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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. 
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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. 
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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 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

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, somt ex 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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VIl{INGATIDSGRAFVAR I SAGAN VID SALA 

OSCAR ALMOREN. 

Jl
ornfynd komma stundom fram, där man minst har 

anledning vänta dem. kke skulle det ha fallit nå
g?n . in att söka viki~1gatidsgrafvar under de Jörcläm: 

• nrngar, som - troligen på 1500-tal# - anlag~s 1 

Sagån för att bereda drifkraft åt den hytta, där silfret från 
Sala gru.fva smältes. 

"Gamla hyttan 11
. , som den nu kallas, ligger ert half fjät'• . ' 

dingsväg norr · om stadert, omedelbart inviä Sala landsförsa111-
lings kyrka. 1 Den nedlades för några år sedan, då hy,Uctriften 
flyttades till en modernare anläggning .närmare grufvan. Oen 
genom uppdämningen bildade, halfmilslånga sjön S~la .dam 
förlorade därmed sin uppgiff i silfverberedningen~ tjänst; dess 
·stora areal behöfdes nu bättre till sitt gamla ändamål: att 
bära «åkrarnes guid". Dammen tappad~s, Sagån reglerades, 
fördänniingarna slopades. Därmed var man just sysselsatt, . . 
sommaren 1901, då den 21 juni ett af arbetslagen i blåleran 
under fördä1.nningarna påträffade nJärkliga fynd. 

Enligt en notis, som omedelbart _gick genöm pressen, va,· 
det två sl<elett, .som lågo "i kistor af trä, tydligen utholkade 
ur en enda stam", och som voro utsty~da med "vackert utsi
rade bronssköldar" rn. 111. 

1 Enligt ett i Sala Jandsförsnmllngs kyrkoarkiv· förv.aq1clt kungabref, 
hvilket kyrkoherden A. ~ . TJ1orl)jörnsson b.cnllget visnl mig,_ fick Sc1~1t" sq~l,cn 
1574 Widcbo hcm1JHJt1 . till prlt.stgård i crs1Ulni11g för den förra, •hvilkc11 Wr 
11ågra åhr sedan blef lagt til Hyltcgård". Att dam,nc,i dock ci genast uppdmnts 
till sin s_cnn.rc höjd, fö1111går af -ett annat brcf af 1584, hvangcnom pri1stbolct 
fick •tll Engha Brytilsholmcn, s0111 ligger I S11la dam, men I senare tider före 
sänkningen varit öfversvtlmmad. Brand fördämni11gsvirkct hittades under 
mfn· dlllvaro ett 1frörc 1636 och ett 1/ 1rörc 1681. 

örvor&tyckot, UJurlluur rrAn Åloppo-lyndot, torkllrlaornomont rr~n akftnsll a6nggrllt. 

Fomvlimze,i 1907. l 



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" 

\ 
$ 

,,, ...,u,-

Flg. I. (efter en 11f Statens lnndtbrnksingcnjllr 
A. W. Nordin 1895- 97 uppgjord k11rtn). 

a: Snln gamla hylla, b: v11skvcrkct, c: cxtrak
tlonsvcrket, d: ga,mln hmclsvllgsbron, n: hytt• 
dammen, /: Sala dam. De streckade linjerna 
ongc den nya Mllnnan. 1- 4: grnfvnmc. 

voro ovala spännbuck
lor, ledsagade af andra 
för vikingatiden karak
täristiska föremål, och 
att "kistorna 0 voro ur
holkade "ekstockar'', 
kanoter; det var såle
des en ny art af bt1f
grafvar från vikinga• 
tiden, som här genom 
gy1111sa1nma omsrnn .. 
digheter kunde konsta
teras. Tyvärr voro bå
da grafvarne liksom 
en tredje, hvilken på
trUffats dagen efter, så 
grundligt genomgrMda 
och genomletade af ar· 
betarne, att endast ena 
ändan ar hvarje graf 
återstod i orubbadt 
skick för de11 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 Hlgc. 1 

1 U1gct 11f den Ar 1902 11ntrilffndc grnf 4 i förhMlimde Ull de smdra har 
blott på ett ungefllr k11n1111t bcstllmrnas. 

r 



\lil<i11galirl~-grajvnr i Sagå11 Vift Sn/a. 

Oraf I. l(a,not, llvars norra ända vid undersökningen 
fanns kvar in situ till en längd af 1,30 m. Afskärningen 
befann sig på ett afständ af c:a 4 m. från den orubbade 
östra delen af kanot 2. Södra lindan H\r enligt arbetarnes 

, uppgift ha slutat omkring I m. från den senare. Ka11oiens 
längd skulle således ha varit något öfvcr 4 111. ; dess bredd 

FIQ, ll. l / 1· 

har varit c:a 0,G5 m. l den förstörda södra delen hade legat 
etl slwlett med hufvudet åt S., pä vänstra sidan, i krum ställning, 
sä att öfverkroppen legat 11 bistan tvärsöfvcr kistan. Skallen var 
krossad. Vid halsen och bröstet hade hiltals följande föremål. 

Ell par ensknliga ovala spti1111b11cklor, alldeles lika hvar-



Oscor Atmgnm. 

andra, de11 ena a[bildad i fig . 2. De11 ganska anfrätta ytan 
visar här och där på upphöjda parllcr rester ar hvitmelallbe
Hlggning. På undersidan tygaflryck : enkel tvåskilftad (linne-?) 

väfnad. Den ena bucklan har i kanten ett 
litet nu uppslitet hål för_ ring, lwarlill mot
svarighet ej finnes pfl den andra. 

EU lilwrmartl bro11sspä1111e som Ant. Tid
sllr. IV, fig. 241; midlknoppen felas, hål för 
ring på samma ställe som å citerade figur. 

En brouslledja, 34 cm. lång, gjord af 
S-formiga länkar, som ilro så böjda., alt kedjan 
blir tresidig. I hvardern ä11da11 en ring. Elt 
stycke å'tergcs i / ig. 8. 

■ 
Fio- •I. 1/ , . 

Fyra mycket tunna, •cirkelrumla ha11gpryd11a.rler af brons, 
starkt anMHta; den bHsl bibehållna med spär af hvitmctall
beltlggni11g på båda sidor; dia111. 2i7 c111. 

57 pärlor af glas eller glasf/uss nHmligen 3 i mosaik 
(Jig. 4, svart med ljusare in1Uggni11gar, och två ex. som Jig. 
5, hvita med röda linjer), 1 röd opakJ 1 liten mjölkhvii, ring
formig, 13 grönaktiga, genomlysande, hvaraf sex refflade (Jig. 
6), de andra sHlla 1 plattade, 39 bl å, genomlysande, alla utom 
en med finstrimmig, ofta vittrad yta, de flesta mer eller mindre 
cylindriskn n1ed ofta starkt snednötta tincly tor (jig. 7), tolf itro 
små ringformiga. 

En pttrla af liritartadt ämne. 
I den uppkastade jorden hade man sedan hittat en itu

bruten och of11llständig Jttrnlwlj. 



Vikingatidsgrafvar i Sagt111 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 Jtirnten af 0,7 cm:s bredd, två gånger 
vinkelböjd, samt en helt liten lerltttrlsbit af groft gods, från 
mynnings- eller möjligen bottenkanten 1; dessutom ett par/ år
tander och några hönsben. 

Dessa sistnämnda benfynd stodo i tydligt samband med 
hvad som anträffades vid undersökningen af den oskadade 
nordändan af båten. Här lägo nämligen inom ett område af 
ungefär en half me_ters vidd en hel 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 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 trttrester: tunna skifvor, flagor och pinnar samt 
tydliga stycken af tallbark. Ehuru ingen bestämd ordning 
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. l(anot, lik den i graf 1 och bättre bibehållen, 
sä 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 Då fårets ben Ur6 ytterst svåra att skilja från getens, ilr det Icke ute

slutet, att de h!lr funna benen tillhört del senare djurstaget. 
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långt. Den orubbade östra ändan fanns kvar till 1180 meters 
längd; något Hingrc ät väster (c:a 2 111. från Undan) hade den 
dödas lmfvud anträffats. Skelettet hade legat utslrilckt på 
rygg; frän dess fötter hade varit ungefär en half meter till ka
notens västända. Kanotens Hlngd har sålunda varit inemot 
4,5 meter. Bredden var endast något öfver 40 cm. 

Pfl bröstet och vid halsen af detta skeletl hade arbelarnc 
hittat 2 dubbelskaliga ovala spännbucklor samt ett !ilwrmadt 
sptl1111e. Del senare, med spär af hvilmetallbclägguing, är 
afbildadt i flg . 8. De ova la spännbucldorna nro ar hufv11dlype11 

Flg. 8. 1,'t, 

Sv. P. 554 , men omaka. Den ena liknar närmast Rygh 654, 
men saknar samma fyra knoppar, som felas å Rygh 652, hvil
ke11 mera utvecklade typ det andra exemplaret härifrån tillhör . 

. Under kraniet, hvars hjUrnskålsdel är vtl l bevarad (I. 177, 
br. 132 mm.) hade eu ligl arbetarnes uppgift hdret ännu synts. 
men ej kunnat tillvaratagas. 

I den bevarade båUtndan (j ig. 9), omkr. 1 '-J meter frän 
sHlfven, funnos vid min undersökning tydliga rester af ett litet 
t rtts!?-rln (A), rn,got så 11 Ur i sitt naturliga sammanhang. Den 
bäst bevarade, lodrätt ståe11dc (västra) sidan (a) mätte 25 cm. 
i längd och 12 cm. i höjd. Locket Jäg c:a 10 cm. öfver bott• 
ncn, som låg omeclelbarl pä båtbottnen. Den norm sidan 
l~g utfallen (b), af den östra och södra fu11nos inga spår, så• 
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vida det ej är den senare, som åkt ett stycke 11edåt bålen 
och stod där i lodrät srn lln i11g (d). Inga spår af jHrnbe
slag eller spikar till skrinet funnos, ej häll er några kvnrlefvor af 
ben el. dyl., som legat i del; men under del låg pä bålboltncn 
en längre trHpi 11ne (c). f! t-ir en träpi1111c utanför och något 
högre än bl\len. 

Flo . 10, 1/ ,. 

Oraf 3. Ett par meter öster 0111 graf I hade hittats clt 
tredje skelett med lik11a11de utrustning af spilnnen och dylikt. 
De ovala spttn11b11c/dorna ttro af samma hufv11dlyp som de 
i graf 1 funna, me11 afvilrn något i frågn om orncringe11 (se 
Jig . 10). Bilda ha IH11 för ring i lrn11len vid den ända, där 
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nälfHslet sitter, etl nyll bevis för att spä1111bucldorna rästes 
med nålspetsen uppåt. Äfvcn det likarmade sptinne/. (jig . I J) 

är s11nrlikl det från graf 1, men har midtknopp i sam111n 

Flg, Il , l/ 1, 

stycke som det öfriga. Halsbandet represc11tcras här af tvfi 
små runda skifformiga /t(lngp1yd11ader aj tenn med fördjupadt 
och orneradt midtparli (jig. 12) samt 4 glaspärlor. Af de se

nare är en större grönaktig, genomlysande1 

Ulmligen rlat, af 1,5 cm:s dialll.; lvå smä 
hafva samma cylindriska, snednötta form 
ocll [instri111miga yla som s~ många frl\11 
graf 1, 111 e 11 blolt en af dessa Hr blå, elen 
andra grönaktig; den fjärde pärlan är c11 

F1o• 12• 
1
/ , . lite11 ringformig, hvitaktig. 

Likheten mellan denna graf och n:r l ökas i.In mer däri 
genom, alt vid mllnniskoskelellcts fötter hittats benen af c 11 

lu/.lld (mindre individ ä11 i graf 1 ). 
Däremot L1lgjordes här den dödas "/lista" ej af en kanot 

ulan af ett mera kompliceradt, af brtider hoplimrndt föremål, 
hvars form och ursprungliga ändamål var svä rt all utröna pi:\ 
grund af den förstörelse grafvcn undergätl vid arbetena. Del 
var blott den sydöstra ändnn till 1/t.~ meters längd, som Mer-
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stod för noggrann undersökning. Här stodo (se planen jig. 18 1) 

på c:a 80 cm:s inbördes afständ ändarne af "kista11s" båda 

- 77 

I . 

Fi(]. 13. 

långsidor, i sin ursprungliga ställning på kant. Ftg. 14 åter

ger den bäst bibehållna sidan, den sydvästra, sedd från 
dess insida; den nordöstra var i 
alll väsentligt lika. Det horison
tela stycket är själfva sidobrädan, 
af 15 cm:s höjd, ål ena hållet 
stympad genom arbetarnes spadar. 
Man har att tänka sig den fortsatt F10, M. 

lill minst 2 meters längd; '! det bevarade stycket mäter !Hngs 
öfverkanten 40 cm. Vid den andra, ursprungliga, sncdl af
skurna ändan är med trenne tritdubbar fästad en något sma
lare bräda, som jämnlöpande med afskärningskanten stiger 
snedt uppåt, men upptill är ofullständig och förstörd. Vidare 
skönjdes rester af två tvi:lrslåar, s0111 förbundit de båda kisl 
sidorna. Huruvida dessa också med sina ändar bildat några 
af trädubbarna, som hopfäste hvardera sidans båda bräcler, 

1 Siffrorna pä rig. 13 anglfva djupcl i cm. 1111dcr del orubbade lcrl11g
rets högsta punkt i en vid 1111dcrsöknlngc11 kvarstående tvllrvllgg ·2 m. NO. 
om grnf .3. 

:1 Nilrnligcn sA mycket som bchöfvcs för till rymma den döda och 111111-
dcn ncd1.1 11 för hennes fötter, shviua ej denne lcgnl 11lom kistan. J\rbctamc 
uppgMvo, all kistan varit helt korl i jHmförelsc 111ctl k1motcm11. 
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kunde ej med säkerhet afgöras. Af någon egentlig gafvel fanns 
emellertid intet spår, och ett mörkt bottenlager var för svagt 
för att med säkerhet kunna bestämmas som en multnad kist
botten. Arbetarne pästodo, att "kistan" haft lock, men ej botten. 

Det gåtfulla i aessa kistrester ökades än mer genom det 
besynnerliga läge, som intogs af den dödas hufvucl, den enda 
del af skelettet, som kvarlåg inom denna orubbade del af 
grafven. Endast underkäken läg nämligen inom "kistan", tätt 
innanför dess nordöstra sidobräda, under det själfva skallen 
låg tätt utanför samma bräda, med hjässan uppät och med 
undersidan i jämnhöjd med brUdans öfverkant; ansiktet var 
vändt ät NV. Kraniet föll sönder i bitar; de ganska nötta 
Htnderna tyda på medelålders eller äldre individ. 

Denna graf, hvars starkt ramponerade skick gjorde dess 
ursprungliga anordning svår att tolka, fick en intressant be
lysning genom de·n följande år anträffade 

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

U~der min vistelse på platsen 1901 hade hela den nya 
åbädden frän den gamla bron till straxt ofvanom graf 3 1 fttll
stllndigt utgrUfts, utan att några ytterligare grafvar påträffats. 
Partiet nflrmast ofvanför detta stycke blef dUremot, på grund 
af åtskilliga dröjsmål i arbetena, ej borlgrl1fdt förrän nära ett är 
senare, i juni 1.902. Dä kom man på den nya grafven. Schakt
ningen förrättades nu af ett annat arbetslag, hvilket ej fått del 
af de vid fjolårets undersökningar meddelade föreskrifterna om 
försiktighet vid nya fynds anträffande. Men lyckligtvis blef 
grafven, innan sä stor del af densamma hunnit förstöras, upp· 
märksammad 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 därpå undersökningen 
af grafven, ett lika tidsödande som intressant arbete, då det 

1 Omri\dct /lr p~ fig. I svagt prickad!. 
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gällde alt ur leran frnmdissekcra ett stort antal lrärcsler och 
träföremål. Undersökningsplalse 11 var af stillsynt originalitet : 
graflagret lftg djupare :tn y tan af den tätt invid framilande Ans 
vatten, som dock fullständigt uleslilngdes af den hthda bHllerc
vMggen, försHtrkt med ett par plankor (se jig. 15). 

Fig. 16 visar planen af denna graf. Linjen a a a beteck
nar grafgropens gräns, hvilken med fullkomlig säkerhet kunde 
bestämmas, då skillnaden var pfifalla11de mellan den ytterst 
hårda, orubbade leran utanför graf ven och elen smöraldiga lera, 

Flo, 16, 

som utgjorde dennas fy llning. Den prickade linjen b b b utmär
ker norra gr~nscn för den del af grafven, som af arbetarnc IMm
nals orörd upp till den nivå, som på planen betecknas med 
± 0. Äfven utanför denna linje kvarlägo emellertid i grafvens 

bottenlager de på planeu utritade skelettdelarnc och föremålen 
i orubbadt Utge, med undantag ar kraniebitarne d och kisl
sidcstyckena m. Men norr littrom var allt totalt bortgrttfdt. 

Skelettets läge företer flere egendomligheter (c är kranie
bitar in situ, d dylika rubbade, e reJbcn, f vänstra underarmen 
med armbågen fi l norr; gg fingerben, hh lårbenen med bak-
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sidorna· uppåt, i bitar af vänstra vadbenet, j högra skenbc11et, 
k högra vadbenet med en del fotben vid nedre lindan). Såväl 
lårbenens som vänstra underarmens Hlge visar ovedersägligt, 
att liket legat framstupa. Svårförklarligt är del spridda lägel 
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a 

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

tillsvidare kunna kalla de11. Dess östra ända l frnmgräfdes i 
orubbadt skick. Sidobrädans fortsättning mm var något skju
ten ur IUge, de västligaste styckena H111111 mer, så att de ej in -
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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 m. och kan på 
grund af utrymmet i grafgropen ej 
ha varit mer än hög~t 2 m. 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 3 an
träffade "kist"~fragmenten. 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 afsmalnande och något 
bakåtböjdt handtag. De båda trä~ 
dubbar, som fästa detta stycke vid 
brädan, fortsätta här alldeles tydligt 

i längre klippar, och en tredje dylik 
utgår från II handtagets" midt. De 

intogo nu en starkt lutande ställ~ 
ning och upphörde uppåt vid 19-
25 cm:s djup under 0-niväu. 

Jämför~ med "kiständan" i graf 

3 fordrar denna sidobräda me'd dess 
uppstånclare vid ändan nödvändigt 
ett motstycke, med hvilken elen 
varit förenad genom de utstående 

käpparne. Men af en andra sådan 

~--
0 

Fio• 17. 
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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 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 "kistans" eller "bå
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 ned
vtiltade i grafgropen. Men det synes otänkbart, att endast 
en naturlig hopsjunkning af grafven kunnat ha så genom
gripande verkningar. 

Men hvad har det då egentligen varit -för slags föremål, 
dessa i grafvarne 3 oclt 4 anträffade, som vi tillsvidare beteck
nat med orden "kista" eller "bår"? De invidliggande kanot
grafvarne 1 och 2 kunde tala för, atl det också här är fråga 
om något slags båtar. Svårt är dock alt förstå dessas kon
strnktion, i synnerhet då vi tänka på den höga smala upp
ståndaren i graf 4; och man borde då också ha funnit starkare 
spär af såväl gafvelstycken som boHnar till bätarne .. Kan man 
våga tänka på sltidar? 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 alt genom nya liknande 
fynd af denna sUllsynta art fä saken afgjord. Det var skada, 
att de redan uppkastade, höga sidobankarna till den nya 
årännan omöjliggjorde eftersökandet af flere grafvar längre åt 
sidan. 

Vi ha nu att omnämna öfriga fynd i graf 4. 
Vid skelettets vänstra sida låg tången till en jclrnlmif (1) 

med betydliga rester af själfva träskaftet, under det bladet var 
till största delen uppfrätt. Liknande var förhållandet med de 
pilar, som lågo ll:lngre 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. 19, ser man tydligt både den klufna 
ändan, som sattes på bägsträngen, och märken 
efter 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 på pil 
skart frän de stora mossfynden från äldre 
järnålderns slut (se Engelhardt, Vtmose
Fundet, pi. 14: 23, Tlwrsbjerg Mose/1111d, 
pi. 12: 11, .Nydarn Moseju.nd, pi. 12: 5, 7, 

8). Såsom Engelhardt anmärker, har om
lindninge11 tydligen tjänat alt fasthålla 
fjäderfan vid pilens bakre ilnda; på det ~ 
från Thorsbjerg afbildade skaftet ser man, 
att det funni.ts sådant i fyra rader. Inten-
denten vid Lifrustkammaren frih. R. Ce- F,o, 18, _ _Il/ 1• Fig. 1!}. :.I,' I· 

derstöm har meddelat mjg, att dylik 
spirallindning för fanets fasthållande förekommer på äldre tur• 
kisl<a pilar. 

Huru många sådana pilar 
varit nedlagda i grafven, låter 
nu ej bestämma sig (endast ett 
par af fragmenten !!ro utsatta vid 
p). De lågo pi\ ett tunnt trä
stycke, hvaraf fortsättning fanns 
H1ngre nedåt skelettets sida 
(o o) ; om det varit ett koger, Flg, 20· 

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

I den förstörda norra delen af grafve11 hittades tvh bitar af 
en längstruckt, nitad benkam. 
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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 laggkt/.rl, tyvärr skadadt af ar
betarnes spadar, så att blott en del återstod: jig. 20. Det låg 
ofvanpå den bevarade "kistl:lndan" (s på planen). 

Fullkomligt orörd framgräfdes däremot vid grafvens södra 
kant en · liten trti,pall (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 ått man på det samma kunde se snart sagdt hvarje ärr 
efter knifven, hvarmed det täljts; dess längd var 10,5 cm. Be
nen ha vari.i utåtriktade och med en väl tillskuren tapp in
stuckna i hål i pallens skifva, hvars tjocklek på grund af tap
parnes längd kunde bestämmas till drygt 2 cm. Skifvan 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) lägo några tänder och andra kranie
delar af /är samt ett par kotfragment m. m. troligen af sam
ma djur. 

För öfrigt var graflagret uppfylldt af hvarjehanda trtirester 
och -af/all, såsom pinnar (x x x), tallbarkflagor (y y y) och 
spånor, myc;ket mera än hvad som blifvit utsatt på planen, 
särskildt i lagret öfver skelettets knän. Den pinne, som sticker 
in under pallens nordöstra hörn, var tydligen af enträ. Straxt 
norr om pallen !Ag på bottnen ett tjockare trästycke (v}, som 
tydligen var svedt. 

Slutligen äro att nämna de rester af gröfre trttJdabbar 
(z z z}, som i öfversta lagren gingo tvärsöfver graf ven och sä
kerligen bildat ett slags tak öfver densamma. 

Den sist beskrifna grafven, som tydligen inneslutit en man, 
hade icke några närmare daterbara föremål att uppvisa. Men 
det kan icke vara tvifvel om, alt den :.tr i stort sedt samtida 
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med de tre kvinnografvarne och sålunda tillhör viki11gatiden. 
De tre andra grafvarnes ~ldcr kan mera delaljernclt bestämmas 

Flg. 21. 

flg , 22. I 11• 

på grund af de i de111 funna ovala spä1111bucklorna. Grafvarne 
I och 3 i1111ehöllo sådana af de11 lyp, som Monlcli11s (Sv. 
Fornmi1111esföre11. Tidslff, Vlll , s. 157) hänfö r till börj an af 800-

For11ot1111w11 /!)07. 2 



18 Oscar Almgren. 

talet, 1 under det den i gra f 2 funna typen är ungefär ett år

hundrade yngre. Intressant är, att också de likarmade spän

nena i grafvarne l och 3 visa samma typ, medan det i graf 
2 är af en helt annan fornt; 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 främst 

till Sagån. Att de ej ursprungligen varit anlagda i ån, är 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. J utsatta rännorna, som representerar den 

ursprungliga åbt1dden. En vid regleringsarbetet anställd in

genjör förmodade ernellertid1 att det varit den östligaste, och 
detta synes mig ganska troligt. Grafvarne skulle i så fall 

komma på en 10 meters afständ från åstranden. Att de varit 
nedgräfda till ett visst djup under åns vattenyta, framgår såväl 

af deras läge under den nu reglerade åns yta, som di1raf alt 

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

het; ty endast så kan träsakernas konservering förklaras. 

Huru djupt under den ursprungliga jordytc111 grafvarne 

varit nedgrMda, kan endast till en viss gräns besUlmrnas, då 

nästan hela området vid min ankomst till platsen redc1n var 

utgräfdl ned till grafvarnes nivå, och då dessutom den ur

sprungliga marken tydligen undergått ingripande förändringar 
redan vid fördämningarnes a11Hlggaude. Ofvan Hr emellertid 

nUmndt, 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 alltså varit åtminstone en meter djup. 

Huruvida graivarne ofvan jordytan varit utmärkta med 

högar el. dyl., kan naturligtvis 1\111111 111i11dre utrönas. 

Till ytterligare belysning af terrängförhållandc11a kan niim-
-

1 Till de sk/Il, Monlclius A detta stllllc 1111fllr för n11111nda datering, lrnr 
senare l<ommit U111111 ett 111ycket vilrdcf11llt, i det ett par dylika spil11nbt1cklor 
i en graf vid T1111a i Alsikc socken hittats tillsmnmans med U arabiska mynt 
hån liden 706- 785 c. Kr. Se Stolpe i Ymer 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 de11 närbe
lägna kyrkans södra dörrtröskel, hvars höjd öfver hafvet enligt 

geologiska kartbladet Sala är 177,7 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 den uppdämda sjöns yta. 

1 Statens Historiska Museum äro 1901 års fynd införda 
under inv.-n:r 11357 och graf 4 under 11:r 11739. 

Ytterligare om de ~yra danska dopftuntinskriftterna 
ni 

L. FR, LÄFFLER. 1 

Professor Wimmer har i bref af 27 jan. i är, skrifvel efter 
mottagandet af denna tidskrifts fjärde häfte för 1906, meddelat 
mig, att han i "Tillreg og rettelser" till redan utgifna delar af 
sitt runverk, som skola intagas i det under tryckning varande 

fj ärde bandets andra del, hvartill manuskriptet "allerede lrenge 
vreret helt frerdigt'', framställt förklaringar af Skyum- Hoptrup
och I-lanbjrergfuntarnes inskrifter, som ö[verenssHimma med mina, 

och att han e[ter 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 )rest indskriften på d0befunte11 i Br0ndum Asrer svarende 
til reldre Assurr, Asurr, og opfattet blomce på Ät-stenen som 

mandsnavn (navn på stenhuggeren eller bygmestercn)". 

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

Yl. 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 turisminformationen. 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" 
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Underskrift 

Sida 1 av 1 
Löpnummer 41525 


