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Sala - stadspromenad

På denna knappt 2 km långa promenad i
Salas pittoreska stadskärna får man se
det finaste staden har att erbjuda.

Sevärdheter:
Sala

Missionskyrkan
Uppfördes 1902–03 efter ritningar av ingenjör
Göransson i Stockholm. Stilen är i jugend
men den tar här inte ut svängarna på samma
sätt som på kontinenten. Kyrkan med sitt
branta takfall och stora byggnadskropp
beräknades rymma 800 besökare.

Aguélimuseet
Sveriges största samling av Aguéliverk bl.a.
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Flicka i blått (ca 1889), Gotländskt landskap
(1892) och Spanskt landskap (1916).
Samlingen innehåller också verk av fl ertalet
namnkunniga konstnärer samtida med Aguéli
och senare, till exempel Karl Nordström,
Helene Schjerfb eck och Sven X:et Erixson.

Ekeby dammar
Den stora dammen invid stadsparken.
Dammen delas av en promenadväg med bro
och bildar på så sätt övre och nedre Ekeby
dammar. Ursprungligen skapat av det
vattenflöde som rann ned från Långforsen
samt senare av en utloppskanal från gruvan.

Sala kanal - Pråmån
Gammal utloppskanal från gruvan som 1827
grävdes både djupare och bredare samt
försågs med enslussanläggning invid Jacob
Mats kvarn .

Stadsparken
Platsen fungerade under 1800-talet som
skarpskyttarnas övningsområde. Senare
tillkom en idrottsplats vid Oxbacken som det
då benämndes. Då idrottsplatsen flyttade ned
till det som blev Silvervallen, öppnades det
stora området väster om Ekebydamm för
exploatering. Intresset för gröna frågor hade
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successivt ökat, redan tidigt hade planer på
en offentlig park förts fram och de
utmynnade så småningom i den stadspark
som invigdes 1929. Skaparen av den vackra
parkanläggningen var stadsträdgårdsmästare
John E Lantz .

Kristina kyrka
Salas stadskyrka tillkom i samband med
stadens grundläggning och invigdes 1641.
Ursprungligen hade kyrkan ett enormt högt
torn och spåntak. Uppförandet av tornspiran
drog ut på tiden och belastade staden tungt
ekonomiskt. I stadsbranden 1736
totalförstördes taket och den prestigefyllda
tornhuven störtade brinnande ner. En ny men
betydligt blygsammare huv uppfördes
istället.

Magasinsgatan
Kanske Salas vackraste gata när den visar
upp kyrkan i fonden. Har tidigare varit längre
men ramponerades i samband med att
Ekebyskolan utvidgade sina lokaler. Gatan
hyser vackra hus i trä och puts från 1700- och
1800-talen. Nämnas speciellt ska nr 3 som
väl är stadens enda lägenhet med
hårdstampat jordgolv!
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