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This paper aims mainly to analyse the relationship between university scholars and
heritage conservation by means of two examples: Iron Age house types, which is
history, and the analysis of planned Iron Age architecture, which has not yet bene-
fited sufficiently from contract archaeology. I recognise the duty of university
scholars to develop research topics that may be useful to contract archaeology as
well as to heritage conservation and university archaeology. As a topic of research,
I suggest a cognitively based understanding of Iron Age house planning and con-
struction. I suggest that an important understanding of cognitive history can be
related to a shift in Iron Age building principles: in the Early Iron Age form follows
function, but in the Late Iron Age construction principles give form. 

Frands Herschend, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet, 
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På 1980-talet stod det klart att antalet kända
överplöjda huslämningar skulle öka kraftigt gen-
om avbaningsarkeologin även i Mälardalen. I
Sydsverige hade man redan tidigare inspirerats
av danska kollegors praxis och haft stora fram-
gångar (Björhem & Säfvestad 1989; 1993; Säfve-
stad 1995, s. 14; Tesch 1993). Järnåldershus var
hur som helst inte okända i Uppland, Västman-
land eller Sörmland (se t.ex. Ambrosiani 1958;
Hyenstrand 1973; Tesch 1980; Bennett 1985).
Som ett resultat av utvecklingen under 80-talet
presenterade universitetsforskningen i slutet av
decenniet – bl.a. med hjälp av ett treårigt HSFR-
projekt – ett sätt att skapa en grundläggande för-
ståelse av husplanernas förändring under järn-
åldern. Mittskeppets relativa bredd i treskeppiga
hus och gavlarnas konstruktion visade sig variera
över tid (Herschend 1980; 1989). Detta sätt att se
på överplöjda hus och anläggningar anammades
snabbt av uppdragsarkeologin. Den drog ploglag-

ret av det dolda kulturlandskapet och utvecklade
husarkeologin och, som det skulle visa sig, mycken
annan arkeologi. (Se t.ex. i samband med E18-pro-
jektet: Hjärthner-Holdar 1986; Hjärthner-Hol-
dar & Andersson 1986; Göthberg & Söderberg
1986; Ullén 1986a; 1986b; Hållans 1986; Summa-
nen 1986, Karlenby 1986; Andersson 1988; 1989;
Göthberg 1989). Även examensarbeten utveck-
lade hustypologin (t.ex. Ulväng 1992; Ählström
1992).

I början av 1990-talet inom projektet Mälar-
banan stod Arkeologiska institutionen vid Upp-
sala universitet för grävningstillstånd och kon-
sultstöd till genomföraren Arkeologikonsult AB.
Det projektet syntes också i vetenskapliga tidskrif-
ter (t.ex. Aas et al. 1993). I järnålderns tidigare
huvudsakligen gravfältsundersökta Stor-Stock-
holm (se dock Modin 1973) kunde man redan 1992
vid Klasro i Sollentuna för första gången med
grävskopa och skyffel frilägga typiska husrester
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på en överplöjd järnåldersgård (Norr 1992; Her-
schend et al. 1993). I syfte att överbrygga klyf-tan
mellan uppdragsarkeologi och universitet ska-
pades 1998 stiftelsen Societas Archaeologica Upsa-
liensis av forskare vid den nämnda Uppsalainsti-
tutionen. År 2000 disputerade Hans Göthberg
på avhandlingen Bebyggelse i förändring, som blev
ett standardverk inom uppdragsarkeologin. Efter
några år fick den relativa sekvensen av föränd-
ringar i de överplöjda husens stolpsättning abso-
lutkronologiskt stöd av 14C-dateringar (Herschend
et al. 1993, s. 87–93). Universitetsarkeologin hade
gjort sitt.

Dessa 10–15 år i Mälardalen brukar uppfattas
som en av den mellansvenska uppdragsarkeolo-
gins framgångsrika förändringar. Ändå kan just
detta exempel idag inom kulturmiljövården, KMV,
användas för att framhäva att universitetsarkeo-
login är kritisk till uppdragsarkeologin, t.ex. i ett
Meddelande från Länsstyrelsen i Uppsala län. Uni-
versitetsarkeologins bidrag har med andra ord en
tendens att falla bort (Cassel 2014, s. 5).

Jag har svårt att känna igen mig i meddelande-
texten som lyfter en fråga som alla förstår är svår
att lösa: hur skall man förvaltningsmässigt så väl
som vetenskapligt avgränsa en utgrävning vad
yta såväl som vetenskap beträffar? Vill man t.ex.
fånga hela bebyggelser, så är infrastrukturprojekt
ofta svåra! Som den arkeologiskt bildade läsaren
vet är grävkorridorerna för ledningar, cykelvägar,
järnvägar och bilvägar i allmänhet för smala. Även
tunneltråg som »Undergången» i Gamla Upp-
sala kan kännas trånga när man anar vad som kan
finnas utanför kanten. Det hindrar dock inte ar-
keologer som gräver på förvaltningsuppdrag från
att bidra till kunskapsuppbyggnaden. Deras in-
satser kastar ljus över landskap och bebyggelse,
och när de av en lycklig infrastrukturell slump
som t.ex. vid Kyrsta får tillräckligt stora fält (och
i det fallet dessutom tillstånd av en länsstyrelse
att gå utanför den egentliga exploateringsytan)
så kan resultatet bli ett typexempel (Engström &
Wikborg 2006; Onsten-Molander & Wikborg
2006). Så enkelt kan det förhålla sig med upp-
dragsarkeologi (Herschend 2009, s. 106 f).

Historiskt sett har man åtminstone sedan
Margareta Biörnstad (1966, s. 66) vetat att upp-
dragsundersökningar av och till kan lämna en del
i övligt att önska trots att de över lag är stora

framgångar. Biörnstad bidrog med en klarsynt
beskrivning av uppdragsarkeologins villkor, som
därför också under de senaste 50 åren blivit bät-
tre. Vid Skäggesta, som på 1980-talet var en stor
framgång, lämnades t.ex. 5 av 22 hus hängande
halvgrävda i schaktkanten trots att en 2–3% ök-
ning av utgrävningsytan kunde ha löst problemet
(Göthberg & Söderberg 1986, fig. 9–11). Idag
skulle flera av husen ha frilagts helt eftersom den
kunskapsförlust halvgrävda hus representerar idag
ses som större än en marginell kvadratmetervinst.

I det följande syftar »KMV» framför allt på
Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsernas kul-
turmiljöenheter. Utvecklingen som jag skildrat
ovan tydliggör en struktur: universitetsforsk-
ningen söker förnyelse om den kan, uppdrags-
arkeologin interagerar med universitetsforsk-
ningen, men styrs av KMV, som värnar den och
definierar dess uppdrag. I vissa fall, som t.ex.
överplöjda och dolda bebyggelselämningar, kan
KMV ta till sig impulser från universitetsforsk-
ningen genom uppdragsarkeologin, och utveck-
lingen kan då bli påtaglig. I andra fall, om t.ex.
universitetsarkeologin misslyckas med att väcka
något större intresse hos uppdragsarkeologin, be-
ror forskningens framåtskridande i praktiken på
de avvägningar KMV gör när den formulerar sina
uppdrag. Det betyder att KMV vare sig den vill
eller inte måste axla ett element av proaktiv ve-
tenskaplighet i sin förvaltande roll. Eftersom en
proaktiv länsstyrelseroll vad gäller arkeologisk
forskning inte finner något stöd i lagstiftningen
befinner sig länsstyrelsens tjänstemän i ett dilem-
ma som endast förnekelse eller samarbete med
forskningen kan hantera.

Som universitetsforskare måste man dels för-
stå systemet, dels föreslå kunskapsutveckling
närhelst den är möjlig: därav följande förslag.

Järnåldersarkitekter
Att jag skriver anakronismen järnåldersarkitekt i
denna uppsats titel beror på att jag vill argumen-
tera för att det fanns estetik och professionalism
i järnålderns byggenskap. Det underförstår en mot-
sats mot de etnologiskt rotade, men ratade begrep-
pen byggnadskultur och byggnadsskick (Erixon
1953a, s. vi; 1953b, s. 292–306), som förutsätter
ett mått av traditionell kollektiv gemenskap.

Först måste jag dock argumentera för att det
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Fig. 1. En försöksmässig tolkning av grundplanen i Lockarp hus 78 (Heimer et al. 2006). Genom att förskjuta
ingången en fot åt öster markerar man i fasaden att bostadsdelen är lite större än ekonomidelen. Väl inne i
ingångsrummet ser man att dörren sitter en fot förskjuten åt väster. Därför är man närmare bostadsdelen när
man väl gått in i huset. Rummen mellan de takbärande bockarna i husets ekonomidel är 12 fot långa, men
bostadsrummen är två fot längre. Det är möjligt att det första bostadsrummet har uppfattats som kvadratiskt.
—A tentative interpretation of the house plan Lockarp House 78. By moving the entrance one foot to the east,
the dwelling part stands out as slightly larger than the outhouse part of the building. Walking into the entrance
room a person sees that the door is shifted one foot to the west. Therefore, having entered the house you are
closer to the dwelling part than the outhouse part. The rooms between the roof-supporting trestles in the out-
house part are 12 foot long, while the dwelling rooms are two feet longer. Perhaps the first dwelling room was
considered to be square.

finns skäl att tala om det ena och/eller det andra.
Och det blir först ett argument för långa tradi-
tioner, som just är uttryck för en gemensam kul-
tursyn. Att inre stolpar ställda i stolphål och hop-
fogade till bockar under många tusen år bar upp
det förhistoriska hustaket behöver vi inte betviv-
la. För rationella skäl att använda sig av stolphål,
se t.ex. Rosberg 2013, s. 6 och Gjerpe 2017, s. 13 f.
Under det första årtusendet e.Kr. är denna tradi-
tionella lösning dock inte ett måste. I trädfattiga
miljöer som t.ex. på Öland och Gotland händer
det att man ställer stolparna på stolpstöd som
lyfter upp virket i luften där det håller sig torrt.
Det förhindrar förruttnelsen som en jordgrävd
stolpe, så snart den grävts ned, blir utsatt för i

övergången mellan luft och fuktig jord. Ändå är
det inte tal om någon seger för ett rationellt bruk
av timmer. I Eketorps borg hus II, som först bygg-
des med stolpstöd, höjer man t.ex. efter en tid
golvet utan att höja stolpstöden. Stolparna står
kvar på sina stöd, men nu är de omgivna av fuk-
tig jord och stenskoning. Även i hus A vid Dune i
Dalhem på Gotland överger man stolpstöden till
fördel för 25 cm djupa stolphål då man höjer gol-
vet 25 cm (Herschend 2009, fig. 47A, t.ex. stolp-
stöd/-hål H och I vid 9 meter; jfr Stenberger
1940, s. 419 f). Bruket av stolphål var inte bara
rationellt, det var också traditionellt.

Det är lika lätt att argumentera för att profes-
sionalism och traditionsbrytande individualism
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växer fram under det första årtusendet e.Kr. Hol-
ger Schmidt framhöll redan 1994 (s. 88) att till-
lämpningen av ett av 1900-talets slagord form föl-
jer funktion, som är tydlig i den äldre järnålderns
hus, har försvunnit i 900-talets trelleborgar. I
dem är husen formella konstruktioner grundade
på principer och geometri som skapar ett rum
man kan inreda på många olika sätt. Där för-
håller det sig alltså så att konstruktion ger form.
Idag är monumentet i Jelling det bästa exemplet
(Dengsø Jessen et al. 2014; jfr Anon. 2014).

Skiftet från form följer funktion till konstruktion
ger form är inget tvärt språng. Man märker de förs-
ta formella dragen i byggnadsskicket redan i en
tid då form fortfarande huvudsakligen kan sägas
följa funktion. Man ser en legering av funktion och
konstruktion i husens planlösningar (Herschend
2009, fig. 77–78) såväl som i formella kronolo-
giska analyser av tidsbundna variabler, t.ex. i hus
från 700-talet i Jylland, där tanken att form följer
funktion annars är en långlivad tradition (Laur-
sen & Holst 2017, fig. 11, fas 1 jämförd med 4B).
I Skåne och på Själland är stolpsättningen tradi-
tionellt sett inte påtagligt funktionsbunden. Men
där ser man i mitten av första årtusendet en stolp-
sättning och en konstruktionsprincip, t.ex. vid
Lockarp och i så kallade Ragnesmindehus, där man
vill ha ett och samma avstånd mellan bockarna
från ena änden av huset till den andra. Avståndet
är en konstruktionsprincip som är oberoende av
rummens funktion (Mahler 1985; Fonnesbech-
Sandberg & Boye 1999; Heimer et al. 2006, s.
46). Lockarp hus 78 är ett sådant regelbundet hus
(fig. 1). Ändå finns det små avvikelser och de lig-
ger i husets bostadsdel. Här antyder stolpsättnin-
gen att den som lät bygga ville markera att form
ännu i viss mån följde funktion, åtminstone i män-
niskans del av huset.

Ser man på det lilla ceremoniella huset i Upp-
åkra (Larsson & Lenntorp 2004) så är konstruk-
tionsprinciperna tydliga (fig. 2A–C). Husets krök-
ta väggar är utlagda som cirkelutsnitt. Deras för-
lopp hör till en cirkel vars radie är 64 fot, ungefär
samma längd som den i Lockarp. Med en pinne i
ändan av ett 64 fot långt rep som är fäst vid en
käpp i punkten A0 (se fig. 2A & B) kan man rita
upp ett segment av denna cirkel. För att komma
vidare i sina beräkningar måste de som byggde i
Uppåkra, liksom de som byggde i Eketorp (Her-

schend 1991), känna till några geometriska tum-
regler. Om man vet att hypotenusan i en rätvink-
lig triangel är 64 och den korta kateten 18 enhe-
ter, i detta fall fot, då är den långa kateten så gott
som 61½ fot. Felet är ca 2 cm och ofta försum-
bart. Punkten A1 ligger med andra ord ≈61½ fot
från A0. Som nästa steg i konstruktionen av hu-
sets grundplan drar man hjälp av en pythagoreisk
triangel (t.ex. 6–8–10 fot, se fig. 2A) en linje som
är vinkelrät mot linjen A0–A1 genom punkten
A1. Den linjen skär cirkelsegmentet i punkterna
B1 och B2. De punkterna är husets inre hörn i
dess norra sida (fig. 2 A & B).

Med hjälp av sin pythagoreiska triangel kan
man 8 fot väster och öster om linjen A0–A1 sätta
ut två parallella linjer. De skär cirkelsegmentet i
C1 och C2. 16 fot söder om dem ligger punkter-
na C3 och C4. Punkterna C1–C4 är de inre hör-
nen i husets centrala rum.

Om punkterna C3 och C4 vet man att de lig-
ger 64 fot från den punkt norr om huset som är
pendang till punkten A0. Om man med hjälp av
sitt 64-fots rep sätter ut denna punkt, D0 i fig.
2A, så kan man rita upp husets södra vägg och
sätta ut punkterna D1, E1 och E2 på samma sätt
som man från punkten A0 satte ut A1, B1 och B2.
Uppåkrahuset är alltså en strängt formell kon-
struktion.

Huset är symmetriskt, dess inre längd är 36
fot och dess mittpunkt ligger mitt i härden, 18 fot
från kortväggarna mitt på husets längdaxel. Det
stora centrala rummet är 16 fot långt, medan
gavelrummen är 10 (fig. 2B). Proportionen 10:16
kommer ganska nära gyllene snittet (jfr Björhem
& Säfvestad 1993, s. 112–115), och det gör pro-
portionen 16:26 också (fig. 2C).

Det återstår mycket att göra även sedan man
satt ut väggarna och det stora centrala rummet.
Kanske kom en intuitiv insikt eller inlärd praktik
om det proportionsförhållande vi kallar gyllene
snittet till användning då man skapade huset.
Kanske möttes man av förhållandet redan då man
klev in och såg in i ett gavelrum från mitten av en
dörröppning (fig. 2D). Man kan också ha upplevt
proportionaliteten mellan ingångsrummet och
det stora rummet – relationen 10:16 fot (fig. 2C).
Vad man än upplevde, så var det tydligt att det
fanns en estetisk geometri och symmetri bakom
konstruktionen.
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Fig. 2 A–C. En försöksmässig tolkning av några drag i Uppåkrahusets grundplan (Larsson & Lenntorp 2004).
A) Grundplanens geometri. B) Byggnadselementens anpassning till de geometriska grunddragen. C) Husets 
modulanpassning till möjliga rumsliga upplevelser av det gyllene snittet —A tentative interpretation of the
ground plan of the Uppåkra building. A) The geometry of the plan. B) The way the elements of the building fit
the geometry of the plan. C) The way the module of the building may possibly be adjusted to the proportions of
the golden section.
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Forskningsansats
Mot bakgrund av exemplen från Lockarp och Upp-
åkra kan vi dra en slutsats och formulera en hypo-
tes.

Slutsats: Det finns både traditionellt byggnads-
skick och byggnader som är resultatet av en kon-
struktivistisk estetik. Med tiden vinner den se-
nare terräng.

Hypotes: Valet mellan tradition och arkitektur
kanvara socialt betingat. Beroende på vilken grupp
i samhället man tillhör, så kan ens attityd till bygg-
nadsskick och ens möjligheter att realisera sina
planer arkitektoniskt variera.

I förlängningen framstår ytterligare en slut-
sats och en hypotes som sannolika.

Premiss: Det går att se mönster i byggnader-
nas grundplan och förstå att det är ett fotmått
som styrt husens utformning, men man kan inte
säga precis hur lång denna fot varit. I Lockarp
och Uppåkra ser foten ut att ha varit ca 33 cm.
Vad gäller det med Uppåkra och Lockarp samti-
da Eketorps borg och Öland generellt (Hanner-
berg 1955; Göransson 1976; 1986) så användes
där en aln om 1½ fot, ca 47,1 cm, som återgår på
en 31,4 cm lång fot (Herschend 1991, s. 159 ff). I
sydvästra Jylland ser foten vid denna tid i stället
ut att vara 30,9 cm lång (Herschend 2009, s. 246).

Slutsats: I sydvästra Skåne, på Öland och i
södra Jylland använder man sig av olika fotmått.

Hypotes: Om man mer precist kan bedöma
den måttenhet man använt sig av i byggenskap så
skulle man kunna kartera områden där man
kommit överens om lämpliga måttenheter. Det
blir i så fall en karta över områden med social
interaktion och med tradition och/eller profes-
sionalism som skapat normer oberoende av so-
cial stratifiering. I ett längre tidsperspektiv skulle
social stratifiering emellertid kunna påverka
normerna.

Uppdragsarkeologer
Liksom i de exempel som presenteras här kan
man analysera mått mot bakgrund av husplaner
som publiceras i rapporter, men det är mer till-
fredsställande att mäta på själva utgrävningsob-
jektet samtidigt med att man undersöker och tar
bort det. De mått man tar kan man sedan pub-
licera i sina rapporter. Även om uppdragsarkeo-
login börjar använda sig av precis 3D-dokumen-

tation som på ett mer objektivt sätt bevarar en
utgrävningssituation (Ilves 2017), så skulle man
idealt sett behöva:

A. Ett instrument som underlättade en sta-
tistisk modulanalys.

B. Kunskap om vilka mått man skall ta för
att finna en modul.

C. En rapportstruktur, d.v.s. en förväntad
passus om mått i den digitala rapportens
huskatalog.

Ett verktyg
På files.webb.uu.se/ uploader/ 1338/ Herschend-
Hj--lpreda-Fot.xlsm kan man ladda ned ett verk-
tyg i form av en Excel-fil med två ark, Instruktion
och Signifikans, där man kan föra in de mått man
vill analysera. Verktyget söker därefter igenom
spannet 28–35 cm för att se om det finns en mo-
dul, en fot, i materialet. Ut kommer den mest sig-
nifikanta enheten tillsammans med en bedömn-
ing av huruvida signifikansen är tillräcklig (S.
Herschend 2017). Om man vill analysera sitt re-
sultat, så listar verktyget alla måtten i den mest
signifikanta foten med tre decimaler. Instrumen-
tets kalkyler bygger på Holms koncentrations-
mått (Holm 1987).

Tankarna bakom husen
Jon Godal (1990) drog den lysande slutsatsen –
självklar när någon väl dragit den – att bockarna
i ett järnåldershus skall ses som spanten i ett
skepp och vice versa. Det vill säga, först bygger
man skrovet sedan sätter man in de stöd och rum
man behöver. Fynd av järnåldershus som aldrig
blivit färdigbyggda har visat att man först byggde
väggarna för att därefter sätta in de takbärande
stolparna och deras överliggare, d.v.s. bockarna, i
husen. På bockarna lade man sedan sidoåsarna
och mitt på bockarna satta man de dvärgar som
bar upp husets mittås. På mittåsen, sidoåsarna
och toppen av väggarna fäste man takraften och
på dem innertaket. Därefter lade man yttertaket
(Rindel 1997, hus E xxvii; Herschend 2009, s. 244).
De skeva radiella husen i Eketorps borg visade
indirekt att stolpparet närmast gaveln var det man
satte in först (Herschend 1980). Metaforiskt kan
man alltså säga att ett hus är en upp-och-nedvänt
båt som man bygger från relingen mot kölen,
d.v.s. från väggen på marken mot taknocken. Hus-
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golvet är däcket och allt som grävts ned i backen
sticker upp ovanför detsamma. Att denna syn på
huset inte är en anakronism framgår av kenningen
i arinkjóli som beskriver den hall i vilken kung
Visbur satt. Tjodolf av Hvin använde metaforen
på 900-talet i Ynglingatal, st. 4 (se Norr 1998, s.
60, 65, ang. st. 17). Ordet arinkjóll (se Cleasby &
Vigfusson 1874, s. 340, kjóll) betyder ordagrant
»härdens skepp» och metaforen syftar just på
det upp-och-nedvända skeppet på vars däck här-
den ligger. Även så kallade hogback-gravstenar
kan, sitt namn till trots, och trots konnotationer
till djurvärlden, leda tankarna till upp och ner-
vända båtar. Sambandet mellan hus, skepp och
grav är hur som helst invecklat (Schmidt 1970;
Norr 1998, s. 67; Herschend 2001, s. 62 ff; Erik-
sen 2016, s. 486).

Det är många mått att sätta ut när man byg-
ger hus och det är inte viktigt att definiera alla
precist i fot. Men yttermåtten i den rektangel som
definierar husets storlek (se Meyer-Christian 2008:
26-8) hör till dem man kan tänka sig att man de-
finierade för att veta hur stort hus man byggde
och bedöma hur dyrt det skulle bli. Insikten om
husets betydelse, dess ramar och kvalité, är all-
mängiltig, och framgår av Hávamál st. 36 och Al-
víssmál st. 12 (Herschend 2001, s. 41–50).

Det förhistoriska huset är planerat som en
rektangel som rymmer flera rektangulära rum i
följd längs en mittaxel (Gil 2016, s. 227–237).
Därför kan också långa mått som definierar t.ex.
bostadsdelen eller stalldelen vara utsatta i fot.
Långa mått är sannolikt, men inte nödvändigt-
vis, utsatta i större enheter än korta. Att olika
mått kan förhålla sig olika till foten som modul
framgår t.ex. av en sammanställning av måtten i
bostadsdelen i sydvästjylländska hus från Vor-
basse, Nørre Snede och Drengsted (Herschend
2009, s. 246; Hvass 1979; Hansen 1988; Mikkel-
sen & Nørbach 2003). Generellt sett är långa
mått värda att analysera beroende på att de inne-
håller flest moduler varför små variationer i
längd får stor betydelse för fotmåttet. Om modu-
len är liten, t.ex. 1/2 eller 1/3 fot, för inte att tala
om 1 tum, så kan inte mått mellan stolphål fånga
enheten. Små fel får stora konsekvenser för modul-
beräkningen av små måttenheter.

Husets breddmått är beroende av ganska kom-
plexa avvägningar, t.ex. mellan behovet av golv-

yta och vägghöjd som måste vägas mot tillgången
på stolpar av lämplig längd, passande taktäcknings-
material och därav följande takfall (d.v.s. takvin-
kel). Det betyder inte nödvändigtvis att man inte
mätt husbredden, men måtten är knappast de-
finierade i stora enheter som en fot. Först när
väggarna blir takbärande kommer valet av hus-
bredd att kunna väljas mera oberoende och där-
för också modulbaserat.

Den tvärbjälke som förbinder ett par inre tak-
bärande stolpar, d.v.s. den som takåsarna ligger
på och som i sin tur taket vilar på, kan vara längre
än avståndet mellan stolparna. Därför ger oss boc-
karnas bredd i markytan endast ungefärligt pro-
portionen mellan husets och mittskeppets bredd.
Det måttet lämpar sig följaktligen inte för analys.

Det finns två typer av mätpunkter som man
kan använda sig av: centrum-till-centrum-mått
mellan stolphål och c-c-mått mellan stolpspöken.
Det vill säga: antingen fyllningen i de hål som
uppstod då en stolpe drogs upp, eller stolpfärg-
ningar och bevarade stolpar, d.v.s. förmultnade
rester av en stolpe som inte blivit uppdragen. I
praktiken betyder det att man antingen tar ett
mått där man planerade att sätta stolparna eller
också tar man ett mått där man faktiskt satte
dem. Stolphål som snittas parallellt med husets
längdaxel och sedan töms är lättast att analysera.
Att just c-c-måttet är det rätta har man ingen
garanti för, men det är tillräckligt sannolikt för
att man skall kunna använda dem i en grundläg-
gande analys.

Man kan även fråga sig om den förhistoriska
husbyggaren mätte längs marken eller vågrätt.
Därför är hus som ligger någorlunda horisontellt
initialt att föredra. Till en början skall man inte
heller blanda mått från platser som ligger långt
ifrån varandra. I stället får man hämta mått från
samma plats och helst också från ungefär samma
tidsperiod.

Vilka mått man väljer att ta måste alltså alltid
bli resultatet av en källkritisk diskussion mot bak-
grund av en förförståelse, och till en sådan måste
man förhålla sig kritiskt och reflexivt.

Låt oss titta på tre exempel.

Rörby i Bälinge
Utgrävningarna vid Rörby (Larsson & Hamil-
ton 2016) tog fram en väldaterad bebyggelse och
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Fig. 3. Två sätt att datera när bosättningen vid Rörby upphörde (Larsson & Hamilton 2016). Kali-
breringsprogrammet BCal (Buck et al. 1999) kan beräkna sannolikheten för att ett visst årtal är det första
eller det sista som dateras av en serie 14C-dateringar som daterar en period. Resultatet är en sanno-
likhetsfördelning, figurens blå kurvor. Vid Rörby kan man analysera bebyggelsens avslutning med två
olika typer av 14C-prov (A&B). Ett sätt att läsa fördelningen (jfr Herschend 2016; 2017) är att definiera
en buffertzon inom vilken det verkar rimligt att en period påbörjats eller avslutats. Det kan man göra
genom att beräkna det år då chansen för att så är fallet är 50% respektive 95%. —Two ways of dating
when the settlement at Rörby came to an end. The calibration program BCal (Buck et al. 1999) calculates
the probability that a given year is the first or the last in a series of radiocarbon analyses dating a period.
The result is a probability distribution, the blue curves in the diagram. At Rörby the analysis of the final
date may be based on two different kinds of material and their radiocarbon dates (A&B). One way of
reading the distribution (cf. Herschend 2016; 2017), is to define a buffer zone within which it seems rea-
sonable that a period has started or come to an end. Such a buffer may be defined by the years when the
likelihood is 50% and 95% respectively.

många väldokumenterade hus. Bebyggelsens slut
har en tydlig relation till den kalla perioden ca
536–550 (fig. 3). Relationen visar sig på två olika
sätt. Man kan dels datera bosättningens slut med
14C-analys av tall från bärande stolpar i stolphål,
d.v.s. med konstruktionsdateringar som antagli-
gen har en hög egenålder. Dels kan man datera den
med 14C-analys på djurben i stolphål samt bitar
av förkolnad al och asp som påträffats i eldstäder,
d.v.s. med konsumtionsmaterial som sannolikt har
en låg egenålder (fig. 3). Jämförelsen visar att hu-
sens konstruktionsmått är uttryck för vad man
mätte i fot före 536.

Vid analysen av måtten skall vi hålla Godals
insikt om det upp-och-nedvända skeppet i min-
net och intressera oss för långa yttermått och mått

som sannolikt är relaterade till dessa. I sju hus-
planer har jag kunnat hitta 12 långa mått som
fyller kraven. Två typer av mått ingår i analysen.
AB-mått, som källkritiskt sett är primära, och CD-
mått, som är sekundära.

När man ser på en husplan, så präglas den
både av symmetri och skevhet. I fig. 4 uppkom-
mer en del av skevheten genom stolphålet B' som
avviker från symmetrin. Därför tar vi måttet A–B
men inte A'–B'. Hade huset varit symmetriskt
hade man valt det ena eller det andra måttet eller
båda. Huset ser ut att ha raka gavlar p.g.a. stolp-
hålet i väglinjen mellan A och A'. Därför kan vi
våga oss på att också ta måttet C–D. I äldre hus är
stolpparet närmast gaveln knutet till konstruk-
tionen av taket i den halvvalmade gaveln och ut-
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Fig. 4. Primära och sekundära mått i Rörbyhusen (hus 26, Larsson & Hamilton 2016:229-31). Stolphålet B'
– rött hjulkors – avviker från symmetrin. Därför bortfaller måttet A'–B'. A–B är det primära måttet, C–D
det sekundära. Stolpresten A54625 är solitär och utnyttjas inte här, även om en senare analys, sedan man
definierat fotens längd i Rörby, visar att stolpens mittpunkt delar C–D i två delar om 20 respektive 35 fot.
—Primary and secondary measurements in the houses at Rörby. The posthole B' – red wheel cross – deviates
from the symmetry of the house. The measurement A'–B', therefore, has been disregarded. A–B is the pri-
mary measurement, the one most likely to have been defined in feet, C–D is the secondary measure. The
post shadow A54625 is solitary and thus has not been used. Nevertheless, when the foot at Rörby had been
defined an analysis showed that the centre of the post shadow A54625 divides the distance between C and
D into 20 and 35 feet.

Fig. 5. En försöksmässig tolkning av planeringen av ekonomibyggnaden Rörby hus 10. Analysen bygger
på den fot det statistiska verktyget definierat (Holm 1987; S. Herschend 2017). Huset tycks kunna ha
haft ett ingångsrum och en avdelning på vardera sidan om detta. Husets västliga avdelning motsvarar
halva huset. Det västligaste av de takbärande stolpparen tycks ha stått en fot framför gavelväggen. De
markerade stolparna är hypotetiska, men indikerar hur som helst att stolpsättningen kan kompensera
att vissa hål avviker från ett regelbundet mönster —A tentative interpretation of the planning of the
outbuilding Rörby building 10. It seems that the house had an entrance room and rooms to either side
of it. The western part makes up half of the the building. The westernmost of the roof-supporting tres-
tles seems to have been placed one foot from the end of the building. The positions of the emphasised
posts are hypothetical, but indicate that the position of the posts may compensate for postholes that
deviate from a regular pattern.
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Fig. 6A–B. Slutet på bosättningen i Rörby i
relation till början på den yngre järnålderns
bosättning vid Malma (Eklund & Wikborg
2016). För sannolikhetsfördelningar och
buffertzoner, se fig. 3. Buffertzonerna vid
Rörby så väl som Malma präglas av provernas
höga egenålder. Jämförelsen pekar på att
man började bygga Malma (fig. 6B) i sam-
band med och efter år 536. Rörbys
bebyggelse (fig. 6A) överges i samband med
och efter år 536 (jfr fig. 3). —The end of set-
tlement at Rörby in relation to settlement at
Malma. For probability distributions and
buffer zones, cf. fig. 3. The buffer zones at
Rörby as well as Malma are characterised by
high intrinsic ages in the samples. The com-
parison suggests that Malma (fig. 6B) was
established in connection with or just after
AD 536. Rörby’s buildings (fig. 6A) were
abandoned in connection with and shortly
after AD 536. See also fig. 3.

satt efter kortväggens förlopp. Därför är avstån-
det mellan C och D svårt att bedöma i många hus.
Men i hus med raka gavlar kan man argumentera
för att man har satt in de fem stolpparen som fem
spant i en båt. Sett på detta sätt är avståndet mel-
lan C och D kopplat till frågan om husets rumsin-
delningen. Då kan man tänka sig att det är prak-
tiskt att definiera stolphålssektionen i hela fot.

Sätter man in de tolv måtten i det nämnda
verktyget så visar det sig att det ligger ett fotmått
med tillräcklig signifikans bakom dem, på ca 30,67
cm. Elva mått avviker mellan 0 och 12,3% av mo-
dulen från rätt värde, men ett mått avviker 48,5%
från rätt värde. Det här husets längd är helt enkelt
definierat i halva fot. Längdmåttet är 79,485 d.v.s.
791/2 fot. Bortser man från det mest avvikande
måttet ökar signifikansen, men modulenheten
ändrar sig inte. När vi nu kan anta att det finns en
fot som åtminstone delvis styr den grundläg-
gande layouten i järnåldershus vid Rörby, så kan
vi gå tillbaka och försöksvis analysera hela det
bevarade stolphålsmönstret i andra hus vid Rör-
by, t.ex. hus 10 (fig. 5). Då återkopplar vi till en
djupare förståelse av byggnadsgeometri som den
diskuteras t.ex. av Wolf Meyer-Christian (2008)
och Theo Gil (2016).

Malma i Uppsala
Liksom Rörby är Malma (Eklund & Wikborg
2016) en plats med djupa men inte kontinuerliga
rötter. På båda platserna finns i mitten av första
årtusendet en hall. I motsats till Rörby, som drab-
bas av klimatkrisen i mitten av 500-talet, och som
så småningom överges (fig. 3), så är Malma en jord-
egendom som gynnas under samma tid. Inte i lika
hög grad som Gamla Uppsala, men kanske lite
mer än t.ex. Gilltuna i Västmanland (Sundkvist
& Eklund 2014). Rörby är under medeltiden en
stor by med ägoblandning (Ferm et al. 1982, s.
64; diskussion, Larsson & Hamilton 2016, s. 24).
Malma kallas 1221 villa de Malinum (Dalbäck et
al. 1984; diskussion, se Eklund & Wikborg 2016,
s. 9). Vill man jämföra dessa två är man hänvisad
till vad som generellt sett är de båda platsernas
yngsta respektive äldsta arkeologiska dateringar.
Det är i båda fallen gjorda på material som sanno-
likt har en ansenlig egenålder. Diagrammen i fig.
6 bör därför tolkas som att Malma etableras un-
der eller strax efter klimatkrisen. Vid Rörby slu-
tar man bygga nytt ungefär i samma veva, men
platsen fortsätter vara bebodd in på 600-talet fast-
än det inte byggs så många nya hus (fig. 3). Jäm-
förelsen stärker hypotesen att mitten och slutet
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Fig. 7. Primära och sekundära mått i Malmahusen (exempel: hus 1 och 11, Eklund & Wikborg 2016). Stolp-
hålen A' C' D' – röda hjulkors – avviker från symmetrin. Därför bortfaller måttet A'–B' och C'–D'. A–B är
primära mått, C–D och E–F är sekundära. —Primary and secundary measurements in the buildings at Malma.
The postholes A' C' D' – red wheel crosses – deviate from the symmetry of the house. The measurements A'–B'
and C'–D', therefore, are disregarded. A–B are the primary measurements, C–D and E–F are secondary mea-
surements.

av 500-talet är formativa perioder för de medelti-
da byarna och deras karaktär.

Man skall se förändringen i byggandet i detta
536-perspektiv. Vid Malma är husets längd fort-
farande viktigt som mått, men sannolikt är nu
alla gavlarna raka och behovet av stolpar mini-
meras. Därför tog jag 16 mått på husen i Malma
(fig. 7) enligt principerna i fig. 4. Det är dels långa
yttermått, dels längder om tre stolpar vare sig de
är takbärande stolpar eller ett segment av tre stol-
par i ett hus.

Prövar man de 16 måtten med hjälp av verk-
tyget blir resultatet en fotmodul på 30,70 cm.
Den skiljer sig mindre än en millimeter från vad
vi funnit vid Rörby. I absolut längd är den stora
likheten kanske tillfällig, men mellan Rörby och
Malma, norr och söder om Uppsala, är det endast
ca 20 km varför likheten mellan fotmåtten inte i
sig själv är förvånande. Trots att husbyggnads-
idealen och teknikerna ändrat sig finns den for-
mella förståelsen av planeringen kvar. Man för-
står huset som si och så många fot långt och som
uppdelat med hjälp av ett måttsystem som byg-
ger på en fot som kan delas upp i mindre enheter,
t.ex. en halv fot. Samtidigt är man inte slaviskt
bunden vid systemet.

Den allmänna hypotesen att byggenskapen
går från en form som följer funktionen till en
konstruktion som ger formen motsägs inte av
exemplen Rörby och Malma. Vid Malma kom-
mer det till uttryck i de ofta takbärande väggar-
na. Likadant i Tierp, Vallby Norra, i den fotba-
serade konstruktionen av hus 8 uppfört ca 1000
e.Kr. (Seiler 2005, s. 37, 70 ff). Detta hus är lite
snett och de primära måtten få, men ändå kan
man säga att det planerades som en 28 fot bred
och 52 fot lång byggnad med tre rum om 18+
18+16 fot. Angående den yngre järnålderns hus-
typer, se vidare Göthberg & Sundkvist 2018.

Vaxmyra i Ärentuna
Det fotmått vi ser i byggnader från mitten av det
första årtusendet e.Kr. ser ut att ha ett spridnings-
område på flera hundra kvadratkilometer. Man
kan fråga sig om det har djupa historiska rötter.
Det verkar inte så om vi ser på resultaten från E4-
utgrävningarna vid Vaxmyra ca 6 km ost-nordost
om Rörby (Eklund 2006). Där uppmärksammade
uppdragsarkeologin att ett fotmått sannolikt kom-
mit till användning vid resandet av gärdesgårdar
med tätt ställda störar. Om man ser på Vaxmyra
hus 14 och det hägn som ligger alldeles intill dess
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Fig. 8A–C. En försöksmässig analys av mått i Vaxmyra hus 14. —A tentative analysis of some measurementss 
in Vaxmyra building 14.

norra vägg så kan man göra följande iakttagelser
(fig. 8A–C).

Hus 14 stod på platsen åtminstone under förs-
ta århundradet e.Kr. Det finns ingen strikt met-
risk ordning i dess grundplan. Inte desto mindre
kan man utifrån en serie yttre väggstolpar, 16 styc-
ken på relativt jämna avstånd (pilarna i fig. 8A),
samt 109 mer eller mindre jämt placerade störar
i gärdesgården strax norr om huset, dela in 168
fot i 14 partier om 12 fot och dessa i sin tur i partier
om 4 fot (fig. 8A). De 108 avstånden i gärdsgår-
den definierar även 108 avstånd som var för sig
representerar en genomsnittlig fot på 31,43 cm.
Det är tydligt att de enskilda störarna i hägnet
inte alltid står med just en fots c-c-avstånd. Här
och var står de för tätt och här och var kompen-
serar man detta med en glesare sättning. På slutet
i gärdsgårdens östra del (de sista 36 foten) står
allt hur som helst rätt. Detta fotmått ger ett visst
eko i husets takbärande konstruktion, men det är
möjligt att foten endast är en av flera som kom-
mit till användning. De jämt utsatta markerade

partierna i den södra väggen (fig. 8A), ser t.ex. ut
att bygga på en fot som är 33,5 cm lång.

I princip kan vi förstå hur man tänkte sig den
välbevarade gaveln med avfasade väggar och ett
halvcirkelformat takskägg. Men utförandet präg-
las inte av någon precision och det kan tänkas att
båda de identifierade fotmåtten brukats i gaveln
(fig. 8BC). Att foten under den yngre bronsåldern
och äldsta järnåldern inte var standardiserad an-
tyds också av avstånden mellan härdarna i raden
vid Ultuna, ca 1 km ost-nordost om Malma, vars
kronologiska tyngdpunkt ligger i början av 400-
talet f.Kr. (Hulth 2013; kommentar, se Anon. 2013).

Mest intressant vid Vaxmyra är att vi kan före-
ställa oss arbetsgången från planering till färdig
gavel. En uttänkt arbetsgång tyder på att det finns
en byggandets logik och förhistoriska tankemöns-
ter att förstå. I ett större kulturhistoriskt tidsper-
spektiv anar vi att ett från början traditionellt
och löst regelstyrt sätt att bygga avlöses av prin-
ciper som underlättar professionaliseringen av
byggenskapen som estetik och hantverk.

45Järnåldersarkitekter, universitetsforskare …

Fornvännen 113 (2018)

Art. Herschend 34-49_Layout 1  2018-02-26  14:19  Sida 45



Rapportstruktur
I rapportens huskataloger skulle uppdragsarke-
ologen till exempel kunna lägga in satsen: »Det
primära c-c-avståndet mellan stolphålen Anl xxxx
och Anl xxxx uppmättes till xx,xx m (x-koor, y-
koor; x-koor, y-koor). Det primära cc-avståndet
mellan sista stolpspåret i stolphålen Anl xxxx och
Anl xxxx uppmättes till xx,xx m (x-koor, y-koor;
x-koor, y-koor)». På motsvarande sätt beskriver
man fler primära och eventuella sekundära mått.

Kulturmiljövården
Om inte KMV:s företrädare, i praktiken länssty-
relserna, vill uppdra åt uppdragsarkeologin att på
det primära källmaterialet (det man fått KMV:s
uppdrag att gräva bort) mäta upp avstånd som
kan avslöja om, när, var, hur och vilka fotmått som
kom i fråga då man planerade och byggde sina hus,
så kommer inte uppdragsarkeologin rutinmäs-
sigt och medvetet att göra det. Genom att inte ge
uppdraget har KMV:s företrädare i praktiken pro-
aktivt antytt att det vetenskapliga värdet av den-
na kunskap inte kan sägas tillhöra god forskning
eller att kostnaden för att ta dessa mått hur som
helst inte kan motiveras. Det innebär ingen kon-
flikt med en länsstyrelses skyldighet att tillse att
en undersökning ska hålla god vetenskaplig kva-
litet och genomföras till en kostnad som inte är
högre än vad som är motiverat med hänsyn till
omständigheterna. Den nödvändiga dokumenta-
tionen är nämligen inte ens påtänkt. Ingen kan
ålägga en länsstyrelse att själv pröva frågor vid
forskningsfronten. Men forskning blir inte god
förrän den blivit beprövad, och det förutsätter ett
gott källmaterial. Det är hur som helst ett mindre
ont eftersom gott och ont alltid skall vägas mot
omständigheterna och omständigheterna alltid
väger tyngst. 

Men låt oss säga att en länsstyrelse ändå tycker
att denna rådande allmänna icke-hållning till men-
talitetshistoriska aspekter på järnåldershus kan-
ske inte är ett uttryck för god eller bra forskning.
Då kan man ju alltid ansöka om att med hjälp av
uppdragsarkeologer utreda frågan – bryta ett Mo-
ment 22 i ett litet FoU-projekt som Riksantik-
varieämbetet kanske kan tänka sig att finansiera.
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Summary

Now and again university scholars in archaeolo-
gy may succeed in engaging contract archaeology
in new approaches to the primary source materi-
al. The chronological typology of ploughed-over
Iron Age house remains, found by stripping a suf-
ficiently large area of top soil, is a case in point. In
the Lake Mälaren area this approach was accepted
by heritage management authorities because it
revealed the remains, dated the settlements and
gave them a function and wider context. As a con-
sequence of this approach, contract archaeology
was radically changed. Today this is seen as a
change for the better.

Nevertheless, university scholars behind this
development have been depicted in official heri-
tage management publications as dismissive of
contract archaeology, even when they use this
approach to Iron Age archaeology in their broad
syntheses. Inasmuch as research develops by means
of critical evaluation and changing methodology,
this is only to be expected. University scholars must

understand that this is the case and continue to
suggest improvements to contract archaeology.

One such topic is the regional development of
Iron Age architecture. In Scandinavia this was a
movement from the principle ‘form gives func-
tion’ to that of ‘construction principles give form’.
This change shows in the planning of houses,
which become more and more formal and related
to measurements in modules, primarily the foot.

I suggest, therefore, that contract archaeology
should make the relevant measurements in the
field while digging the relevant postholes, and
then publish them in their reports. However, if
the heritage management authorities are not
prepared to suggest this to archaeologists when
issuing excavation permits, no such development
will take place and there will be no general re-
gional understanding of Iron Age architecture.
By necessity there is an element of critique in this
suggestion.
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