsen 1901 hade hela den nya

'åbädden från den gamla bron till straxt ofvauom graf 31 tull—

ständigt utgrafts, utan att några ytterligare graivar påträffats.
Partiet närmast otvanlör detta stycke blef däremot, på grund

af "åtskilliga dröjsmål i arbetena, ej bortgrtiidt förrän nära ett år

senare, i juni 1902. Då kont man på den nya gratven. Schakt-
oingen "förrättades nu af ett annat arbetslag, hvilket ej'iått det

at de. vid fjolårets undersökningar meddelade föreskrifterna om
försiktighet vid nya lynds anträffande. Men lyckligtvis blet

grefve-n, innan så stor del af densamma hunnit förstöras, upp-

märksammad at i närheten boende personer, hankkassör Nils

Jonsson och herr Erik Jonsson, hvilka förhindrade vidare för—

störelse och genast underrättade mig om fyndet. Tillsammans

med fil. stud. Otto F1ödin verkställde jag därpå undersökningen

af gralven, ett lika tidsttdande som intressant arbete, då det

1  Området är på tig. [ svagt prickadt.
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gällde att ur leran tramrlissekera ett stort antal trärcster och

träföremal. Undersökningsplatsen var af sällsynt originalitet:

gratlagret läg djupare än ytan af den tätt invid tramilande äns

vatten, som dock fullständigt utestängdes af den hårda blått-re-

väggen, förstärkt med ett par plankor (se fig. 15).
Fig. 16 visar planen af denna graf. Linjen n a a beteck-

nar grafgropens gräns, hvilken med fullkomlig sakerhet kunde"

bestämmas, då skillnaden var påfallande mellan den ytterst

hårda, orubbacle leran utanför grafven och den smöraktiga lera,

'. ', ;, S.t .  Naim.
"v. ;  . ; ;..  ";-..

‘r
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som utgjorde dennas fyllning. Den prickade linjen (J  b  2) utmär—

ker norra gränsen lär den det at gralven, som af arbetarna  lam-

nats orörd upp till den nivå, som på planen betecknas med

i 0. Älvan utanför denna linje kvart-ago emellertid i gratvens

bottenl-ager de på planen utritade Skeletttlelarne och föremålen

l orubbadt läge; med undantag al trraniebitarne (! och kist-

sidestyckena ut. Men man härom var allt totalt bortgratdt.
Skelettets läge företer Here egendmnliglreter (rr är kranie—

bltar in alla, d. dylika rubbada, e  reinen, fväaatra underarmen

med armbågen åt norr' gg tingerben, iriz lårbenen med bak—
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sidorna uppåt, i  bitar al  vänstra  vaclbenel,jl1ögra skenbenet,

f,: högra vadbenet med en del fotbedvid nedre ändan).  Såväl
lårbenens som  vänstra underarmens  läge  visar  ovedersägligt,

att liket legat framstnpa, Svårlörldarligl är det spridda läget .__..___._._____ a-—.-—-._.  ___—_d_,,_..—m_-' —-—-—w_--—._..  .  _  _.  ...,—___]
f'

 a: ma cm  .

Fig. 16.

m?  underbenens  delar .i det här säkert orubbade lagret

Därnäst ha vi att betrakta delarna af  "kistan", såSom vi

tillsvidare  kunna  kalla" den.  Dess  östra  ända [ lmmgräldes  i

dmbbadt Skick. Sidobrädans fortsättning m.m var något  skju-
ten ur läge, de västligaste styckéna ännu mer, så att de ej In-



;

Vt'kirzgatfdsgrafuar :" Sagån "vid Sala. 13

lagts å planen med undantag af den lilla biten n, hvilken

tydligen låg in situ, ehuru den kanske på planen ej fått sin
fullt rätta riktning.  Fig.  17  återger  alla de tunna styckena i

deras sammanhang; brädans västända hade tyvärr gått totalt '
förintad.  I  dess  nuvarande skick

är flängden c:a 1,80 m. och kan på

grund af utrymmet  i  grafgmpen ej

ha varit mer än högst  2  rn. Bredden

(eller höjden) är'på det bäst be-
varade stället ej fullt 20 cm.

Brädan visar längs nedre kan-

ten "märken efter åtminstone  3  hål

för trädubbar. Den bevarade öst
ändan företer en konstruktion, som

lifligt påminner 'om de i graf?) an-

träffade **kiist"'-jfragn1enten. Äfven
här ,är ett annat trastyeke täst'adt i
vinkel mot brädan; det är-här' be—

tydligt smalare  Och. visa'r'i sitt lycka
ligtvts fullständiga skick formen af
ett uppåt afsmalriande och något

_bakåtböjdt handtag. De båda träs
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 19—

25 enes djup under Oetivån.

Jämförd med 'tkiständan" i graf
3 fordrar denna sidobräda-méd dess

uppståndare vid ändan nödvändigt

ett motstycke, med hvilken "den
varit förenad genom de utstående

käpparne. Men af en andra sådan

I" .

“"7“;— ===-E+ '

ur.

'll  !

l; t
a t.

i

'!

l
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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, väl dock som ett slags  kista  eller här
anvanda, föremålet  kommit  att  i  gralven ligga på sida, hvari-

genom dess andra långsida kommit så högt upp, att den

tidigare blifvit bertgrätd, kanske redan vid iördäm'ninga'rnes

anläggning, eller att den på grund att torrare läge fortare tör—

multnat. Ett sådant antagande angående "instans" eller  "bå-
rensll-lage skulle "också kunna stämma med det egendomliga

förhållandet, att skelettet låg-'. iramstnpa; ehuru man då tvingas
iillj en så våldsam förklaring, som att här  'och  lik blifvit ned-

ndltnde i gralgropen. Men "det synes otänkbart, att endast
en naturlig hopsjunkning al grafven kunnat ha så genom-

gripande verkningar.

Men hvad har det då egentligen varit för slags föremål,
dessa-i grafvarne 3  och. 4 anträilade, som vi tillsvidare beteck-

nat med orden "kista" eller "här"? De invidliggande kanot—

grafvarne ] och  2  kunde "tala för, att det också här är fråga
Om" något slags "båtar. Svårt 'är" däck att förstå dessas kon—

struktion., i synnerhet då vi tänka på den höga smala upp—
ståndaren i graf 4; eeh man Darcie-din också ha funnit starkare

spår al såväl galvelstyck'en som bottnar till bätarne._ Kan man

våga tänka på slädar? Äfven denna förklaring möter dock
svårigheter, och då jag icke har några bestämda skäl att an-

föra för densamma, torde det vara" bäst att lämna frågan öppen,

ehuru tyvärr utsikten icke är .stor att genom nya liknande
fynd at denna sällsynta att få saken afgjord. Det var skada,

att de redan uppkastade, höga sidobankarna till den nya

årännan omöjliggjorde ettersökandet af flare grafvar langre åt

sidan. ,

Vi ha nu att omnämna öfriga fynd i graf 4.
Vid skelettets vänstra sida låg tången till en järnfern'f (rj

med betydliga rester ai själfva traskattet, under det bladet var

till största delen uppträtt. Lik-nande var förhållandet med de

pilar, [som Iago langre uppåt längs sidan (p)., Ai deras järn-

I
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spetsar återstodo blott två.  starkt  uppträtta  fragment, under

det at träskatten funnos åtskilliga, visserligen alldeles llatpres-

sade stycken. Ännu bättre bibehållet var ett pllskalt, som låg

inom den orubbade delen al gralven, vid q.  Ä  denna,

atbtldad l fig. 19, ser man tydligt både den klulna

ändan, som sattes på bågsträngen, och märken

efter spiralformig omltndning med träd el. dyl. På

tre af de" vid  p  funna fragmenten .ser man denna

omlindnings främre alslntn'ing (fig. 18); den har *:

sålunda omfattat endast pile-ns bakre del. Vi åter-
finna alldeles  samma  andrdnlng på pil-

skalt från de stora mosstynden från äldre
järnålderns slut (se Engelhardt, Vinresa-

adet, pt. 14: 23, Tharsbjerg Masafmtd,

pl. 12: 11, Nydam Mosefnnd, pt. 12: 5,7,

8;. Såsom Engelhardt anmärker-,- har om-

llndningen tydligen tjänat att fasthålla
ljäderlan ”vid pilens bakre, ända; på det
från Tltorsbjergafblldade skaftet ser man.

att det Funnits sådant l't'yra rader. Inten-

denten vid Lifrustkarnrnaren frih. R. Ce- 39.132??? Fm. m  35!-
derstöm har meddelat mig, att dylik

splrallindnlng lör lanets lasthållande lörekemmer på äldre tur-

kiska pilar.

Huru många sådana pilar

varit nedlagda  i  grafven, låter
nu ej bastätmna sig (endast ett

par al fragmenten fire utsatta vid

p). De läge på ett tunnt trä—

stycke, ltt/arat fdrtsättntng fanns

längre nedåt skelettets sida ,
(o o); om det varit ett Roger, 35.20. 151'
eller på något sätt hört till "klatan"; kan ej algöras.

! den förstörda norra delen at gralven hittades två bitar al

en långsträckt, nltad banleanr.
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Den för trädela-rs konserverande så  förmånliga  våta leran

hade bevarat ännu ett par intressanta, tusenåriga träiöremåi

åt oss. Det ena var ett litet Iaggkärl, tyvärr skadadt af ar-

betarnes  spadar, så att blott en del återstod: fig. 20. Det låg

ofvanpå den bevarade 'Fkiständan" (s på pienen).

Fullkomligt orörd iramgräfdes däremot vid graivens södra

kant en" liten träpall (i) med fyra ben, aibildad i fig. 2!

efter en på platsen tagen fotografi och  i  fig. 22 rekonstru-

erad. Af de fyra benen var särskildt ett så fullkomligt bibe—

hållet; att man på det sarnina kunde se snart sagdt hvarje ärr

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

nen ha varit utåtriktade och med en väl tillsknren tapp in-

stuckna i hål  i  pallens skifva, hvars tjocklek på grund aitap-

parnes längd kunde bestämmas till drygt  2  cm. Skitvan Var

naturligtvis eljest starkt medtagen; dock kunde man se, att

den varit något tjeckare längs kanterna, i det midtiältet var

svagt fördjupa-tdi. Längden var drygt 45, bredden c:a 20 cm.

Under pallen (vid n) lågo några tänder och andra-kranie-

delar af får -'samt ett par lrotiragment m. m. troligen ai sam-

ma djur. .
För öfrigt var grailagret upptylldt ai hvarjehanda trdrester

och —affall, såsom pinnar  (xxx),  talibarkilagor (y y  y) och

spånor, mycket mera än hvad som blifvit utsatt på planen,

särskildt i lagret :öiver skelettets knän. Den pinne, som sticker

in under pailens nordöstra hörn, var tydligen ai enträ. Straxt

norr om. pallen låg på bottnen ett tjockare trästycke (o), som

tydligen var svedt.
Slutligen äro att nämna de rester ai gröfre träkiabbnr

(zzz). som i öfversta lagren gingo tvärsötver gratven och Så-

kerligen bildat ett slags tak öfver densamma.

Den sist beskriina graiven, som tydligen inneslutit en man,

hade icke några 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 tre kvinnografvarne och  sålunda  tillhör  vikingatiden.

De tre andra  grafvames  ålder kan mera delaljermlt bestämmas

x'

"siar-,- ,
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'Fig. ::.
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Fig. 22.  l  ,".

på  grund  af de i. dem [unna  ovala spännbuckloma. Gfaivame

!  och  3 innehålla  sådana ni' den typ. som Montelius (311.

Fornmifmesfämn. Tidskr.  Vlli,  s. 15.7)  hänför tili början af  800—

Farmn'zmnm MW. ‘2
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talet,,l under det den i graf 2 funna typen är ungefär ett år—

hundrade  yngre. lntressant är, att också de likarmade spän-

nena i grafvarne i och 3 visa  samma  typ, medan det  i  graf

2  är af en helt annan form; vi ha har ett godt bidrag till denna
spännegrupps annu outredda, relativa kronologi.

Det är sålunda till vikingatidens tidigare hälft vi ha att

hänföra graivarne vid Sala hytta.  Vida  svårare är att bestämma
deras förhållande till platsens dåtida topografi, först och främst

till Sagån. Att de ej ursprungligen varit anlagda  i  än, är väl
otviivelaktigt. Men helt nära intill densamma måste de ha

legat. Tyvärr var det nu ej möjligt att aigöra, hvilken at de

många  ä  kartan fig. 1 utsatta ränner-na, som representerar den

ursprungliga äbädden. E_n vid regleringsaröetet anställd in—

genjör förmodade emellertid, att det varit den östligaste, och

detta synes mig ganska troligt. Grafvarne skulle isåfall
komma på en 10 meters alständ från åstranden. Att de varit
nedgräfda till ett visst djup under åns vattenyta, framgår såväl
ai deras läge under den nu reglerade åns yta, som däral att

det lerlager, hvari de funnos, tydligen hållits i ständig fuktig-

het; ty endast så kan träsakernas konservering förklaras.

Huru djupt under den ursprungliga jordytan gralvarne
varit nedgräida, kan endast till en viss gräns bestämmas, då

nästan hela området vid min ankomst till platsen redan var
utgrätdt ned till gratvarne-s nivå, och då dessutom den ur-

sprungliga marken tydligen undergått ingripande förändringar
redan vid tördämningarnes anläggande. Otvan är emellertid
namndt, att —ett par meter nordost om graf  3  den orubhade

blåle'ran gick till en höjd, som angifves ai djupsiffrorna på
fig. 13. Denna graf torde alltså varit åtminstone en meter djur).

Huruvida graivarne ofvan jordytan varit utmärkta med

högar el. dyl., kan naturligtvis ännu-mindre atrönas.

Till ytterligare belysning af terrängiörhållandena kan näm—

1  Till de skill, Mönteiius å  detta ställe anför för nämnda datering, har
senare kommit ännu ett mycket värdefullt, i det ett par dylika spiinnbnekior
i  en graf vid Tuna i Alsike socken hittats tillsammans med tl arabiska mynt
från tiden  706—485  e. Kr. Se Stolpe t Ymer  I895, s. 223.
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nas, att nämnda O-punkt för graf 3 vid anställd precisions—
afväg'ning befanns ligga jämnt 5 meter lägre än den närbe-
lägna kyrkans södra dörrtröskei, hvars böjd öfver haivetenligt
geologiska kartbladet Sala är  1775?  fot, under det Sala dams
vattenyta där angifves till  170,6 fol.  Då 5  meter  motsvara
nära 17 fot, låg sålunda den nämnda punkten c:a 10 fot  .  3
metér djupare än den uppdämda sjöns yta.

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

Ytterligare om de fyra danska dopiiunizinsln'ilitarna
ali

L. FR. LÄFFLER.  1

Professor Wimmer har i  bref ai 27 jan.  i  är, slrrifvet efter
mottagandet ai denna tidskfifts _fjärde häfte för1906,.meddelat
mig. att han i “Tillzeg og rettelser" till redan utgifna delar ai
sitt runverk, som skola intagas i det under tryckning varande

fjärde bandets andra de], hvariill manuskriptet "allerede lasnge

vzeret helt färdigt", framställt förklaringar at Skyurn- Hoptrup—
och Hanbjargfuntarnesinskrifter, som öfvörenssttimma med mina,

och att han efter läsningen ai niin athandliug tillagt följande.
"Uafhaengigat mig har Läffle'r i ”Förnvännen" 1906, s. 181 fi.

ndtalt samme mening—, hvad der yderligere har bestyrket mig
i rigtigbeden af denne antagelse. Mulig har Läffler også med
rette least indskriften på dabefunten i Brandum Asmr svarende
til aeldre Assar]: Asurr, og optattet [Jinma på Äl-stenen som
mandsnavn (navn på st'enlmggeren alter bygmesteren)".

i Famvannen 1906, s. 181 ii.
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