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Svar på medborgarförslag om att skylta upp Salas äldre historia, 
ordna med utställningar samt att skriva om dem i 
turistinformationen samt på hemsidan 

Sala-Heby vikingavänner via Johan Pettersson inkom den 26 februari 2018 med 
rubricerat medborgarförslag. 

Förslagsställarna vill att det ordnas en utställning där man från Gamla Uppsala 
museum lånar hem fynden från bland annat de två båtgravarna som man fann vid 
Sagån när dammen för Silverhyttan revs. Vidare vill man skylta upp Salas äldre 
historia, till exempel platsen för båtgravarna. En skylt vid labyrinten vid Långforsen 
som kopplas till den gamla järnålderslabyrinten som en gång fanns vid Möklinta 
kyrka. Skylt och fikabord vid gravhögarna utmed Tärnarakan. Förslagsställarna vill 
också att informationen ska visas i turistinformationen, i broschyrer samt på 
kommunens hemsida, 

Medborgarförslaget har remitterats till Kultur och Fri tidskontoret för yttrande. 

I yttrandet framgår att fynden som är funna vid Sala hytta är föremål från de två 
båtgravarna. De är tolkade som två kvinnoskelett med fynd av spännen och 
spännbucklor med mera. Föremålen är inlånade från Statens historiska museum 
som äger föremålen, till Karlsgatan 2 i Västerås och visas i länsmuseets 
forntidsutställning. Museet har lånat föremålen till och med mitten av maj 2019. 
Därefter kommer museet troligen att anhålla om föremålen ytterligare en tid. 

Historiska museet kräver hög klass på säkerhet och klimat för att låna ut föremålen . 
För Sala kommun skulle det innebära kostnader för klimatanläggning och 
säkerhetsklassade lokaler. 

I takt med digitaliseringen öppnas nya möjligheter att söka och även samla 
information om fornlämningar. Digitaliseringen innebär också att det är tillgängligt 
för de som inte kan besöka platserna fysiskt. 
Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem (FMIS) 
innehåller information om alla kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar i Sverige. Denna information är tillgänglig för alla genom söktjänsten 
Fornsök. Bland annat kan man där hitta information om labyrinten vid Långforsen. 

SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 SO 
kommun.info@sa la.se 

www.sa la.se 

Anders Wigelsbo 

Kommunstyrelsens ordförande 
anders.wigelsbo@sala.se 

Direkt: 0224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

Att anordna en utställning, med de investeringar en sådan innebär, kan inte i nuläget 
anses försvarbart. Däremot kan den information som redan finns tillgänglig digitalt 
med fördel användas för att synliggöra Salas rika historia. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat 

samt 

att uppdra åt Kultur- och Fri tidskontoret att, i samverkan med Information Sala, se 
över hur den digitala informationen om de fornminnen som finns i kommunen kan 

L 
Anders Wigelsbo ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Svar på medborgarförslag om att skylta upp Salas äldre historia, 
ordna med utställningar samt att skriva om dem i 
turistinformationen samt hemsida 

Kultur- och fritidskontoret har tagit del av medborgarförslaget om att ordna 
med utställning med föremål, som tex de två båtgravarna man funnit vid 
Sagån när dammen för Silverhyttan revs samt att marknadsföra platserna. 
Medborgarförslaget lyfter också skyltning av Salas äldre historia. 

Fynden som är funna vid Sala hytta är föremål från de två båtgravarna och är 
tolkade som två kvinnoskelett med fynd av spännen och spännbucklor m.m. 
De är nu inlånade från Statens historiska museum som äger föremålen till 
Karlsgatan 2 i Västerås och visas i länsmuseets forntidsutställning. Museet 
har lånat föremålen till mitten på maj 2019. Därefter kommer museet 
troligen att anhålla om föremålen ytterligare tid. 

Föremålen kräver hög klass på säkerhet och klimat från Historiska museet 
för att lånas ut. För Sala kommun skulle det innebära kostnader för 
klimatanläggning och säkerhetsklassade lokaler. 

I takt med digitaliseringen öppnar det nya möjligheter att söka och även 
samla information om fornlämningar. Digitaliseringen innebär också att det 
är tillgängligt för de som inte kan besöka platserna fysiskt. 
Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem (FMIS) 
innehåller information om alla kända fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar i Sverige. Denna information är tillgänglig för alla 
genom söktjänsten Fornsök och allt eftersom nya undersökningar och 
inventeringar genomförs tillkommer mer information i tjänsten. Bland annat 
kan man hitta information om labyrinten vid Långforsen. 

Petra Jablonski 

Kultur och Fritid 
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VIKINGATIDSGRAIU!AR 1 ·sAGAN VID SALA 
AF 

OSCAR ALMOR1rn . 

• 

ornfynd komma .sttttidoµ1 fram~ dät rn@b 11_1jnst h.ar 
ante·duing vänta dem. Icke skulle .det ha fallit ·nä-

~ _ g~n .. in ~it söka Vilti~gat.ids.grafyar . under de '.~ötQäm: 
, · nmgar, som -· ·· trohgen .på 1500-talet -· ?rtl~gt~ 1 

Sa~ån för att beteda .drifkraft åt den hytta, där silfret frän 
:s·aia ,grufva soiijlte.~. 

"Gamla ltyttan"., som den nu kallas, ligger en hall ·ljär
dingsväg ·norr I om stacte11, o.medelbart inviä · s~la fandsföts~m
l_i11g·s kyrka. L Den nedlades för några å.r sed~J1, d~ hY-tt.ctdft~n 
Uytfädes till en ·nt'ödetnare anläggning närmare grufvan. 0$n 
.g~om t.tppctämningen bildade, halimilslånga . sjön S~~ .d::t.iJl 
färlorade därmed sin -uppgift i sfffverbetedninge11.~ ,Uänst; dess 
·störa areal behöfdeei' 11u •bättre till sitt gamla 11ndamål: att 
.b.ära ;.,~krarnes gu_id ~' . Dammen tappades, Sagån reglerades, 
fördämrlingti.rna slopades. Därm~d . var man just syss~Jsatti 
sotnmare·n l901 > dä den 21 juni ett af arbetslagen i blåleran 
.un_der f.ördä1J1ningama påträffade nJ~tkligEi fynd. 

·Enligt e11 notis, ··som .omedelbart .,gick genöm pressen, -var 
det två :skelett, .sotn -Iågo "i kistor ·. af trä; tydligen uthölkade 
_ur en ,enpa $tam", ·och· ~.om voro tH~tyi:da med "vackert. utsi
rade bronSsköldar" rrL ·m . 

. t . Enlt~t et,i · i S~ia ·1an9~~~rs.aq1l_lng:5 kyrl~oii~ldv• f~rv.~(~dt kum;abref, 
tivUk~t. kyrkohe~de~ A'. ~ • J.J~qr9J~r~~sor1 0.~n~g~1 V,1S,!1

1
l -11J1g, fl91< &~J(I. ,~qgl{en 

~5'11' \:ViMb.R lH~m1wm t1~l prU};tgåf~ l .er~d.t~111~g -f~r -.ct~n. f~rra, ;_l1v1J~, 11 för 
nlgra_ åhr sedan blef. lagt hl Hytt~gård ".. Atl -dlJ.tJHllen dQck·eJ genast uppd#m ts 
fil.I siJJ scnnre . höj~; fratngåi af ··ett annat bref af.15841 Jwatig~om-J)r~stbµl~t 
ficl\ il' tU .Engh" Brytilshohn~n, .s9m Ugg Yl $~I~ dam, -rhen I 's~nil.re· ticler före 
sän.~rli~g~ varit llfversviJin.m,l'd. 13fänd fördÄmlli.h'gsv,.itkct hltta.d~s ll11tlc.r 
min diitvaro ett 1/ 1i-ö.r · 1636 och ett 1/0-·öre 1681. 

Örvöratyckot, dJurnour 1rA11 Åloppe-lyndet, lerk!it'lso m nroent rr:t ,1 &kl\risk g6nggrlrt, 

Fonwdrme,i. I 907. 1 
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2 Oscar Almgren. 

Notisen, som t. o. 111. frestade att tänka på bronsålders
fynd, föranledde, att författaren på uppdrag af 'Riksantikva
rien med första möjliga reste till plats~n för att inhämta när· 
mare upplysningar. Det befanns då, att "bronssköldarne" 

\ 
,u_ 

Flg. 1. (efter en af Statens landtbruksingenjllr 
A W. Nordin 1895- 97 uppgjord karta). 

a: Sala. gamla hytta, b: wrnlcverkel, c: cxtrak~ 
tionsvcrket, d: ga,m la lnndsvugsbron, e: hytt• 
dammen, f: Säla _dam. De .streckade linjerna 
ange .den ·nya firännan. 1- 4: grafunnw. 

voro ovala spänn buck
lor, ledsagade af andra 
för vikingatiden karak
täristiska föremål, och 
att "kistorna·~ voro ur
holkade II ekstockar", 
kanoter; det var såle
des en ny art af bfit

gta/var från vikinga .. 
tiden, som här genom 
gynnsamma omsfän .. 
digheter kunde konsta
teras, Tyvärr voro bå
da grarv·ar11e liksom 
en tredje, hvilken på
träffats dagen eft~r, så 
. grundlig\ genomgrtlfda 
och genomletade af ara 
betarne, att endast ena 
ändan af hvarje graf 
återstod i orubbadt 
skick för den systema-

. tiska undersökning, 
som af mig företogs. 

Pig. i anger fyndens 
plats i förhållande till 
de :gamla anläggnin 
garna och den nya 
årännan samt grafvar• 
nes inbördes Htge. 1 

1 Läget 11f d~n är 1902 anlräffodc grnf 4 I förhfllloncle lill de andra har 
blott på elt ungefär kunnal beslltmmas. 



Vikingati<l8grajvar i Sagå11 Vid Sala, 

Graf J. l(anot, hvars norra ända vid undersökningen 
fanns kvar in situ ti ll 11 längd af 1,30 m. Afskärningen 
befann sig på ett afstånd af c:a 4 m. fr, n den rubbade 
östra delen af kanot 2. Södra ändan lär enligt arbetarnes 

, uppgift ha slu tat omkring 1 m. från den senare. Kanot ns 
längd sku lle således hå varit något öiver 4 m.; dess bredd 

- 1/ Fin, 2. .t· 

har varit :a: 0,65 m. 1 deJt förstörda ·ödra delen had legat 
ett slwlett med hufvndet ät S., pä vä11stra sidan, i krum ställning, 
sä att öfverktop.p n legat_ nä·stan tvärsöfver ki.stau. · -kallen var 
krossad. Vid halse11 och bröstet hade hittats följande föremål. 

Ett par enskaliga. ovala. sp.annbuddor al ldeles lika hvar-



4 Oscnr Almgren. 

andra, elen ena afbildad i fi r. 2. D ll ganska anfrätta ytan 

visar här och där på upphöjda partier re t t af hvitmelaHbe& 

läggnin . På 1.1nd rsidan tygaftryck: en! el tvåskäfiad (linne~?) 
väfnad. Den ena bucklan har i kanten ett 

lit t nu uppslitet h, I för_ ring, hvarlill mot
svarighet ej finnes p den andra. 

Elt liliannadl bronsspti,nne om Ant. Tid
s/er. IV, fig. 241; midtkn ppen fe las, hål för 
ring på samma stäHe som å cit rade figur. 

En bron ·/~edja, 34 cm. lång, gjord af 

S-formiga Hinkar som är så böjda., att kedjan 
blir tresidig. J hvardera ändan en ring. Ett 
tycke återg · s i / ig. 8. 

. • l/ ID• ,, , I· 

.. yra myck ~t tunna, · irkelrunda hangprydna.der af brons, 
starkt anfr~Hta · den bäst bibehållna med spär af h itmetall-
beläggning på båda sid or., diarn. 2 7 111. 

57 pärlor af glas el/er gla$/luss, nämligen 3 t mosaU<: 
(Jig. 4, vart m d ljusaJ inlä ningar och två ex. om Jig. 
5~ hvita m · d röda linjer), 1 röd opakJ 1 liten mjö.Jkhvit ring
formig 1' grönaktiga, g nomlysande, hvaraf sex refflad (flg. 
6), de andra släta plattade, 39 bl genomlysand I alla utom 
en med {instrimmig,, ofta vittrad yta, de flt>-s ·a mer eller mindre 
cylindriska 111ed ofta stark.t sn :.dnöUa ändyt r (ftg. 7), tolf äro 
små rin.gfoni1iga. 

En pltrla af /?.ritartädt ämne. 
1 den uppkastade j rd 11 hade man s dan hiltal en .itu

brut n och of11 llsländig Järnlwlj. 



Vikingatidsgrafvar i Sagdn vid Sala. 5 

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

Bland spillrorna efter denna graf fann jag sedan en ögla 
af troligen förgylld bronstråd med ändarna snodda om hvar
andra, en liten bandformig Jarnten af 0,7 cm:s bredd, två gånger 
vinkelböjd, samt en helt liten letltiirlsbit af groft gods, från 
mynnings- eller möjligen bottenkanten 1; dessutom ett par får
tttnder och några hönsben. 

Dessa sistnämnda benfynd stodo i tydligt samband med 
hvad som anträffades vid undersökningen af den oskadade 
nordändan af båten. Här Jago nämligen inom ett område af 
ungefär en half me_ters vidd en h·et mängd ben af /dr 2 och 
höns. Af får fanns - utom nyssnämnda två underkäkständer 
- nedre ändan af ett höger skulderblad, åtskilliga refbensbitar 
samt ett höger bakben från straxt ofvan knäet t. o. m. hälen, 
afhugget midt öfver skenbenet och sedan hopvikt, så att häl 
och knä lågo tillhopa. Af höns fttnnos nästan atla 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 lägo benen här ej i fullt sammanhang utan ganska spridda. 
Dessutom fanns ett vätl'Ster lårben af annan individ. 

Dessa ben lågo inibland en hop multnade, men i blåleran 
fullt följbara trttrester: tunna skifvor, flagor och pinnar samt 
tydliga stycken af tallbark. Ehuru ingen bestämd ordnit1g 
mellan de olika trästyckena 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. 

Oraf 2. !(anat, lik den i graf 1 och bätt.re bibehållen, 
så att stora stycken kunde tillvaratagas, det: största 2,10 m. 

1 Alldeles säkert är det nog ej, alt dessa föremål hört till denna graf. 
2 Oå fårets ben !lro ytterst svåra att skilja från getens, är det icke ute

slutet, att de här funna benen tillhört det senare djurslaget. 



6 Oscar Almgren. 

långt. Den orubbade östra ändan fanns kvar till li80 meters 
längd; något Hingre ät väster (c:a 2 m. från ändan) hade den 
dödas hufvud anträffats. Skelettet hade legat utsträckt på 
ryggi från dess fötter hade varit ungefär en half meter till ka~ 
notens västända . Kanotens 1ängd har sålunda varit inemot 
4,5 meter. Bredden var ndast något öfver 40 cm. 

Pä bröstet h vid halsen af detta skelell. hade atbetarne 
hittat 2 dubbelskaliga ovata spärmbucldor ·amt ett likarmadt 
spdune. Del senare, med sp _ r af hvitmeiallbeläggning, år 
afbildacl t i fig . 9. De ovala spännbucldorna Uro a'f ht1fvudlypen 

Sv. F. 54, men omaka. Den ena liknar närmast Rygh 654, 
men ~almar samma fyra knoppar, som felas Rygh 652, hvil• 
k 11 m · ni utvecklade ·typ ·ctet andra exemplaret llUrifrån tillhör . 

. Under kraniet, hvars hjärnskålsdel är väl b varad (1. 177, 
br. 132 mm.) hade enligt arbetarnes uppgift lu!tret ännu synts. 
m n ej kunnal ti llvaratagas. 

I den bevarad båtända11 (jig. 9), omkr. 1/-J meter frän 
sUlfv n, funnos vid min undersökni.ng tydJiga rester af ett litet 
tra krln (A), något sä nHr i siti naturli a samrnanhang. Den 
b~s bevarade, Jodtält stående (västra) sidan (a) mätte 25 cm. 
i längd och 12 m. i höjd. Lock t l åg c:.a 10 cm. öfver bott
nen, som låg omecl !bart pä båtbottnen. Den norra sidan 
I· g utfallen (b)1 al den östra ch södra funnos inga spär, så• 



\lik;ngrui,tsgra;~"" i Sag,ln vid Sala. 7 

vida det ej är den senare, som åkt ett styck ned, t bålell 
och stod där l lodrät stä ll ning (cl) . Inga spår af järnb -
slag eller spikar til1 skrin et funn o , ej häll er några kvar]efvor af 
ben el. dyl. , som lega t i del; men under del låg på balbottnen 
en längre träpinne (c). " r:lr en trMpinn utanför o h n, g l 
högre än bålen, 

FlQ, 1). 

Oraf 3. Ett par meter öster om graf 1 hade hittats ett 
tredje sk l 1tt med liknande utrustning af spännen. och dylikt. 
De ovala spttJwbttc/donr.a är a1 amma hufvudtyp som de 
i graf 1 funna, men atvika nägot i fråga 0111 orneringe 11 (s 
jig. JO . Båda ha hål för ring i kanten vid den ända 1 där 



8 Oscar Almgra11 . 

nälfästet sitter, ett nylt bevi s för all spännbucklorna fästes 
med nålspetsen uppåt. Äfven det likarmade spännet (jig. 11) 
är snarl ikt det från graf 1, men har midtkn >pp i sa mma 

stycke som det öfriga. Halsbandet representeras här af två 
sm, runda ldff:ormiga hangp,ydnader af tenn. med fördjupadt 
och ornerndt midtparti (jig . 12) samt 4 glaspätLor. Af de se

nare är en större grönaktig, genoml.ysande1 

fäm lig 11 flat, af 1,5 cm:s cliarn. ; två sm, 
hafva samma cyli ndriska, sned nötta form 
och finstrimmiga yta som sä många från 
graf 11 men blott en af dessa är blå, elen 
andra grönaktig; den fjärde pärlan är en 

F"111• 12. 
1/J, liten ringformig, hvitaktig. 

Likheten mellan denna graf och n:r 1 ökas än mer däri
genom, alt vjd m!inniskoskelett · ts fötter hittats benen af en 
luwd (mindre individ än i graf 1 ) . 

Däremot utgJordes här den dödas "kista." ej af )n kanot 
utan af ett mera komplic · radt, af bräder hoptimradt föremål, 
hvars form och ursprungliga ändamål var svärt alt utröna på 
grund af ·den förstörelse grafven undergäll vid arbetena. Det 
var blott den sydöstra åndan ti l l 1/ 2 meters längd, som äter-
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stod för noggrann undersökning. Här stodo (se planen jig. 18 1) 

på c:a 80 cm:s inbörde afständ ändarne af "kistansi• båda 

- 77_77 

88 

- 101 

~ii1S 

- 7') 

/ 
Fiu- \3. 

långsidor, i sin. ursprungliga ställning på kant. Fig. 14 åter
ger den bäst bibehålJna sidan, den sydvästra, sedd från 

dess hlsida; den nordöstra var i 
allt väsentligl lika. Det horison
tela stycket är själfva sidobrädan, 
af 15 cm:s höjd, åt ena hå.llet 
·tympad genom atbetarnes spad.ar. 
Man har att tänka slg den fortsatt Flo• H_. 

till minst 2 meters längd; ~ det bevarade stycket mäter längs 

öfv rkanten 40 cm. Vid den andra, ursprungliga, snedt af
skurna ändan är med trenne trädubbar fästad en något sma
lar bräda, som jUmnlöpande med afskärni11gskanten stiger 
snedt uppåt., men upptill är ofullständig och förstörd. Vidare 
skönjdes rester af två tvärslåar, som förbundit de båda kist
sidorna. Huruvida dessa också med sina ändar bildat några 
af trädubbarna, som hopfäste hvardera sidans båda bräder, 

1 Siffrorna på fig. 13 nnglfvn djupet I cm. nndcr det Qrubhade lerlag
rets ·högsta punkl i en vid und rsöknlngcn kvar ·låcnd . tvllrvkgg 2 m. NO. 
om graf 3. 

:i Namllgcn så mycket som behöfvcs för att rymma d _ n döda och hun• 
den nedanför hen11es fötter, såvida ej denne lcgRt utom ki:stan. Arbctomc 
uppgåfvo, att kistan varit helt l<0ri i jHmför !se med lrnnofcm11. 
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kunde ej med säkerhet afgöras. Af någon egentl ig gafvel fanns 
emellertid intet spår, och ett mörkt bottenlager var för svagt 
för att med säkerhet kunna bestämmas som en multnad kist-- -

botten. Arbetarne påstodo, att "kistan" haft lock, men ej botten. 

Det gå1fulla i aessa kistrester ökades än mer genom det 
besynnerliga Jäge, s.om intogs af den dödas hufvud, den enda 

del af skelettet, som kvarlåg inom d~nna orubbade del af 
grafven. Endast underkäken låg nUmligen inom "kistan 11

, tätt 
innanför dess nordöstra sidobräda, under det själfva skallen 
låg tät1 utanför samma bräda, med hjässan uppåt och med 

undersidan .i jämnhöjd med brädans öfverkant; ansiktet var 
vändt ät NV. Kraniet föll sönder i bitar; de ganska nötta 
tänderna tyda på medelålders eller äldre .individ. 

Denna graf, hvars statld ramponerade skick gjorde dess 
ursprungliga anordning svår atl tolka, fick en intressant be

lysning genom den följande år anträffade 

Graf 4, hvilken blef mindre rubbad af arbetarne, ehuru 
tillräckligt för att kvarlämna oalgjorda spörsmål. 

U~1der 111in vistelse på platsen 1901 hade hela den nya 
, bädden frän d n gam la bron till straxt ofvanom graf 3 L full

ständigt utgr!\fts, utan att några ytterligare grafvar påträffats. 
Partiet närmast ofvanför detta stycke blef däremot, pä grund 

af åtskilliga dröjsmål i arbetena, ej borlgrlHdt förrän nära ett år 
senare, i juni 1902, Dä kom man på den nya grafven. Schakt
ningen förrättades nu af ett annat arbetslag, hvilket ej HHt del 
af de vid fjo1årets undersökningar meddelade föreskrifterna om 
försiktighet vid nya fynds anträffande. Men lyckligtvis blef 

grafven, innan så stor del af densamma hunnit förstöras, upp· 
mEtrksammad af i närheten · boende personer, bankkassör Nils 
Jonsson och herr Erik Jonsson, hvilka förhindrade vidare för
störelse och genast underrättade mig om fyndet. Tillsammans 
med fil. stud. Otto Frödin verkställde jag därpä undersökningen 
af grafven, ett lika tidsödande som intressant arbete, d· det 

1 Onmldet /lr pA fig. I svagt prickactt. 
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gällde att ur leran framdissekera eH stort antal trärester och 
träföremål. Undersölmlngsplatsen var af sällsynt originalitet: 
graflagret låg djupar än ytan af den tätt invid frami lande åns 
vatten, som dock fu llständigt utestängdes af den h1ärda blåle.re
väggen, förstMrkt med ett par p lankor (se Jig. 115). 

Flg. 16 vi ar planen af denna graf. Linjen a: a a beteck
nar grafgropens gräns, hvi.lken med fullkomlig säkerhet kund' 
b stämmas, då skillnaden var påfallande mellan elen ytterst 
hårda, orubbade leran utanför graf ven och den smörald iga lera, 

f'lo, 1s. 

m utgjorde dennas fyllning. Den prickade linjen b b b utmtlr
ker norra gr~nsen för den del af gra-fve n, som af arbetame Wm
nats orörd upp till den niv ., söm p planen betecknas med 
+ 0. Äfven utanför denna linje kvarlågo emellertid i grafvens 
bottenl ager de på. planen utl"itade skelettd lame o h föremålen 
i orubbadt läge,. med undantag af kraniebitarne d och kis.t
sidestyckena m. Men norr härom var allt totalt bortgräfdt. 

Skelettets lä e företer flere egendomligheter (c är kran ie
bitar in situ, d dylika rubbade, e refben, f vänstra underarmen 
med .armbågen , t norr, rrg fingerben, hh lårbenen med bak~ 
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sidorna· uppåt, l bltar af vänstra va I ben el, j högra sken ben -t, 
k högra vadbenet med en del fotben vid nedre ändan). Såväl 
lårbenens som vänstra underarmens läge visar ovedersägligt, 
att l iket legat framstupa. Svårförklarli O'l Ur det spridda läget 

I'·. 
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i ·•. j b •,. 
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a, 

af underbenens delar i det här säkert orubbade lagret 
Därnäst ha vj att betrakta delame af "kistan", såsom vi 

tillsvidare kunna kafla den . Dess östra ända l framgräfdes i 
orubbadt skick. Sid brädans fortsättning mm var något skju
ten ur läge, de västligaste sty kena fö111u mer, så att de j in -



Vikingntidsgrafvnr i Sagtln 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 funna styckena i 
deras sammanhang; brädans västända hade tyvärr gått totalt 
förlorad. I dess nuvarande skick 
är ·längden c:a I ,so in. och kan på 
grnnd af utrymmet i grafgrope11 ej 
ha varit mer än hög~t 2 m. Bredden 
(eller höjden) är pä 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 3 an
träffade "kist"efragmenten. Äfven 
här är ett annat trästycke fästadt i 
vinkel mot brädan; det är · här be
tydligt smalare och visar i sitt lyck
ligtvis fullständiga skick formen af 
ett uppåt afsmahfande och något 
bakåtböjdt handtag. De påda trä• 
dubbar, som fästa detta stycke vid 
brädan, fortsätta här alldeles tydligt 
i längre käppar, och en tredje dylik 
utgår från II handtagets" midt. De 
intogo nu en starkt lutande stä l1 ~ 
ning och upphörde uppåt vid 1'9-
25 cm:s djup under 0-nivån. 

Jämför9 med "kisfändan" i graf 
3 fordrar denna sidobräda med dess 
uppståndare vid ändan nödvändigt 
ett motstycke, med hvilken den 
varit förenad genom de utstå~nde 
käpparne. Men a:f en andra sådan 

~--.• 
0 

Fig, 17. 
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sida var icke ett spär att upptäcka. Den enda möjligheten 
till förklaring af detta egendomliga förhållande synes vara den, 
att det ifrågavarande, väl dock som ett slags kista eller bår 
använda, föremålet kommit att i grafven ligga på sida; hvari
genom dess andra långsida kommit så högt upp, att den 

tidigare blifvit bortgräfd, kanske redan vid fördämningarnes 
anläggning, eller att den på grund af torrare läge fortare för
multnat. Ett sådant antagande angående "ki.stansH eUer "bå
rensn läge skulle också kunna stämma med det egendomliga 
förhållandet, att skelettet låg framstupa; ehuru man då tvingas 
till ' en så våldsam förklaring, som att bär ·ocb li.k blifvit ned
vttltade i grafgropen. Men det synes otänkbart, att endast 
ett naturlig hopsjunkning af grafven kunnat ha så genom

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

dessa i grafvarne 3 och 4 anträffade, som vi tiHsvidare beteck-
nat med orden "kista" eHer ''bår''? De invidliggande kanot

grafvarne 1 och 2 kunde tala f9r, att det också här är fråga 
om något slags båtar. Svårt är dock att förstå dessas kon
struktion, i synnerhet då vi tänka pä den höga smala upp
ståndaren i graf 4; och ma.n borde då också ha funnit starkare 
spår af såväl gafvelstycken som bottnar till bätarne .. Kan man 
väga tänka p~ sladarP Äfven d nna :förklaring möter dock 
svårigheter, och då jag icke hat några bestämda skäl alt an-
förå Jör densamma. torde det vara bäst att lämna frågan öppen; 
ehuru tyvärr utsikten icke är stor att genom nya liknande 

fynd af denna sällsynta art få saken afgjord. Det var skada, 
att de redan uppkastade, höga sidobankarna till den nya 
· rännan omöjliggjorde eftersökandet af flere grafvar längre åt 
sidan. 

Vi ha nu att on1nä1Tt'na öfriga fynd i grnf 4. 
Vid skelettets vänstra sida låg tången tiH en Jarnknif (1) 

med betydliga rester af själfva träskaftet, under det bladet var 
till största delen uppfrätt. Liknande var förhållandet med de 
pilar, som lågo längre uppåt längs sidan {p). Af deras järn~ 
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spetsar återstodo blott två starkt uppfrätta fragment, under 
det af träskaften funnos åtskilliga, visserligen alldeles flatpres

sade stycken. Ännu bättre bibehållet var ett pilskaft, som låg 
inom den orubbade delen af grafven, vid q. Å denna, 

afbildad i Jig. 191 ser man tydligt både den klufna 
ändan, som sattes på bågsträngen, och märken 
eft;er spiralformig omlindning med tråd el. dyl. På 
tre af de vid p funna fragmenten ser man denna 
omlindnings främre afslutning (jig. 18); den har 

sålunda omfattat endast pilens bakre del. Vi åter
finna alldeles samma anordning pä pil
skaft frän de stora mossfynden från äldre 
järnå.lderns slut (se Engelhardt, Vtmose
Fundet, pi. 14: 23, 11iorSbjerg !vlosefund, 
pi . 12: ll, Nydarn Moseju.ndJ pi. 12: 5, 7, 

8). Såsom Engelhardt arimärker, har om
lindningen tydligen tjänat att fasthålla 
fjäderfan vid pilens bakre ända; på .qet ~ 
från Thorsbjerg afbHdade skaftet ser man, 
att det funni.ts sådant i fyra rader. Inten-

denten vid Lifrustkammaren frih. R. Ce-
Fiu. 18,}/,j• FIQ• 19, 8,' I· 

detstöm har meddelat mjg1 att dylik 
spirallindning för fanets fasthållande förekommer på äldre tur

kiska pilar. 
Huru många sådana pilar 

varit nedlagda i grafven, låter 
nu ej bestämma sig (endast ett 
par af fragmenten ä'ro utsatta vid 
p). De lågo på elt tunnt trä
stycke, hvaraf fortsättning fanns 
Htugre nedåt skelettets sida 
(o o); om det varit ett koger, Flg, 20-

1h, 
eller på något sätt hört till "kistan", kan ej afgöras. 

I den förstörda norra delen af grafven hittades tv~ bitar af 

en långsträckt, nitad ben/lam. 

,, 
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Den för trädelars konserverande så förmånliga våta leran 
hade bevarat ännu ett par intressanta, tusenåriga träföremål 
åt oss. Det ena var ett litet laggklirl1 tyvärr skadadt af ar• 
betarnes spadar,. så att blott en del återstod: Jig. 20. Det låg 
ofvanpå den bevarade "kiständan" (s på planen). 

Fullkomligt orörd framgräfdes däremot vid grafvens södra 
kant en · liten trapall (t) med fyra ben, afbildad i Jig. 21 
efter en på platsen tagen fotografi och i Jig. 22 rekonstru
erad. Af de fyra benen var särskildt ett så fullkomligt bibe
hållet; att man på det samma kunde se snart sagdt hvarje ärr 
efter knifven, hvarmed det täljts; dess lä11gd var 10,s cm. Be
nen ha varit utåtriktade och med en väl tillskurea tapp .in 
stuckna i hål i pallens skifva, hvars tjocklek på grund af tap
parnes längd kunde bestämmas till drygt 2 cm. Skiivan var 
naturligtvis eljest starkt medtagen; dock kunde man se, att 
den varit något tjockare längs kanterna, i det midtfältet var 
svagt fördjupadt. Längden var drygt 45, bredden c:a 20 cm. 

Under pallen (vid u) lågo några tänder och andra kranie~ 
delar af får samt ett par kotfragment m. m. troligen af sam-
ma djur. . 

För öfrigt var graflagret uppfyildt af hvarjehanda trarester 
och -a/Jalll såsom pinnar (x x x), tallbarkflagor (y y y) och 
spånor, my<;;ket mera än hvad som blifvit utsatt pä planen, 
särskildt i lagret öfver skelettets knän. Den pinne, som sticker 
in under pallens n,ordöstra hörn, var tydligen af enträ. Straxt 
norr om pallen låg på bottnen ett tjockare trästycke (v), som 
tydligen var svedt. 

Slutligen äro att nämna de rester af gröfre traklabbar 
(z z z), som i öfversta lagren gingo tvärsöfver grafven och sä~ 
kerligen bildat ett slags tak öfver densamma. 

Den sist beskrifna grafven, som tydligen inneslutit en man 1 

hade icke några närmare daterbara föremål att uppvisa. M.en 
det kan icke vara tvifvel om, att den ~ir i stort sedt samti.da 
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med de tre kvin nografvarne och sålunda ti ll hör vik ingatiden. 
De. lre andra grafvarn s ålder kan mera d ta ljeraclt bestämm as 

Fl~. 21. 

fi~. 22. l •11 . 

på grund af de i dem (unna ovala spännbucl<lorna. Grafvarne 
1 och 3 inneltöl lo sådana ar el en typ, som M mtcliu - (Sv. 
FornmirmesftJren. Tid l~r. Vlll 1 s. 157) hänför till början af 800-

Fomvttwren 1907. 2 
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talet, 1. under det den i graf 2 funna typen är ungefär ett lir• 
hundrade yngre. Intressant är, att också de likarmade spän
nena i grafvame 1 och 3 visa samma typ, medan det i graf 
2 är af en helt annan form; vi ha här ett godt bidrag till denna 
spännegrupps ännu outredda, relativa kronologi. 

Det är sålunda till vikingatidens tidigare hälft vi ha att 
hänföra grafvarne vid Sala hytta. Vida svårare är att bestämma 
deras förhållande till platsens dåtida topografi, först och fränist 
till Sagån. Att de ej ursprungligen varit anlagda i ån, ttr väl 

otvifvelaktigt. Men helt nära intill densamma måste de ha 
legat. Tyvärr var det nu ej möjligt att afgöra, hvilken af de 
många å kartan fig. 1 utsatta rännorna, som representerar den 
ursprungliga äbädden. En vid regleringsarbetet anställd in• 
genjör förmodade emellert id 1 att det varit den östligaste, och 
detta synes mig ganska troligt. Grafvarne skulle i sä fall 
komma på en 10 meters afstånd frän åstranden. Att de varit 
nedgräfda till ett visst djup under åns vattenyta, framgår såväl 
af deras läge under den nu reglerade åns yta, som däraf alt 
det lerlager, hvari de funnos, tydligen hållits i ständig fuktig
het; ty endast så kan träsakernas konservering förklaras. 

Huru djupt under den ursprungliga jordytan grafvarne 
varit nedgräfda, kan endast till en viss gräns bestämmas, då 
näshm hela området vid min ankomst till platsen redan var 
utgräfdt ned till grafvarnes nivå, och då dessutom den ur
sprungliga marken tydligen undergått ingripande förändringar 
redan vid fördärnningarnes anHiggand . Ofvan är emellertid 
nämndt, att · ett par meter nordost om graf 3 den orubbade 
blåleran gick till en höjd som angifves af djupsiffrorna på 
fig. 13. Denna graf torde aUtså varit åtminstone en meter djup. 

Hurnvida graivarne ofvan jordytan varit utmärkta med 
högar e l. dyl., kan naturligtvis H111n1 mindre utrönas. 

Till ytterljgare belysning af terrängförhållandena kan nHm -

1 Till d slall, Monlellus r. detht sUJlle m1för för nilmnda dlllcring, ilar 
senare J<0mmit annu ett mycket vilrdefu lll, i det cU par dylika spilnnbucklor 
i en grnf vid Tuna i Alsil<c socken hittats tillsnmmans med tJ arabiska mynt 
från tiden 706- 785 e. Kr. Se Stolpe i Y,ner 1895, s. 223. 
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nas, att nämnda 0-punkt för graf 3 vid anställd prec1s1ons
afvägning befanns ligga jämnt 5 meter lägre än den närbe

lägna kyrkans södra dörrtröskel, hvars höjd öfver hafvet enligt 
geologis_ka kartbladet SaJa är 17711 fot, under det Sala dams 
vattenyta där angifves till 170,6 fot. Då 5 meter motsvara 
nära 17 fot, låg sålunda den nämnda punkten c:a 10 fot 3 

meter djupare än deri uppdämda sjöns yta. 
I Statens Historiska Museum äro 1901 ärs iynd införda 

under inv.-n:r 11357 och graf 4 under n:r 11739. 

Ytterligare om de figra danska dopfiuntinskrrnterna 
nfi 

L. FR. LÄFFLER. l 

Professor Wimmer har i bref af 27 jan. i är, skrifvet efter 
mottagandet af denna tidskrifts fjärde häfte för 1906, meddelat 

mig, att han i "Tillreg og rettelser" till redan utgifna delar a-r 
sitt runverk, som skola intagas i det under tryckning varande 

fjärde bandets andra del, hvartilJ manuskriptet "a1lerede lrenge 
vreret helt f~rdigt'', framställt förklaringar af Skyum- Hoptrup
och J-Ianbjrergfuntarnes inskrifter, som öfverensstämma med mina, 
och att han efter läsningen af min afhandling tillagt följande. 

"Uafhrengig af mig har Läffler i "Fornvännen" 1906, s. 181 ff. 
udtalt samme mening, hvad der yderligere har bestyrket mig 

i rigtigheden af denne antagelse. Mulig har LUffler også med 
relte lrest indskriften på d0befunten i Brnndum Ascer svarende 
til reldre Assurr, Asurr, og opfatlet b!omce på Ål-stenen som 

mandsnavn (navn på stenhuggeren eller bygmesteren)". 

1 Fornvtinncn 1906, s. 181 ff. 
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Medborgarförslag till kommunen 

v'"1. Förslag 

Kontaktperson 

Förnamn 
Johan 

Utdelningsadress 

Postort 

E-postadress 

Efternamn 
Pettersson 

Postnummer 

Telefon (även riktnummer) 

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

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

Sala-Heby vikingavänner 

Förslag 

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

Kommunstyrelsens förvaltnlng 

lnk. 2017 -12- 0 4 

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 båtgravarna. 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 i turism informationen. Så väl i brochyrer som på nätet. 

(vårt runstensprojekt i Stadsparken ligger lite på is för närvarade) 

Motivering 

(du kan också bifoga en bilaga med motiveringen) 

Längs åar som Sagån och Svartån hade folk sina liv och hem för tusen år sedan. Båtgravarna där två kvinnor fick färden in i nästa liv 

bör lyftas fram då de är helt unika för området. Nu kan man läsa om dessa på Gamla Uppsala museum men ej på hemmaplan vilket är 
riktigt trist tycker vi. Ta Heby kommun som exempel. Där har man på turistkartan satt ut alla runstenar samt de fina gravfälten. I Salas 
turistinformation finns inget alls om områdets äldre historia än så läge. Unika föremål från järnålder och tidig medeltid ligger i 
magasin på Historiska museet och Länsmuseet. Dessa borde få komma hem och visas upp för allmänheten. Det sägs 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 Harisson sa en gång. " Det 
finns mer att hitta bara man bestämmer sig för att leta efter det" 

Bilagor 

Förslag 

Motivering 

Underskrift 

I o,rum och ,,d,.krift 
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