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Forntid 
- en utställning om Stockholms förhistoria Anita Biuw och Jonas Ferenius 

I februari 1981 öppnades stadsmuseets nya basut- 
stallning FORNTID. I denna presenteras Stock- 
holms förhistoria från äldsta tid fram till omkring 
1050 eKr, alltså hela det skede som också skulle 
kunna kallas "Stockholm före Stockholm". 

Nar arbetet med utställningen började var det na- 
turligt att utgå från det omfattande nya material 
som framkommit vid stadsmuseets egna arkeologis- 
ka utgrävningar, inte minst då de som genomförts 
under de senaste decennierna. Många stora faltarbe- 
ten föregick utbyggnaden av Stockholms nya bo- 
stadsförorter. Genom utstallningsarbetet fanns det 
en möjlighet att i samlad form presentera resultaten 
av detta arbete för museets besökare. Att detta då 
skulle ske på ett sådant satt att materialet också 
kunde utnyttjas i skolornas schemalagda museiun- 
dervisning var en annan naturlig utgångspunkt. 

På ett tidigt stadium beslöts att i sten- och brons- 
åldersavsnitten presentera en bestämd utgrav- 
ningslokallboplatsmiljö och att utifrån denna göra 
erforderliga fördjupningar. Tyngdpunkten i utstall- 
ningen skulle laggas på jarnåldern - men aven dar 
utifrån en av de miljöer som vi lart kanna genom 
fältarbetena. 

För stenåldersavsnittet var valet lätt. Från denna 
tidsperiod fanns endast en plats, dar stadsmuseet 
utfört undersökningar. Den låg i Vårbyområdet. Bå- 
de genom sitt läge och sitt innehåll var den en lamp- 
lig utgångspunkt. För bronsåldern fanns flera plat- 
ser att välja på. Senast undersökt och på så satt mest 

aktuell var en boplats i centrala Spånga, i Kalvesta. 
Denna låg dessutom centralt i en typisk bronsålders- 

bygd. 
För jarnåldern föll valet av miljö på Kymlinge på 

Jarvafaltet. Platsen ligger inom ett av de områden 
som stadsmuseets arkeologer lart kanna allra bast. 
På många satt har ju också Jarvafaltet kommit att 
stå i centrum för uppmärksamheten under de långa 
utgrävningskampanjerna. Ingenstans i landet har 
under senare år  inom ett begränsat område så 
många fornlämningar, gravfält och boplatser, under- 
sökts. Att faltmaterialet i hög grad var präglat av 
vardagsmiljön gjorde det också lämpligt att presen- 
tera i utställningen. En av utgångspunkterna i ut- 
stallningsarbetet var nämligen just att genom de 
utvalda miljöerna söka skildra vardagsarbetet och 
det dagliga livet och att på detta satt nalkas de 
ekonomiska och sociala förhållandena i stockholms- 
regionen under skilda delar av forntiden. Att man då 
skulle behöva fylla ut kunskapsluckor med parallel- 
ler från andra områden och kulturer var helt klart 
liksom att utstallningsproducenter och besökare 
måste kunna bruka sin fantasi för att skapa en hel- 
hetssyn. 

Utställningen FORNTID ar uppbyggd i södra fly- 
gelns bottenvåning. 
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Vårby 

I stockholmstrakten ar  ett 80-tal stenåldersboplatser 
kända. De flesta ligger på Södertörn, som var det 
område dar landhöjningen efter istiden tidigast ska- 
pade sammanhängande landytor. Få av boplatserna 
ar  dock utgrävda. 

Boplatsen i Vårby (nr 148 i Riksantikvarieambe- 
tets inventering för Huddinge) var belagen ca 1 km 
NO om Vårby gård i östra delen av Vårbybackens 
dalgång. Denna utgjorde under senare delen av sten- 
åldern - för ca 4 000 år sedan - en långsmal havsvik 
som sträckte sig anda upp mot nuvarande Skarhol- 
men centrum. Boplatsen låg i en sydsluttning helt 
nara den dåtida vattenytan. 

Platsen lokaliserades 1968 i samband med stads- 
museets övriga arkeologiska utgrävningar i områ- 
det. Provundersökningar utfördes 1968-1970, hu- 
vudparten av utgrävningen 1971. Totalt omfattade 
utgrävningsytan ca 675 m'. 

Liksom på andra stenåldersboplatser var keramik 
de vanligaste fynden. Utan denna hade man knap- 
past kunnat spåra bosättningen, eftersom kulturlag- 
ren i övrigt var otydliga. Bland fynden fanns också 
bl a några mejslar av sten, en stenyxa och en pilspets 
av skiffer - alla säkra stenåldersfynd. Däremot var 
keramiken inte lika lätt att datera. Vissa skärvor 
kunde utan större tvekan placeras i stenåldern, men 
totalt sett gav keramikmaterialet inte någon enhet- 
lig bild. 

Inför arbetet med basutstallningen uppdrogs där- 
för åt docent Birgitta Hulthen vid laboratoriet för 
keramisk och lermineralogisk forskning, Lunds Uni- 
versitet, att utföra en teknologisk undersökning av 
lergods från boplatsen. Avsikten var att avgränsa 
stenåldersmaterialet och att studera andra skillna- 
der i fyndmaterialet. Ett klarläggande av tillverk- 
ningstekniken bedömdes också vara av intresse, sar- 
skilt som ett särskilt hantverksrum planerades ingå 
i den nya utställningen. 

Den keramiska analysen bekräftade iakttagelser- 
na om kronologiska skillnader i boplatsmaterialet. 
Endast en begränsad de1 (5-10 %) av det totala mate- 
rialet utgörs sålunda av stenålderskeramik. Övrigt 
material ar  från bronsåldern eller järnåldern. Birgit- 
ta Hulthén har för utställningen beskrivit de två 
vanligaste godstyperna: 

"Stenålderskeramiken på Vårbylokalen har tillver- 
kats av en jarnrik, kalkfri, glimmerhaltig och något 
sandig, moig samt mjälig lera. Sådan lera ar  vanlig 
som ytlera. Den magrades med ca 12 % krossad gra- 
nit. Man använde ofta vittrad granit, som var lättare 
att krossa. Karlen byggdes upp av lerrullar och ytan 
glattades slät och jämn. Små karl, som koppar, tum- 
mades upp direkt ur en lerklump. Karlen dekorera- 
des ofta med gropar och streck samt nagel-, kam- och 
andra stampelintryck. Karlen brändes i öppen eld. 

Dalgången från Vårby gård mot Skärholmen utgjor- 
de under stenåldern en lång havsvik. På bilden har 
markerats den dåtida stranden, som gick ca 30 m 
högre än nu. Stenåldersboplatsen är utmärkt med o. 
Foto 1961. 

På Vårbyboplatsen påträffades bl a ornerad keramik 
och ett antal mejslar av sten. Skala 1 :3. 
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Branningstemperaturen varierade mellan 400 och 
600" C. 

Under jarnålder tillverkade man mycket keramik 
på boplatsen vid Vårby. Man använde en jarnrik, 
kalkfri, glimmerrik, mjälig och något moig ytlera. 
Leran magrades med en blandning av krossad kvart- 
sit och chamotte (bränd lera eller krossade kera- 
mikskarvor) samt finfördelade växter. Andelen mag- 
ringsmedel var ca 11 %. Man framställde olika gods- 
kvaliteter för olika ändamål. Karlen byggdes upp av 
lerrullar eller tummades upp ur en lerklump. Karl- 
väggen tunnades ut till önskad tjocklek och glatta- 
des med hjälp av en slät sten. Ofta dekorerades kar- 
len med pinnintryck, sicksack-linjer, kamstampel- 
dekor och andra ristade eller intryckta mönster. Ler- 
godset brändes i öppen eld i temperaturer mellan 
600 och 700" C." 

En stor del av stenålderskeramiken visade Sig vara 
svallad, vilket tyder på att  en transgression (över- 
svamningsperiod) nått in över boplatsområdet. Att 
en sådan ägt rum i trakten har också konstaterats 
vid geologiska undersökningar. Enligt dessa berak- 
nas Översvämningen ha nått sitt maximum ca 32 m 
över nuvarande havsnivå. Detta har inträffat någon 
gång omkring 1900-1500 fKr. Vid boplatsens an- 
vandningstid under stenåldern kan vattnet som 
mest ha legat 6 7  m lägre. 

Boplatsen har sålunda använts vid skilda tidpunk- 
ter. Under stenåldern bodde man troligen så nara 
sjökanten som möjligt. Så småningom omöjliggjorde 
den högre vattennivån bosättning. Ytan togs på nytt 
i anspråk i sen bronsålder och nyttjades åtminstone 
under aldre jarnålder. C-14-dateringar som utförts 
på kol från härdar och sotlager på boplatsen ger 
dateringar kring Kr f. Vilka eventuella avbrott i bo- 
sättningen som finns ar omöjligt att avgöra utan en 
detaljerad studie av all boplatskeramik. Den omfat- 
tande lergodstillverkningen kan emellertid tyda på 
att järnåldersbosattningen varit relativt långvarig. 

En intressant iakttagelse ar  att de som bott har 
under järnåldern i sitt val av dekor sannolikt inspi- 

rerats av aldre keramik på platsen och kanske t o m 
imiterat stenålderskeramik. Sådan måste rimligen 
ha påträffats i marken vid grävning av avfallsgropar 
etc. 

Konstaterandet att boplatsen varit bebodd vid 
skilda tider gjorde att man fick vara extra forsiktig 
vid utnyttjandet av fyndmaterialet för utstallnings- 
arbetet. Uppenbarligen ar det endast i de djupast 
liggande lagren som inte yngre fyndmaterial blan- 
dats med stenåldersfynden. En analys som utfördes 
på benmaterial från boplatsen visar förekomst av 
bla sal, gadda, abborre, and, skrak och svarta. I 
likhet med många smärre flint- och kvartsavslag 
förekommer dock dessa ben huvudsakligen i blanda- 
de lager; exempel på salben på säkra stenåldersnivå- 
er finns dock. 

Trots de kronologiska svårigheterna ar  det möjligt 
att relativt val skapa sig en uppfattning om hur 
tillvaron tedde sig för de människor som under sten- 
åldern sökte sig till boplatsen i Vårby. Avgörande för 
deras val var säkert närheten till stranden och ha- 
vet. Det skyddade sydlaget vid en långsmal havsvik 
var idealiskt som bas för jakt och fiske. Liknande 
lagen vid vindskyddade sandstränder har f ö åtskilli- 
ga andra stenåldersboplatser, som t ex den närmaste 
vid Masmo i Huddinge. Utanför den egna viken 
fanns ett vidsträckt skärgårdslandskap med öar och 
holmar, kobbar och skar. Innanför utgjorde de redan 
då ratt höglänta delarna av Södertörn ett viltrikt 
område med goda jaktmöjligheter på de tall- och 
björkskogsbevuxna höjderna och i de lövskogsrika 
dalarna. Särskilt lätta att fånga var villebråden vid 
smala näs. Tillgången på bar, nötter och ätliga vax- 
ter var också god. Färskvatten fanns i de många små 
Aar som mynnade ut i havsviken. Överhuvud bör 
klimatet ha varit gynnsamt. 

För tillverkningen av redskap anviinde man helst 
flinta. Eftersom denna måste importeras fick man 
till stor del nöja sig med inhemskt stenmaterial som 
kvartsit. Men tillverkningstekniken var likartad. 



Kanske var endast en liten grupp människor verk- 
samma på platsen. Kanske var det en tillfällig eller 
sasongmassig station, dar fiske, sjöfågelfångst och 
säljakt dominerade. Särskilt viktig måste salen ha 
varit. Om boplatsen redan under stenåldern varit så 
permanent att  keramiktillverkning skett har ar inte 
helt säkert. I närheten fanns dock råmaterial som 
var lämpligt för just den sorts keramik som påtraf- 
fats. Avtryck av sädeskorn i krukskärvor visar att 
ett primitivt jordbruk förekom men bevisar givetvis 
inte odling just vid boplatsen. Någon större inverkan 
på landskapsbilden har dock knappast odlingarna 
haft någonstans i regionen. 

Hur bebyggelsen sett ut vet vi inte mycket om. 
Vårbyboplatsen ger inga egna upplysningar. Tro- 
ligen var det dock enkla taltliknande hyddor och 
vindskydd av skinn. 

En glimt av människornas religiösa förestallning- 
a r  får vi genom några små modellerade lerfigurer, 
som påträffats på Vårbyboplatsen. De föreställer bl a 
en alg. Sådana djurfigurer har troligen haft betydel- 
se inom jaktmagin. Ibland har man också for att få 
bättre jaktlycka i rituellt syfte skadat figurerna. 

Kalvesta 
Boplatsen var belagen vid korsningen Sörgårds- 
vagen/Tradgårdsmastarvägen i Kalvesta, intill nu- 
varande Bergslagsvagen. Den har nr 125-126 och 
220 i Riksantikvarieämbetets fornminnesinvente- 
ring för Spånga. 

Platsen delundersöktes 1976-77 med anledning av 
Bergslagsvagens utbyggnad. Undersökningsytan 
uppgick till ca 3500 m'. Totalt beräknas Kalvesta- 
boplatsen omfatta en yta av ca 12 000 m'. Boplatsen 
ligger ca 25 m över havet på en åt öster sluttande 
platå med berg och moran, som idag ar bevuxen med 
blandskog. Den omgivande Akermarken, som till 
största delen a r  bebyggd, utgörs av lera. 

Spånga har en relativt väldokumenterad bronsål- 
dersbygd. De senaste tjugo årens omfattande arkeo- 

logiska undersökningar har i hög grad bidragit till 
att  vår kunskap om bronsåldern ökat. Särskilt galler 
det inom stadsdelarna Nalsta, Kalvesta och Vinsta. I 
bö j a n  av 1960-talet undersökte Stockholms stads- 
museum en stor boplats invid torpet Plaisiren i Vin- 
sta, ca 1 km söder om den i Kalvesta. Även i sam- 
band med Jarvafaltsundersökningarna har flera 
mindre boplatslokaler undersökts, främst kring 
Akalla. 

Gravarna från denna tid a r  få jämfört med jarnål- 
derns, men de ar vanligen val synliga i terrängen. 
Boplatserna däremot saknar synlig markering ovan 
jord och upptäcks ofta forst under pågående under- 
sökning. Så var fallet med Kalvestaboplatsen, dar 
endast gravarna var registrerade. 

Hela den undersökta ytan på Kalvestaboplatsen 
var täckt av skärvsten, vilket ar karaktäristiskt för 
bronsålderns boplatser. Skärvsten kan också ligga 
samlad i högar. Dessa a r  då vanligen synliga i ter- 
rängen som stora flacka kullar, ca 10-15 m i diame- 
ter och någon meter höga. Det antas att  skärvstenen 
uppkommit genom uppvärmning av vatten med heta 
stenar, ett bevisligen långt in i sen tid praktiserat 
tillvägagångssätt. 

De fynd som görs på en förhistorisk boplats utgörs 
som regel av sopor och tappade föremål. Det kan 
också sagas galla beträffande Kalvestaboplatsen. 
Liksom i Vårby dominerades fyndmaterialet av ke- 
ramik. Sammanlagt tillvaratogs ca 80 kg, det mesta 
från s k rabbig keramik. Denna a r  typisk för bronsål- 
dern och utgörs av karl med grov, ofta knottrig utsi- 
da och grova lodräta ränder som åstadkommits ge- 
nom att man dragit med fingrarna i den våta leran 
på utsidan av kärlet. Ornerad keramik förekom i 
mindre utsträckning. Totalt var ett 70-tal skärvor 
ornerade med bl a prickrader, strå- och nagelintryck, 
gropar, knoppar och vulster. 

Sten var under bronsåldern fortfarande det vanli- 
gaste materialet till redskap, periodens namn till 
trots. Den dyra bronsen användes huvudsakligen till 



smycken och finredskap som rakknivar och pincet- 
ter. En och annan yxa göts också. På boplatsen i 
Kalvesta har framkommit borrkärnor, som visar att 
har tillverkades stenyxor med skafthål, troligen ba- 
ra for eget behov. Skafthålen ar  gjorda genom rör- 
borrning, dvs hålet borrades med ett rörben samt 
sand och vatten. Denna teknik for att borra i sten 
uppträder i Sverige under yngre stenålder. 

Som tidigare nämnts var brons ett dyrt och inte 
särskilt vanligt material i våra trakter. Brons, som 
ar  en legering av koppar och tenn, importerades un- 
der bronsaldern hit som fardig metall. Har lärde 
man sig dock snabbt att genom gjutning forma me- 
tallen till smycken, vapen och andra föremål. I Kal- 
vesta tillvaratogs ett femtiotal fragment av deglar 
till bronsgjutning. Ett av fragmenten har några mil- 
limeterstora bronsrester kvar. Materialet i deglarna 
ar  lera, som i de flesta fall brants så hårt, att den till 
utseende och konsistens påminner om lättbetong. 

Ett fatal gjutformsfragment av lera påtraffades 
ocksa. Endast ett fragment var dock så stort att det 
gick att se vad som gjutits i formen, nämligen en 
halsring. Nagon gjuteriugn påtraffades inte i Kal- 
vesta. 

I den nya basutstallningen ville vi gärna visa hur 
en bronsgjutning på bronsåldern kan ha gått till, 
eftersom det kan sagas vara periodens största tek- 
niska vinning. Den ugn for bronsgjutning, som finns 
rekonstruerad i utställningen ar  hämtad från Hal- 
lundaboplatsen i Botkyrka. I Hallunda, som under- 
söktes av Riksantikvarieämbetet omkring 1970, på- 
träffades flera gjutugnar. Har tycks ha bedrivits 
bronsgjutning i större skala. Om det vittnar bl a ett 
verkstadshus, som innehöll inte mindre an sex gju- 
teriugnar. Lika många ugnar phtraffades utanför 
huset. 

Bronsålderns människor byggde hus med stolp- 
burna tak och vaggar av stockar och risflätning, som 

Bronsåldersboplatsen i Kälvesta under utgrävning. I markytan syns härdar och skärvsten. Foto 1976. 



möjligen tamsvin. Hästar användqs s*rt som rid- 
och dragdjur. Jakt och fiske var viktiga birniäringar. 

Bland stenmaterialet från Kälvesta finns ett gans- 
ka stork antal delar och fragment till hadkvarnar,  
vilket talar för att har odrså bedrevs åkerbruk. I 
Hallundakera~iken har vid analys paitraailis in- 
tryck av korn och primitiva vetesortei; 

C-14-analyser har gjorts på 10 kolprov från Kal- 
vesta, främst fran härdar och skarrstensområden. 
Den äldsta dateringen ar från tiden onfirring 1950 
f Kr. Analysen a r  gjord p5 kol från e r  kremering i en 
hällkista, som låg i områdets västra del. Dem yngsta 
dateringen ar omkring 400 f Kr. Enligt analyserna 
kan det alltså ha vistats människor på Kälvesta i 
drygt 1 500 år, något som också shöds av Synhate-  

Fynd från Kaluestaboplatsen: rabbig keramik, lerkli.. rialet. 
ning, delar au stenyxor, borrkärnor från yxtilluerk- De som under brons&l&rn bodde på 
ning samten  metkrok au brons. Skala l :3. boplatsen i Kälvesta, var bönder med j a k  och f i s k  

som binaririgar. De tillverkade i enlighet med sjalv- 
hushållets p~inciper sina egna redskap och de kunde 
gjuta brons. Huruvida de bodde året runC på Käive- 

tätades med lera, s k klinhus. Nar husen brann, staboplatsen, ar svårt a t t  saga. Sannolikt gjorde de 
brändes leran till keramik, i vilken spåren efter det. Boplatsen har ett r e l a t i~ t  skyddat läge och låg 
stockar, grenar och kvistar tydligt syns. Ett område inte särskilt nara vattnet, vilket sascamglre&tser 
med stolphål och lerklining på södra delen av Kal- ofta gör. 
vestaboglatsen antyder ett ca 20 m långt och 5 m 
brett hus. Husen i Hallunda var ungefär lika stora. ~ ~ ~ l i ~ ~ ~  

På förhistoriska boplatser påträffas ofta stora 
mängder brända och obrända ben, som är'rester efter I avsnittet om jär~åldern ville vi visa, bur ep gård 
måltider. Benen från Kalvesta har analyserats. Från kan ha sett ut och f u n ~ r a t  på viki-tden. %m 
boplatsen identifierades fårlget, svin, nöt, häst, hare exempel valde vi Kymlinge på Järvafältet. Skalen 
och gädh .  Nara gäddans fyndplats påtraffades till det var flera. Dels har så gott som alla gravar 
märkligt nog också en fiskekrok, elrt av Kalvestas få inom Kymltnges agor undersökts. De aldata gravar- 

bronsf&emål. na kan dateras till ca 400 e Kr, dvs folkvanalrringsti- 
De ca 10 gravar, som undersöktes inom boplatsoiipi- dens början, och de yngsta till vikingat&ng senare 

rådet, imeh6ll förutom ben av manniska också djur- del. Dels ar Kymhnge den enda arkeologiskt under- 
ben, oftast fårlget men i något fall också svin, nöt sökta byplatsen i Stockholm. Nar mdersölunnn~n 

och hast. I en grav fanns ben från hund. gjordes 1973 var den en av de första bwlatsunder- 
Benanabsen visar att  bronsåldersbefolkningen i sökningarna i landet. (Om utgr&vmbgem av Bym- 

Kälvesta bedrev boskapsskötsel med farlget, nöt och linge byplats, se Top* Bondesons artibd L -ds 



vandringar 1976.) Sist men inte minst hade Kym- ägor och ganska stora delar av utmarken. Detta ar- 
linge ett sådant terranglage, att det var lämpligt att  bete grundas bl a på studier av äldre kartmaterial 
avbilda i modell. och på analyser i samarbete med kulturgeografisk 

Modellbygget utfördes i tre steg. Vi började med en sakkunskap. Ur gårdsmodellen lyfte vi ut ett kombi- 
gårdsmodell i skala 1: 2000. På denna redovisas nerat bostads- och fähus och morde en modell av det i 
landskapet runt Kymlinge gård med hustomt, in- skala 1:40. Det tredje och sista steget är en fullskale- 

Den undersökta byplatsen vid Kymlinge har nyttjats för bebyggelse frun jarnäldern till in pä 1920-talet. Foto 
1973. 



modell av en del av det ca 20x8 m stora huset. Att resterna efter husets vaggar, vidare två rader med 
den modellen dock inte riktigt häller full skala, har stolphål tillhörande en takbärande konstruktion. 

med lokalförhallandena att  gora. Stolphålen ligger vanligen utmed husets längdaxel. 
Husmodellerna ar  givetvis rekonstruktioner. Nar Oftast finner man också en eldstad. Att enbart ut- 

man gör en arkeologisk undersökning av en hus- ifrån dessa lämningar exakt rekonstruera ett hus 

grund, finner man som regel en stenram, som ar  låter sig inte göras. 

Z utstallningens modell au K ~ m l i n g e  visas hustomten och den narrnuste on~giuningen. Z förgrurzden syns 
gruvfält 169, som undersökts au stadsmuseet. 

II. 



På byplatsen i Kymlinge påträffades inte någon 
hel, förhistorisk husgrund. Lagren var har omrörda 
efter nastan 1 500 års kontinuerlig bebyggelse. Det 
gick inte att få ett samband mellan alla de stolphål, 
stenpackningar, härdar, stenplintar osv, som påtraf- 
fades här. De C-14-analyser, som har gjorts, har givit 
dateringar mellan ca 400 och 1400 e Kr. Den aldsta 
dateringen stämmer väl med de aldsta gravarna. 

Som förebild när det galler husens antal, gruppe- 
ring och storlek valde vi det vikingatida husgrunds- 
komplex, som stadsmuseet undersökte vid Jämt- 
landsgatan i Vällingby i början av 1950-talet, den s k 
Hässelbygården. Det ä r  för övrigt en av de få utgräv- 
da vikingatidsgårdarna i Mellansverige. De flesta 
daterbara fynden från Hässelby tillhör vikingatiden. 
Bebyggelsen förefaller av fynden att döma att ha 
upphört vid övergången mellan vikingatid och me- 
deltid, dvs i slutet av 1000-talet. 

Beträffande husens utseende har vi studerat till- 
gängligt svenskt och danskt material samt danska 
rekonstruktioner. I Danmark har på flera håll gjorts 
rekonstruktioner av järnåldershus, t ex i Lejre utan- 
för Roskilde på Själland och i Moesgård utanför Ar- 
hus på Jylland. Vi har dock försökt att anpassa 
Kymlingehuset till mellansvenska förhållanden. 
Takmaterialet på vår husrekonstruktion är  tex 
vass. Tillgången på vass bör ha varit god i Kymlinge 
under vikingatiden. Väggarna har vi valt att  göra av 
stående rundtimmer, som avbilats på husets insida. 
Vi har inte tätat väggarna; sannolikt har dock något 
tätningsmaterial funnits med tanke på klimatet. 

Kymlinge skiljer sig från andra undersökta loka- 
ler från samma tid genom en mycket riklig före- 
komst av smidda järnprodukter. De förekom i sådan 
mängd, att platsen kan förmodas ha haft en smides- 
produktion, som inte bara var en tillverkning för 
eget bruk. I Hässelby fanns en liten, ca 5x5  meter 
stor husgrund med hårdbränt lergolv, som kan ha 
varit en smedja. På vår gårdsmodell finns en liten 
smedja, som vi också försökt att göra en fullskalemo- 

dell av. Intill smedjan visar vi en monter med exem- 
pel på smidesprodukter från bl a Kymlinge samt ett 
smedjefynd från Talby i Salem. 

Även från Kymlinge ä r  benmaterialet analyserat. 
Det visar att fårlget, nöt, svin och häst tillhörde 
boskapen. Sällskapsdjur som hund och katt förekom 
också. Det verkar som nastan alla hade en egen 
hund, så vanligt ä r  det med hundben i gravarna. För 
boskapsskötseln hade säkert de vikingatida Kym- 
lingeborna god tillgång till betesmarker och slåtter- 
ängar, bl a i de låglänta delarna ned mot Igelbäcken. 
I denna kunde man också fiska. Jakt bör ha förekom- 

Under järnåldern spelade smidet en viktig roll på 
Kymlinge. Gårdens smedja är rekonstruerad i ut- 
ställningen. 



Här uisas modellen öuer Kymlinge gård under sportlouet. I bakgrunden finns det rekonstruerade järnålders- 
huset. Fr o m hösten 1981 tar museet emot årskurs 3 för haludagsunderuisning om jarnåldern. 

mit i de stora utmarksskogarna mot det nuvarande 
Sollentuna. Sannolikt var pälsskinn en vara med 
betydelse för gårdens ekonomi. Klor från björn- och 
loskinn har påträffats i många gravar på Jarvafal- 
tet. 

Vid sidan av boskapsskötseln var åkerbruket hu- 
vudnäring för de människor som under vikingatiden 
var bosatta på Kymlinge. Vi vet ju att  odling av korn 
och primitiva vetesorter förekom i Stockholmstrak- 
ten redan på bronsåldern. Under jarnåldern fick 
spannmålsproduktionen förmodligen alltmer ökad 
betydelse. Omkring 500 e Kr skedde i Mälardalen 
allmänt en omflyttning av bebyggelsen, ofta från ett 
läge i utkanten av moran- och skogsmarken ut på 
den styva, hårdbrukade lermarken. Dar lades själva 
boplatsen gärna på i terrängen upphöjda, torra plat- 
ser, t ex låga berg- och moranklackar. Så a r  också 
fallet med Kymlinge byplats. Denna omflyttning tor- 
de ha sin orsak i en näringsekonomisk omstrukture- 

ring av något slag. Möjligen var det så at t  ökad och 
förbättrad järnframstallning gjorde att  man genom 
bättre redskap kunde bruka de tunga lerjordarna. 
Kanske skedde vid denna tid också en övergång till 
tvåsadesbruk. Vi har lagt gårdsmodellens åkrar på 
den styva lermarken och utgått fran att  det bedrevs 
tvåsadesbruk i Kymlinge på vikingatiden. Några 
säkra arkeologiska belägg för det har vi inte. 

Aven gravfältens lagen a r  utvisade i modellen. I 
Kymlinges gravmaterial kan avläsas att  befolkning- 
en successivt ökade under hela senare delen av jam- 
åldern. Detta kan vara resultatet av en under denna 
tid ökad spannmålsproduktion, som jämfört med ani- 
malieproduktion ger ett mycket större proteinuttag. 
De undersökta gravarna visar också att 15-20 vuxna 
personer samt barn, sannolikt två hushåll, bör ha 
bott på gården under vikingatiden. I hela Husby- 
Akalla-Kistaområdet bör befolkningen vid denna tid 
ha uppgått till omkring 100 personer. 




