Besök vid Järnåldershuset i Ösmo.

Pålarna står i två parallella rader i husets längdriktning. Avståndet mellan
pelarraderna är uppskattningsvis 5 à 6 meter.
I längdriktningen är avståndet mellan pelarna uppskattningsvis 3 à 4
meter. Taket bärs upp av grova stänger, som är förankrade i marken
utanför långsidorna och möts vid nocken. De enda ljuskällorna är dörrar;
på kortsidorna och en mitt på ena långsidan. Dessutom finns en öppen eld
mitt i salen.
Svein & Stein, Tostes
söner, suddiga pga röken!

Tostes hus, från parkeringen vid
Körunda Golfbana

Torsdagen den 10 maj 2001 besökte 16 deltagare ur Gillets
Dokumentationsgrupp Järnåldershuset eller Tostes Borg i Ösmo. Huset
ligger omedelbart norr om Körunda golfbana, alldeles vid stranden av sjön
Muskan.

Toste sägs här
vara deltagare
i de
härnadståg i
österled, som
leddes av en
viking Ingvar.
Han for ut med
en flotta på 30
skepp år 1036.
Av den flottan
kom endast ett
skepp tillbaka år
1041. Varken
Ingvar, hans

bror Harald eller Toste var med bland de återvändande.
Vi togs emot av Lennart Thunqvist och Göran Lidén, vilka har haft ansvaret
för uppförandet av huset och numera för drift och presentation. Huset
baserar sig på en husgrund, som man fann vid Ösmokorset under
vägarbeten där. Man har sedan valt att koppla det till en runsten i Sorunda,
som berättar om en viking, som hette Toste och som omkom under ett
härnadståg i österled.
Huset byggdes under 1998 och stod klart under oktober det året. Det är 24
meter långt och 8 meter brett. Taket är täckt med vass; delvis lokalt tagen
och delvis importerad från Polen.

Ingvar var bara i 20- årsåldern när han for ut med sin stora flotta. Det finns
inte mindre än 26 officiellt accepterade runstenar, som berättar om Ingvar
och hans män.
Vid besöket bjöds vi på grillad k orv med mjukt tunnbröd och med
hemmabryggt mjöd somdryck. Mjödet dracks ur kohorn, som det krävdes
visst handlag att dricka ur.

Vi fick också tillfälle att beskåda en tidsenligt byggd båt vid bryggan.
Huset bärs upp av vertikalt ställda stockar eller pålar av några decimeters
diameter.

Ett mycket uppskattat besök, som kan rekommenderas för vänner och
bekanta.
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En vacker majkväll vid sjön
Muskans strand, vikingabåten
till vänster.
Intressant, men lite
rökigt!
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