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Debatt 

1000-talets mälardalska klassresa 
Mats G. Larssons bok Från slormannagård till 
bondby. En studie av mellansvensk bel/yggebieulveck-
ling från äklre järnålder till medellid (Acta Ar
chaeologica Lundensia. Series in 8°, No. 26, 
Lund 1997) är en uppföljare till avhandlingen 
Runstenar och utkindsfärder från 1990. Dess hu
vuddel, dess mittdel, ca 140 sidor, består av 29 
små fallstudier av lika många bebyggelseenhe
ter, storgårdar, med vilka ytterligare 92 mindre 
enheter hänger ihop. Dessa arkeologisk-kul-
turgeografiska utredningar följs upp av 27 si
dor sammanfattande bearbetning, som förde
lar sig på två kapitel och 15 rubriker i stil med 
»Generella drag i bebyggelseutvecklingen», 
»Ortnamn», »Mantal och storlek» eller »Byg-
dearistokrati och frälse». En tredjedel av de av
slutande sidorna utgörs av tabeller och dia
gram och korta avsnitt - ett enda sträcker sig 
över tre sidor, flera ryms på en halv. 

Framställningarna bygger nästan helt på 
fallstudierna och den klassificering av bebyg
gelseenheterna som fallen ger vid handen. På 
de 27 avslutande sidorna finns det ca 40 hän
visningar till olika författare och av dessa är en 
tredjedel hänvisningar till författarens egna 
skrifter. Bokens karaktär av uppföljande fall
studie visar sig också i referenslistans allmänna 
karaktär, som innebär att endast hälften av ar
tiklarna och monografierna är från de senaste 
25 åren och ca 95 procent arbeten på svenska. 
I en undersökning av ett mellansvenskt mate
rial blir det lätt så på grund av den djupt rota
de utredande traditionen i svensk forskning. 
Inte desto mindre kunde utblickarna ha varit 
fler och hänvisningarna till svenska texter där
för procentuellt sett färre. Då hade de senaste 
25 åren säkert också stått lite starkare. Vad vi 
får veta på de sista 27 sidorna är helt enkelt 
hur det i stora drag förhåller sig, om man tyck
er att materialet i fallstudierna är representa
tivt och den bild de tillsammans tecknar själv
klar. 

Vänder vi oss till de tre kapitlen före fallstu
dierna (sju och en halv sida), inleder Mats G. 

Larsson med att hänvisa till sin avhandling och 
säga följande: om man i Mellansverige utgår 
från bebyggelseenheter till vilka det går att 
knyta en större hög (> 14— 15 m diam.) och en 
skeppssättning - bronsåldersvarianter räknas 
inte - då är sannolikheten att man på den en
heten dessutom finner en utlandsfararsten stor. 
Det betyder mycket större än man kunde för
vänta sig om man hade sett sig omkring på ett 
antal slumpmässigt valda bebyggelseenheter. I 
avhandlingen tolkade Mats G. Larsson detta 
samband som uttryck för att man speciellt in
om samhällets högre skikt upprätthöll den tra
ditionella utlandsfarten i syfte att vinna gods 
och guld och ära. Därför går han nu vidare 
och drar den slutsatsen av avhandlingen att 
det under sen vikingatid existerade en till vissa 
bebyggelser knuten social grupp, vars status 
var god och sådan att bl.a. tidens krigaridcal 
vägledde dess medlemmars liv, dvs. manliga 
medlemmars liv. Det är naturligtvis värt att 
pröva om det förhåller sig så, men också inled
ningsvis att pröva om samband och slutsatser 
är så enkla som det kan verka. Kanske slår kri
garidcal och realiteter följe på utlandsfärd. 

De ullandsfarare som man minns är visserli
gen just ullandsfarare, men samtidigt är de i 
mycket hög grad (till 85 procent) tragiska så
dana, eftersom de omkommit eller försvunnit 
för gott i det främmande. Visst kan man när 
som helst fabie om en vind eller snarare »ett 
svärd» i utlandet, men sannolikt finns det 
ganska goda chanser att överleva och komma 
hem. Det är ju bela poängen. Ändå karakteri
serar inte lycklig hemkomst de aktuella texter
na trots att vi anar en och annan idyll bland de 
femton procent som enligt runstenarna fick 
nöjet att vara hemkomna snarare än omkom
na. 

En plundrande bildningsresa i unga år och 
kanske en pilgrimsfärd på ålderns höst betrak
tades säkert som lagom livsfarligt danande. 
Samtidigt måste man ha märkt att sannolikhe
ten att dö i utlandet ökade med vistelsens 
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längd. Häri ligger, banalt nog, något väsent
ligt, ty generellt sett måste det vara så att de 
som längst och oftast varit borta är de vars ut
landsdöd vi läser om på stenarna. Om man 
som arvinge går och väntar på att få ärva fa-
miljeegendomen eller om familjens tillgång 
på gårdar är god, då är det sannolikt att man 
finner sig väl till rätta hemma efter en enda ut
landsfärd. Om man inte står på tur, om gården 
eller gårdarna inte räcker till, finns det å and
ra sidan skäl att pröva lyckan i utlandet under 
en längre tid. Även den fader som vet att arvs-
följden är tryggad kan intressera sig för ut-
landsfärder t.ex. med yngre söner. Då får man 
ta risken att dö i beaktande och skulle man dö 
är det sannolikt ett mycket viktigt faktum. I 
arvssammanhang kan det vara mödan värt att 
rista detta i sten om man har råd. 

Då är det väl män från ganska bra gårdar 
som dör i utlandet, men samtidigt medlem
mar av familjer med begränsad tillgång till 
jord och silver; familjer där ägosplittring kan 
betraktas som hotande; familjer där mer kapi
tal skulle komma lägligt; familjer där bättre 
giften skulle sitta fint. Samtidigt med att ut-
landsfärder är livsfarliga är de också ideal och 
reella utkomstmöjligheter. De kräver investe
ringar och ju mer man kan investera i säkerhet 
på sin utlandsfärd desto större är möjligheten 
lill succé. Därför får färderna social slagsida. 
De för vilka investeringarna är den största 
uppoffringen kommer ofta att visa sig vara de 
sämst finansierade och deras misslyckande 
därför relativt sett ganska sannolikt. För de ef
terlevande blir deras död ett känslomässigt 
och ekonomiskt trauma och det blir därför en 
viss kompensation att minnas deras död så 
som en död för de sociala idealens skull - en 
drengUkr död med svärdet i hand. De utlands-
färder man hänvisar till på runstenar är alltså 

inte representativa för utlandsfärder i stort. 
På grund av fallstudiernas goda kvalitet kan 

vi följa upp detta resonemang och undersöka 
skillnaden mellan de hemkomna och de om
komna. Då måste vi först utesluta två svårtolka
de texter och fyra enheter som inte finns i Det 
Medeltida Sverige. Jag vill även utesluta Täby, 
som jag finner vara en ganska spekulativ ana
lys, där de aktuella stenarna knappast repre
senterar kärnmedlemmar i ätten. Då återstår 
10 hemkomna och 13 omkomna. Vi ser därför 
strax, om vi söker oss till gårdar som genom si
na monument visar sig vara ekonomiskt starka, 
att antalet hemkomna ökar dramatiskt i för
hållande till genomsnittet (15 procent) . Det 
styrker den inledande uppfattningen att dö
den i utlandet har social slagsida: ju fattigare 
man är desto lättare händer det sig att man 
dör. 

Nu kan vi gå vidare och intressera oss lör 
den genomsnittliga jordnaturen på de hem
komnas respektive de omkomnas gårdar och 
basera uträkningen på alla hemman av en viss 
jordnatur. I genomsnitt är de hemkomnas be
byggelseenheter bara litet större än de om
komnas (2,6 mot 2,5 hemman) , men fördel
ningen på jordnalurer skiljer sig avsevärt (tab. 
1). Krono- och frälsejord dominerar de hem
komnas gårdar och kyrko- och skattejord de 
omkomnas. Det är just den skillnaden man 
skulle förvänta sig om döden i utlandet hu
vudsakligen drabbade de socialt pressade fa
miljerna medan lycklig hemkomst föll på de 
mer besuttnas och de aristokratiskas lott. 

Byn Täby, som inte ingår i beräkningarna, 
består av fyra frälsehemman och tillhör de om
komnas kategori. I övrigt finns det bara tre 
frälsehemman i denna grupp, varför man, om 
man accepterar Mats G. Larssons analys av Tä
by, också måste acceptera en bland de om-

Tabell 1. Den procentuella fördelningen pä gårdstyper, räknat på hemman, mellan de hemkomnas bebyg
gelseenheter och de omkomnas. 

Ullandsfarare 

1 lemkomna 
Omkomna 

Krono
hemman 

42,3 
23,8 

Frälse
hemman 

30,8 
7,9 

(Kr, + Fr.) 

(73,1) 
(31,7) 

Kyrko-
hemman 

3,8 
19,8 

Skatte
hemman 

2:1.1 
47,5 

(Ky. + Sk.) 

(26,9) 
(68,3) 
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komnas gårdar starkt avvikande enhet. Skulle 
man trots allt vilja ha med Täby i beräkningen, 
kullkastade man därmed ändå inte den grund
läggande obalansen mellan gårdstyperna. 

På sidorna 181-183, bokens sista avsnitt, 
»Bygdearistokrati och frälse» drar Mats G. 
Larsson sina mest vittgående slutsatser. Han 
gör det mot bakgrund av sina fallstudier och 
utgår från följande iakttagelse: 

Det ligger nära till hands att antaga att samma 
grupp (bygdcaristokratin, min anm.] också utgjort 
grunden för det medeltida frälset, säsom vissa fors
kare antagit (Andra; 1960 s. 83-84; Ambrosiani 1986 
s. 115-18). I det här genomgångna materialet finns 
emellertid inte någon sådan tendens. (Larsson 1990 
s, 181.) 

Detta leder vidare till slutsatsen att järnålderns 
aristokrati i samband med ett genomgripande 
kontituitetsbrott lösts upp av sådant som kris
tendom, kungamakt och allmän medeltid. 
Därav följer också att Mats G. Larsson anser att 
hans gårdar, de 29 bebyggelseenheterna, re
presenterar aristokratins gårdar. Tar man det 
ovan förda resonemanget om vem det är som 
dör i utlandet i beaktande, förstår man dock 
att vissa stenar tenderar att stå på gårdar som 
redan under vikingatid tillhörde en ekono
miskt utsatt grupp bland de familjer som hade 
förfogande- eller äganderätten till större går
dar. Samhällets övre skikt är med andra ord in
te homogent och inte heller statiskt. Visst linns 
det bland de utvalda bebyggdseenheterna så
dana som överlever som aristokratiska, men de 
aktuella enheterna är knappast representativa 
för den egentliga järnåldersaristokratin - sam
hällets tongivande ekonomiska och ideologis
ka di t . Därför kan man inte heller med detta 
material visa alt alla inom järnåldersaristokra-
tin skulle vara social loosers, men väl att vissa ul
landsfarare, de omkomna, i dubbel mening va
rit förlorare. 

Inte desto mindre är det systematiska mate-
riahirvalet alltid intressant och värt att analyse
ra om man kan komma till insikt om vad det 
representerar. Då blir också fallbeskrivningar
na intressanta, kanske som uttryck för bebyg
gelseutvecklingen kring de gårdar som inte 
överlever som dominerande. Detta gäller sär

skilt de nu aktuella 29 fallen eftersom de är 
systematiskt och väl genomförda. 

Mats G. Larsson är mycket medveten om da-
leringsproblemen och koncentrerar sina ana
lyser till yngre järnålder och övergången till 
denna. Det är välbetänkt, särskilt som man un
der 1960-, 1970- och 1980-talets stora utgräv
ningar hade så svårt att hitta de ofta rika ske
lettgravarna under flat mark från äldre 
romersk järnålder. Bristen på motsvarigheter 
till Gödåker, Barkarby eller Lundbacken i Väst
manland (Artursson et al. 1994) är en försvå
rande omständighet för den gravbaserade ana
lysen av den äldre järnålderns bebyggelseut
veckling. 

Generellt sett och i ett större skandinaviskt 
perspektiv får man det intrycket att de ekono
miskt självständiga hushällens antal efter att ha 
nått en topp under romersk järnålder ocb 
folkvandringstid, i Sydskandinavien kanske ti
digare än i östra Mellansverige, minskar i antal 
fram mot medeltid. Man kan peka på utveck
lingen i den jylländska byn Nr. Snede, utveck
lingen i Boeslunde på Själland, på Oland, där 
reglering tycks minska antalet gårdar, eller 
den kortvariga bebyggelseexpansionen i Häl
singland under romersk järnålder och folk
vandringstid (cf. Hansen 1988; Nielsen 1997; 
Fallgren 1993; Liedgren 1992). Hur det kan 
ba förhållit sig i Mälardalen är svårare att veta, 
men huvuddragen i Mats G. Larssons modell 
kan vara intressanta även om de bygger på vad 
som tilldragit sig kring ett kanske speciellt ur
val av bebyggdseenheter. 

Det förhållande att det uppstår en hel del 
sekundära enheter, C- och även D-enheter i 
Larssons terminologi, huvudsakligen frän vi
kingalid och tidig medeltid, runt dessa gårdar 
(jfr sidan 158 ff.) är säkert ett mycket signifi
kant faktum. Och fallstudierna belyser det väl, 
just för att de centreras kring de speciella går
darna. Fallstudierna är med andra ord en 
mycket nyttig materialsamling som vidare dis
kussioner förhoppningsvis kommer atl ba 
glädje av. Hela uppläggningen av boken tyder 
ocksä på att författaren inte själv känner sig 
färdig med sitt material och att vi i framtiden 
kan vänta oss flera analyser baserade på detta 
speciella urval. 
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Runstenar och statistik 

I sin debattartikel rörande min bok Från stor-
mannagård till bondby (Larsson 1997) tar 
Frands Herschend upp nya infallsvinklar som 
jag tycker bör få ett närmare studium. Efter
som boken till stor del bygger på min avhand
ling om utlandsfararstenarna (Larsson 1990) 
ger detta samtidigt tillfälle att behandla de syn
punkter på »brister» i denna som Stina Orsen
mark sett sig föranlåten att påtala i Fornvännen 
1997, även om detta innebär att jag måste upp
repa en del resonemang som hon borde ha 
kunnat inhämta direkt ur avhandlingen. Då 
dessa resonemang är av mer generell natur 
och berör vissa demäntä ra fakta om statistisk 
metod inleder jag med dem. 

Till att börja med måste det betonas att det 
inte är andelen uttagna element (i detta fall ca 
10 procent av totalantalet) som har den största 
betydelsen i en statistisk undersökning, utan 
antalet i den uttagna gruppen (i detta fall ca 
160). Detta kan verka förvånande för många 
men är välkänt för dem som är insatta i ämnet. 
Det är också tack vare detta förhållande man 
kan göra relativt rättvisande opinionsunder
sökningar för hela Sveriges befolkning trots att 
man frågar bara något eller några tusental per
soner, alltså delar av promille av totalantalet. 
Frågan belyses på ett utmärkt sätt av följande 
citat ur en grundläggande lärobok i statistik: 

Man kan med sifferexempel lätt övertyga sig om att 
stickprovsstorleken n är rätt litet beroende av TV (he

la populationen, min anm.) ... Statistiskt okunniga 
personer menar ofta att stickprovsstorleken bör stå i 
cn konstant relation till antalet element i populatio
nen. (»Tag ut 10 % av elementen.») Detta är inte 
alls fallet, och en sådan villfarelse kan få vådliga ekono
miska konsekvenser. (Blom 1980 s. 247.) 

Om Orsenmark satt sig in i det kapitel om sta
tistiska urval jag lagt in i min avhandling (Lars
son 1990 s. 34-36) just för att förebygga såda
na vanföreställningar hade hon också kunnat 
se att den storlek som valts för referensgrup
pen - samma som antalet utlandsfararstenar -
ger för ändamålet fullt acceptabla felmargina
ler och konfidensgrader samtidigt som arbets
insatsen kunnat hållas på en rimlig nivå. 

Orsenmark drar i sitt inlägg den skarpsinni
ga slutsatsen att det är runstensresandet i all
mänhet som medfört att utlandsfarande över
huvudtaget omnämns, och mot detta är det 
givetvis svårt att invända. Att det skulle finnas 
några vedertagna bevis för det ena eller andra 
syftet med runstensresandet är däremot knap
past riktigt. Som många av dagens forskare 
framhållit talar dock mycket för att det rör sig 
om kristna monument , vilket i sin tur innebär 
att stenarna sannolikt inte representerar hela 
befolkningen (jfr Larsson 1990 s. 34). Uppgif
terna om utlandsfärder måste därför ses som 
tilläggsinformation som ges bara i vissa och 
troligen färre fall än som motsvarat de verkliga 
förhållandena. Oavsett syftet med själva sten-
resandet vet vi dock i dessa fall ganska säkert 
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