
KOLKÄRR

På en gård från yngre järnåldern (ca 500-1050 e.Kr.) 
kan det ha bott 15-20 personer. Gården bestod av 
ett stort hus, ett så kallat långhus. Där bodde både 
människor och djur. Ett par mindre förrådshus fanns 
på gårdsplanen. Inne i huset fanns en härd med 
öppen eld där man lagade sin mat och som också gav 
värme och ljus. Väggarna kan ha flätats av ris, täckt 
av lera. Taket av strå eller torv, bars upp av kraftiga 
stolpar. Det fanns inga fönster. En liten öppning i 
taket eller vid gavlarna släppte ut röken från den 
öppna eldstaden. 

Idag finns inga synliga spår kvar från en sådan gård. 

Nära gården låg åkrarna. Man odlade mest korn 
men också råg och havre. Längre från gården låg 
ängsmarkerna där man hämtade gräs och löv till 
vinterfoder åt djuren.

Boskapsskötseln var viktig. Skelettdelar som arkeo-
logerna hittat, visar att man hade hästar, kor, grisar, 
får, getter, höns, hund och katt. Jakt och fiske gav ett 
viktigt tillskott till födan. Nötter och bär togs också 
tillvara.

www.stockholm.se/tidensvag
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Utäga:
Vinterfoder - bete

Fägata

Inäga:
Åker - äng
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KOLKÄRR

Hästa gård

Du står nu nära resterna av ett hus där människor 
bodde för lite mer än hundra år sedan. Du kan se 
husgrunden om du följer stigen in i skogen.

Gården är omtalad 1486 som Kolthaker. Den var då 
ett frälsetorp som ägdes av en adelsman. Men här 
har nog människor bott i mer än tusen år. Det finns 
två husgrunder längre söderut som tyder på det. 
Här finns också ett litet gravfält där man begravde 
sina döda.

Kolkärr var en liten gård som från 1700-talets slut 
ingick i den större gården Hästas ägor.

Efter 1850-talet lades gården ned. Nära husgrunden 
kan du kanske hitta växter från den gamla 
trädgården.

Elden var nödvändig för värme och matlagning. 
Nära husgrunden finns ett fyrfat där du kan grilla 
mat.

TIDENS VÄG • 2 km • En vandring i historien • www.stockholm.se/tidensvag
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