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Kort meddelande 

Ett pålverk i Eskilstunaån 
Sedan ett 20-tal år tillbaka har numera lands
antikvarie David Damell och undertecknad 
lett ett projekt, Foriiborgsundersökniiigar i Sö
dermanland. Främst har vi koncentrerat oss på 
de omkring 40 borgarna inom Eskilstuna kom
mun. Varje borg har fosfatundersökts, ett stort 
antal har karterats och på drygt ett 10-tal bar 
undersökningar i mindre skala utförts. Speci
ellt intresse har ägnats de många anläggning
arna utmed Eskilstunaån mellan Eskilstuna 
och Skogstorp. I området vid Skjulsla och Vils-
ta finns tre borgar mycket nära varandra och 
belägna alldeles intill vattendraget. Detta väck
te tanken om att det skulle vara ytterst lämpligt 
med en spärr också i vattnet nedanför borgar
na. Vi engagerade därför fritidsdykarna Kjell-
Ove Matsson och Göran Wikingson att utföra 
dykningar inom området. Detta utfördes hös
ten 1991. 

Alldeles nedanför Skjulstaborgen (raä 532) 
och precis där ån gör en kraftig krök påträffa
des ett stort antal pålar på botten, vilka skulle 
kunna härröra från en fartygsspärr eller annan 
anläggning med anknytning till den intillig
gande borgen. 

Cu-dateringar från ett par träföremål har er
hållits. I ena fallet rör det sig om en påle, ca 
0,10 m i diameter och ca 1 m lång. Den visade 
sig ha en ålder på 2060 ± 70 BP (ST 13088). 
Det andra föremålet var en kraftig gren av ek, 
ca 1,30 m lång och 0,30 m på det tjockaste stäl
let. I vardera ändan fanns uthuggna hål, ca 
0,12 x 0,08-0,10 m. Vid fyndtillfället satt fort
farande en påle kvar i ena hålet. Äldern på 
detta okliknande föremål var 1360±70 BP (ST 
13089). Ungefär motsvarande dateringar finns 
från ett flertal undersökta fornborgar i grann
skapet Någon pålitlig datering från den in
tilliggande borgen har dock ännu inte erhål
lits. 

Sommaren 1997 utfördes med hjälp av dy
karna Kjell-Ove Matsson, Hans von Waclien-

fddt och Patrik Karlsson, bergsingenjör Stig 
Blomgren och undertecknad en ungefärlig 
uppmätning av undervattenskonstruktioner-
na. Därvid kunde konstateras att det närmast 
stranden till den på öslra sidan av ån belägna 
borgen finns två parallella pålrader på en 
sträcka av ca 60 m, den inre 5-10 in från 
strandkanten. Avståndet mellan pålraderna är 
2-3 m. Pålarna uppträder ofta gruppvis med 
två eller flera pålar i samma »klunga». Luckor 
i pålraderna förekommer. Träslaget tycktes va
ra ek, furu och gran. 

Pålarna är av skiftande längd och som mest 
0,10 m tjocka. Också horisontellt liggande trä
virke förekommer. En av dessa »plankor» är 9 
m lång och enligt iakttagelser av dykarna in-
fästad i lerbanken mot stranden. Den inre pål
raden ligger på en bottennivå av ca 3 m under 
vattenytan, medan den yttre pålraden befin
ner sig på ett bottendjup av ca 4 m. 

På botten iakttogs en bearbetad planka, ca 
1,6 m lång, 0,14 m bred och 0,04 m tjock. I var
dera ändan fanns ett par rektangulära bål ut
huggna, ca 0,08 x 0,10 m. Denna kan alltså ha 
haft någon sammanlänkande funktion i likhet 
med den förut nämnda ekgrenen med dess 
motsvarande hål. 

Också intill en holme på motsatta sidan har 
liknande pålsamlingar konstaterats av dykar
na. På grund av besvärliga strandförhållanden 
kunde inte några uppmätningar göras i detta 
sammanhang. En påle därifrån har dock tillva
ratagits och ('"-daterats. Den visade sig emel
lertid vara yngre än 200 år BP (ST 14479). 

Det är möjligt att ytterligare pålkonstruktio-
ncr kan ha förekommit i det omkring 100 ni 
breda vattnet mellan fornborgsstranden och 
holmen ifråga. Här torde emellertid ingrepp 
ha gjorts i samband med arbeten för den un
der det senaste decenniet av 1500-talet påbör
jade »Karl IX:s kanal» mellan Mälaren och 
Hjälmaren. 
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Fig. 1. Karta över det aktuel
la omrädet med pålfyndens 
ungefärliga läge. Ritning av 
Ghobad Abtin. 

I samband med uppmätningarna somma
ren 1997 påträffades också i pålområdet en 
drygt 1 m lång och 0,30 m bred bottenstock 
till en fårkost, som varit försedd med pluggade 
bord och spant, av vilka ett spant påträffades 
på botten intill vrakresten. Träpluggar finns 
också bevarade, dels i bottenskrovet, dels i 
spantet. Prov från ett stycke av stocken har vid 
CH-analys visat sig ha en ålder av 1070 ± 60 BP 
(ST 14629). Efter vederbörlig dokumentation 

har båtresterna deponerats på säker plats i 
vattnet i avvaktan på eventuell konservering 
och expertundersökning. 

På grund av den regniga sommaren 1998 
med dålig sikt i vattnet som följd har inga yt
terligare okulärbesiktningar kunnat utföras. 

Olle Lorin 
Fräkengatan 10, 644 35 Torshälla 
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Fig. 2. Den 1,30 m långa ek
grenen med nrhnggna hål i 
vardera ändan. Foto: Olle 
Lorin. 
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