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Inledning 
När man talar om kungar för det säkert mångas tankar till en härskare i en maktfullkomlig 

position med oinskränkt rätt att avgöra sina undersåtars öden. Denna bild av kungamakten 

torde gälla främst för perioden efter medeltiden. Under medeltiden var nämligen kungens 

ställning inte alls någon självklarhet utan under förändring.  

Den traditionella rollen för den medeltida kungen i Sverige var snarare en roll som härförare. 

Det anses även möjligt att kungen kunde agera som en religiös ledare i hedniska ritualer. 

Denna härksarroll kom dock gradvis att förändras. Under medeltiden, och då främst under 

1200- och 1300- talet kom kungens roll förändras och i riktning mot en riktig maktposition.1  

Det finns få källor bevarade från tiden före slutet av 1200-talets Sverige. Däremot från 1200-

talets slut och in på 1300 talet finns så kallade landskapslagar, vars jurisdiktion omfattade de 

olika svenska landskapen. Dessa medför en ypperlig möjlighet att få insyn i den tidens 

samhälle åtminstone rörande de normer som speglas i lagarna. Exempelvis hur kungamakten 

regleras, vilket är av särskilt intresse då denna som tidigare nämnts befann sig under 

förändring. Under vilken kungen allt mer försökte tillskansa sig makt främst på de lokala 

makteliternas bekostnad vilka tidigare varit relativt autonoma enheter.2 Däremot fanns dock 

andra aktörer som konkurerade med kungen om makten. Dessa var främst kyrkan men även 

aristokratin. Eftersom en förändringav kungamakten ägde rum skulle det vara relevant att se 

vilken roll kungen spelar i Lanskapslagarna, men även den senare Magnus Erikssons landslag. 

Därav speglas en förändring över tid, eftersom perioden från de första nedskrivna 

lanskapslagarna fram till uppkomsten av Magnus Erikssons landslag sträckte sig över drygt 

60 år, denna period är dessutom mest troligt längre då de nedskrivna lagarna i sin tur bygger 

på en äldre, muntlig rättstradition. 

Ytterliggare ett spörsmål av intresse är att försöka utröna om det finns någon större skillnad 

mellan Götalagarna och Svealagarna. Där Götalagarna i all väsentlighet är uttryck för och 

stammar från en äldre rättstradition, bör alltså en svagare kungamakt speglas där 

Kungamaktens position i lagarna är något som delvis behandlats av tidigare forskning. 

Däremot så har inget försök gjorts att framställa en samlad bild av kungamaktens position 

1 Thomas Lindkvist, Plundring, skatter och den feodala statens framväxt (Uppsala 1993) s.73-75. 
2 Ibid s. 73–75; Thomas Lindkvist & Maria Sjöberg, (red.) Det svenska samhället 800-1720: klerkernas och adelns 
tid. 3.  (Lund 2009) s. 42–50. 
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och eventuella förändringar i landskapslagarna samt Magnus Erikssons Landslag (MEL). 

Tanken med denna uppsats är nämligen just detta, att framställa en sammanhängande bild 

av förändringarna i kungamaktens position. 

Syfte: 
Uppsatsens syfte är att kartlägga kungens roll i de svenska lanskapslagarna och Magnus 

Erikssons landslag med fokus på vilka skillnader och likheter som finns mellan lagarna och 

hur dessa förändras över tid. Dessa tolkningar sker med hänsyn till kungens allt starkare 

ställning i samhället. 

Frågor: 

– Hur skulle kungen tillsättas enligt landskapslagarna och MEL? 

– Vilka var kungens inkomster i landskapslagarna och MEL? 

– I vilken utsträckning hade kungen domsrätt landskapslagarna och MEL? 

– Vilka bestämmelser rör kungens jord i landskapslagarna och MEL? 

– Hur kunde kungen agera som befälhavare enligt landskapslagarna och MEL? 

– Vilka likheter och vilka skillnader framträder mellan de olika landskapslagarna sinsemellan 

samt MEL? 

Metod 
Vid undersökningen av lagarna kommer jag använda mig av en kvalitativ samt komparativ 

metodik. Närmare bestämt kommer jag att företa en djupläsning av källmaterialet samt 

jämföra resultaten från de olika källorna. Visserligen skulle det gå att använda en kvantitativ 

metod för att till exempel se på fördelning mellan böter. Men detta görs i det närmaste 

omöjligt på grund av att lagarnas upplägg och rubriceringen av många saker skiljer sig åt.  

Källor och avgränsningar 
De svenska landskapslagarna brukar normalt delas in i Svealagarna respektive Götalagarna. 

Även gutalagen finns. Gutalagen har jag dock valt att utesluta från undersökningen då 

Gotland hade en autonomare ställning i det Svenska väldet än de resterande svenska 
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landskapen. Visserligen så knöts Gotland närmare Sverige mot slutet av 1200-talet men 

detta torde inte ha hunnit påverka gutalagen.3 

Här följer en kort redogörelse kring vilka dessa lagar är. 

Götalagarna 

Till Götalagarna hör de båda västgötalagarna samt östgötalagen.  

Västgötalagarna 

Från Västergötland finns två lagtexter en nyare och en äldre. Den äldre brukar benämnas 

som VgL I och den yngre som VgL II. De första två bladen av äldre västgötarätt brukar dateras 

till ca 1250 eller ännu äldre. Däremot så är den första mer kompletta versionen av VgL I 

daterad till 1281. I denna finns även delar som dateras till mot 1300-talet. Den andra VgL II 

brukar anses som nyare. Dock bör det framhållas att dateringen av dessa två lagar är svår. 

Däremot så utgör västgötalagarna likt dalalagen (DL) en äldre rätt.4 

Östgötalagen 

Östgötalagen (ÖgL) dateras normalt till 1290- talet men för vidare diskussion av dateringen 

se forskningsläget, då dateringen under senaretid blivit ifrågasatt. ÖgL hör som tidigare till 

en av de mest väl bearbetade och omfattande lanskapslagarna i Sverige. Samt anses vara 

väldigt ”modern” för sin tid. Men innehåller även många äldre bestämmelser5 

Svealagarna 

Svealagarna utgörs av upplandslagen, södermannalagen, västmannalagen, hälsingelagen och 

dalalagen.  

Upplandslagen 

Den mest omfattande av Svealagarna är upplandslagen (UL). Denna lag brukar normalt 

dateras till 1296 eller ett par år före detta datum. Denna datering härrör från det faktum att 

stadsfästelsebrevet i UL är utfäst 1296. Däremot så härstammar de kvarvarande 

3 Artikel om Gotlands historia, < http://www.ne.se/lang/gotland/historia> (16/4 2014). 
4 Gösta Åqvist, Kungen och rätten (Lund 1989) s. 114–117. 
5 Ibid s. 111–112. 
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handskrifterna av lagen från mitten av 1300 talet. Upplandslagen hör till en av de mest väl 

bearbetade och omfattande lagarna tillsammans med ÖgL.6  

Södermannalagen 

Den första handskriften av södermannalagen (SdmL) härstammar från 1327 (då blev lagen 

stadsfäst) eller aningen senare enligt Schlyter medan K. G. Westman har föreslagit en 

datering så tidig som 1325. Stora delar av SdmL tros härröra från tiden kring 1300 då man 

under inflytande av UL omarbetade många lagar. Ytterligare en revision ska ha skett i 

samband med att de nu bevarande handskrifterna getts ut. Trots att SdmL har många 

likheter med UL så finn även olikheter som till exempel en äldre balkindelning vilket pekar 

mot att lagen härrör från en äldre lag.7 

Västmannalagen 

Det finns tre handskrifter av västmannalagen (VmL) bevarade och alla dessa härrör från 

1300-talet. Dock anses en vara nyare än de andra. Kring VmL- datering förekommer stor 

osäkerhet då inga riktiga indikationer finns. Löst brukar lagen placeras mellan 1296-1347 det 

vill säga från skapandet av UL fram till MEL. VmL är förövrigt baserad på UL dock även denna 

lag med egna avvikelser som tros kunna höra från en äldre rätt.8 

Hälsingelagen 

Hälsingelagen (HL) är endast bevarad i en handskrift. Denna dateras till mitten av 1300-talet. 

HL anses som tidigast ha utarbetats 1319 och är till stor del baserad på UL bortsett från 

främst byggningabalken där äldre bestämmelser förekommer.9  

Dalalagen 

Dalalagen (DL) finns likt HL enbart bevarad i en handskrift från 1300-talets mitt. Dalalagens 

ursprung är höjd i dunkel. Det har till exempel föreslagits att dalalagen skulle kunna utgöra 

6 Åke Holmbäck & Elias Wessen (red.), Svenska Landskapslagar. Ser. 1, Östgötalagen och Upplandslagen 
(Stockholm 1933) s. 3–4, XXIV. 
7 Åke Holmbäck & Elias Wessen (red.), Svenska Landskapslagar, Ser. 3, Södermannalagen och Hälsingelagen 
(Stockholm 1940) s. XIV–XXXI. 
8 Åke Holmbäck & Elias Wessen (red.), Svenska Landskapslagar. Ser. 2, Dalalagen och Västmannalagen 
(Stockholm 1936) s. XXXIII–XXXIX. 
9 Holmbäck & Wessen (1940) s. XLII–LXI. 
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en föregångare till VmL. Det som däremot tycks vara en allmän åsikt är att dalalagen är en av 

våra äldsta lagar härstammandes från tiden före UL.10 

Magnus Erikssons Landslag 

Magnus Erikssons landslag (MEL) kom att bli den första gemensamma lagen för hela riket. 

Denna lag började utarbetas 1347. Lagen i sig började tas i bruk 1352. Dock tog processen 

att införa lagen en lång tid. Det sista landskapet att anta lagen skulle bli Västergötland 

1416.11 

Källkritik 
De utgåvor av lagarna som jag använder mig av är översatta till nusvenska. Detta är mycket 

möjligt en nackdel då man kommer längre bort från originalet. Men eftersom språket i 

lagarna är relativt svårtytt för en ovan person, minskas nog risken för feltolkningar i och med 

användandet av översatta lagar då lagarna översatts av personer med stor kunnighet i 

fornsvenska. En nackdel är ändå det att texterna är översatta ring 1940, vilket medför att 

vissa nyanser i översättningen lär vara anpassad efter den tidens syn på vad som är viktigt. 

Vidare härstammar många av lagarna från handskrifter, vilka härrör från senare tid än när 

lagen först skrevs ned. Detta i säg kan innebära att lagmaterialet blivit förändrat och kanske 

inte är exakt samma som när lagen stiftades. Men dessa skillnader är dock omöjliga att 

urskilja då inga originaltexter finns så lagarna bör nog ändå behandlas som källa för den tid 

de är daterade till för skulle man utgå från de bevarade manuskripten skulle UL vara nästan 

samtida med MEL vilket helt klart inte är fallet. Anledningen att detta är relevant är främst 

för att finns ingen datering av lagarna är det svårt att göra jämförelser. Nackdelen är som 

sagt var dock att en del av analysen förutsätter att lagarnas datering är riktig. 

Eftersom jag kommer att använda landskapslagarna samt MEL som källor för tiden för 

lagarnas uppkomst och inte som källor på en urminnes rättstradition så undviks det som är 

det mest omtvistande kring lagarna - det vill säga hur representativa lagarna är för en 

gammal lokal rättstradition.12 

10 Åqvist (1989) s. 108–111. 
11 Ibid s. 122–124. 
12 För mer om detta se avsnittet om tidigare forskning i denna uppsats. 
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Normalt sett är lagar skapade av personer högt upp i samhället. Därav kan lagarna med stor 

sannolikhet i viss mång ge en skev bild av hur samhället tedde sig. Men eftersom att detta 

arbeta är tänkt att handla om den rätt som kungen ges enligt lagarna så borde detta kunna 

undvikas. 

Tidigare forskning 

Urgermansk rättstradition? 
Ett viktigt spörsmål som diskuterats av forskningen kring lagarna är huruvida 

Landskapslagarna är representativa för en förkristen lagtradition eller om lagarna tillkommit 

uteslutande på grund av inflytande utifrån. Inlyftandet i detta fall rör sig om inflytande av 

romersk rätt i och med kristnandet.  

Den traditionella bilden har en förankring i tysk forskning. Denna bild bygger huvudsakligen 

på ett evolutionärt tänkande kring framväxten av nedskrivna lagar i de germanska områdena 

(norden inkluderat). Det vill säga i det gamla samhället som var ett ättesamhälle som ska ha 

dominerats av jämstarka ätter. Där fanns redan lagtraditioner som var överförda av vanerätt. 

Dessa kom senare att skrivas ned när den kungliga kontrollen stärktes och på så sätt fick 

makten kontroll över lagstiftningen och kunde påverka den efter eget behag. Slutet av denna 

process i Sverige skulle alltså ha skett i och med MEL då hela riket fick en enhetlig lag. 

Visserligen fortfarande med spår från det förkristna samhället.13 

Elsa Sjöholm är kritisk mot teorin om att lagarna är representativa för en gammal germansk 

lagtradition. Istället menar hon att lagarna är ett resultat av kristendomens införande i 

Sverige, en process som åtminstone i maktelitens fall gick mot sitt slut under början av 1100 

talet. Därigenom menar Sjögren att de lagar som finns representerade skall ha följt med 

kristendomens utspridning och på så sätt inrättat ett nytt lagsystem som i stora delar ska ha 

varit enhetligt över landet. Istället förklaras skillnaderna mellan lagarna med att dessa 

uppkommit efter införandet av kristendomen till följd av bland annat maktstrider mellan 

kyrkan och den världsliga makten. Detta skiljer sig mot den gamla teorin som istället 

förklarar skillnaderna med att landskapen haft separata lagtraditioner som utvecklats åtskilt 

från varandra. 14 

13 Elsa Sjöholm, Sveriges Medeltidslagar (Lund 1988) s. 33–49. 
14 Ibid s. 46–51. 
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Dock finns andra forskare som inte delar Elsa Sjöholms bild av ett enkelspårigt forskningsläge 

där stor vikt ligger på lagarna som representativa för en förkristen rättstradition.  

En av dessa forskare är Thomas Lindkvist som i sin recension av Sjöholms Sveriges 

Medeltidslagar presenterar en annan bild. Lindkvist menar för det första att den vanligaste 

användningen av Landskapslagarna är först och främst som källor kring tiden som lagarna 

uppkom. Kritiken mot att lagarna används som källor för en tid långt tillbaka är smått 

irrelevant då denna typ av forskning inte bedrivs i någon större utsträckning. Han riktar även 

ytterligare kritik mot Sjögrens teorier om att allt innehåll i lagarna hämtats från romersk 

rättstradition. Lindkvist menar istället att man kan se till alternativa teorier såsom att 

samhället succesivt blir mer och mer komplext och därigenom måste de befintliga 

lagssystemen kompletteras med lagar som rör nya problemområden.  Lindkvist menar även 

allmänt att problematiken med Sjöholm är att hon inte tar hänsyn till samhället runt lagarna 

och hur det fungerade utan istället placerar lagarna i ett ”socialt tomrum”15 

Med andra ord så tycks Lindkvists förespråka en mer nyanserad bild där delar av Lagarna 

mycket väl kan utgöra sedvanerätt medan vissa delar utgörs från influenser av romersk rätt. 

Detta är en bild som även andra inom området tycks ställa sig bakom.  

Till exempel Christine Ekholst som i sin avhandling För varje brottsling ett straff fokuserar 

främst på brotten i lagarna och vilka påföljder dessa hade. Analysen av brotten och straffen 

sker i sin tur ur ett genusperspektiv. Hon tar även kort ställning till problematiken kring till 

vilken grad lagarna utgör en gammal rättstradition. Hon ställer sig i detta fall bakom den mer 

”nyanserade” bilden.16 

Lagarnas ursprung 
Dateringen av landskapslagarna är en annan fråga som är omdebatterad. Bland nyare 

forskning har detta varit mest omdiskuterat rörande dateringen av ÖgL  

Den traditionella dateringen av ÖgL härrör till omkring 1290. Denna datering baseras främst 

på det faktum att en nedskriven lag från Östergötland omtalas 1303. Den äldre gränsen 

beror på att i ÖgL framgår Magnus Birgerson som lagstiftare, samt att paragrafen som detta 

15 Thomas Lindkvist ”Medeltidens Lagar”, Historisk tidskrift 109 (1989) s. 416–418; Thomas Lindkvist, ”Svar till 
Elsa Sjöholm”, Historisk tidskrift 110 (1990) s. 558–559. 
16 Christine Ekholst, För varje brottsling ett straff (Stockholm 2008) s. 21–22. 
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omnämns i går att datera till 1286. Detta har lett till slutsatsen att lagen inte kan vara äldre 

än paragrafen. Vidare har man utgått från indikationer på att lagtexten är redigerad av en 

lagman eftersom en sådan person typisk, juridisk terminologi används i vissa delar. Denne 

anses ha varit Bengt Magnusson, som var lagman i Götaland från till 1292. Vidare anses det i 

Holmbäck och Wessens utgåva av ÖgL att det även är möjligt att det föreligger en äldre 

lagtext som ligger till grund för den som redigerats 1290. Denna bild av dateringen det vill 

säga 1290 är en bild som även Gösta Åqvist i Kungen och Lagen tycks ställa sig bakom.17 

Enligt Elsa Sjöholm finns det en anledning att revidera dateringen av ÖgL. Enligt Sjöholm bör 

nämligen lagens datering flyttas fram 60 år i tiden från 1290 till ca 1350.  Bakom denna 

omdatering placera Sjöholm flertalet argument. Det första är omfattningen av edsöret. 

Dettas omfattning har enligt Sjöholm större likheter med edsöret i MEL och därav bör lagen i 

tid placeras närmare MEL. Ytterligare en bakomliggande anledning till Sjöholms 

dateringsförslag är det faktum att kungens domsrätt i ÖgL representerar en modernare syn 

än den som framställs i till exempel Svealagarna som dateras liknande i tiden som ÖgL. 

Vidare förklarar Sjöholm de ålderdomliga delarna i ÖgL genom att dessa blivit kvar och för 

att visa på detta pekar Sjöholm på vissa motsägelser som finns i lagen mellan delar som 

tolkas som äldre och delar som tolkas som modernare.18 

Lindkvist håller däremot, i sin recension av Sjögrens bok, inte med om att Sjögrens datering 

är så säker som hon vill framställa den. Han menar istället att Sjöholm missat alternativa 

förklaringar till de skillnader i lagtexterna som Sjöholm använder till grund. Lindkvist menar 

istället att det faktum att edsöreslagstiftningen i ÖgL är mer omfattande lika gärna kan bero 

på en faktor såsom att kungamakten och biskopsmakten helt enkelt hade en starkare 

ställning i Östergötland än i Svealandskapen vid tiden för lagarnas nedteckning. Så på så sätt 

kan den klassiska dateringen ändå vara den troligaste. Vidare klargör även Lindkvist att 

Sjöholm missat andra viktiga faktorer såsom att skatter är mer reglerade i UL än i ÖgL.19 

17 Holmbäck & Wessen (1933) s. 3–5; Åqvist (1989)  s. 111–112. 
18 Sjöholm (1988) s. 191,227, 242–244. 
19 Thomas Lindkvist, ”Svar till Elsa Sjöholm”, Historisk tidskrift 110 (1990) s. 558–559. 
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Kungen och lagarna 
Kungen är inte så omdiskuterad i allmänhet i forskningen. Speciellt inte utifrån dennes 

rättigheter i lagarna. Fokus tycks snarare ligga på att utnyttja lagarna för att försöka skapa en 

bild av hur samhället såg ut.  

Kungens domsrätt20 i landskapslagarna och MEL tycks vara det ämne som omfattas flitigast 

av forskningen kring medeltidslagarna. Speciellt Gösta Åqvist i Kungen och rätten redogör 

kring detta. Dock ligger fokus i Åqvist bok snare på hur kungen agerade som lagstiftare. Dels 

genom landskapslagarna och landslagarna, dels genom den lagstiftande makt som kungen 

kunde utöva genom utfärdandet av stadgar såsom Alsnö stadga.21 Sjöholm, som tidigare 

nämnts går även hon igenom en bit om kungens domsrätt vilket i sig är förståeligt då hon 

gett sig in på att försöka framställa en relativt komplett bild av lagarnas innehåll. 

Enligt Åqvist är kungens domsrätt någonting som i stort är höjt i dunkel. Åtminstone den 

tidiga uppkomsten och formen i lanskapslagarna. Främst i VgL I och II finns enligt Åqvist en 

formulering som skulle kunna tyda på att kungen själv handlar och på så sätt tillsätter en 

nämnd. Denna formulering konstateras dock vara problematisk speciellt då ÖgL uppvisar en 

annan procedur för tillsättning av nämnder där häradshövdingen istället tillsätter nämnden. 

Åqvist konstaterar därför att det skulle vara mer logiskt om ursprungstexten ”konongær skal 

næmd firi sik sætiæ”22 kunde tolkas som att ”kungen låter sätta nämnd inför sig”23 istället 

för ”konungen skall sätta nämnd inför sig”24 Åqvist förslag på tolkning skulle alltså innebära 

att nämnden snarare utgjorde en lokal sak likt i ÖgL än något som Konungen utsett. Det kan 

även vara värt att klargöra att med konungsräfst menar Åqvist att det är en form av 

domsrätt där kungen dömde med nämnd. Så det viktiga med tolkningen av texten rör 

huruvida nämnden utsetts lokalt troligvis av lagmannen eller av konungen.25 

Det finns alltså enligt Åqvist en form av kunglig domsrätt där kungen agerar tillsammans med 

en nämnd. Det vill säga Konugnsräfsten. Men han talar även om ytterligare en form av 

kunglig domsrätt och denna är kungens dom. Kungens dom innebär att kungen ensam 

dömer. Men Åqvist säger också att dessa former av domsrätt är någonting som tycks vara 

20 Med domsrätt menas kungens rätt att på olika sätt agera som domare. 
21 Åqvist (1989). 
22 Ibid s. 181. 
23 Ibid s. 181. 
24 Ibid s. 181. 
25 Ibid s. 176–183 
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allmänt mellan lagarna. Inga fler exempel än det som tidigare ges emellertid. Han 

konstaterar även att det är först i SdmL som för första gången ett kungligt 

sanningsmonopol26 nämns.27 

Sjöholm behandlar kungens domsrätt utifrån Svealagar respektive ÖgL. Kring Svealagarna 

konstaterar hon att kungen i UL saknar någon övergripande rätt. sanningsrätt och att 

kungens rätt att döma enbart finns i ett par undantag. Även konstaterar hon likt Åqvist att 

kungens sanningsmonopol tyck uppkomma först i SdmL. Angående ÖgL tycks Sjöholm 

urskilja ett system där lagmannen blivit kungens ombud samt att lagarna förutsätter att 

kungen har rätt till sanningen likt i SdmL. Jag uppfattar det som om att Sjöholm ger kungen 

en större domsrätt i ÖgL än vad Åqvist gör.28 

Kungens inkomster behandlas även till viss del. Dock inte riktigt lika omfattande som 

domsrätten. Till viss del så berör Sjöholm däremot in på kungens bötesrätt samt även 

arvsrätt. Det Sjöholm här kommer fram till gällande böter rör främst bötesbestämmelserna 

kring dulgadråp29. Dock konstaterar hon även att tredelningen av bot som grund tycks ha 

införts i och med Alsnö stadga. Det hon kommer fram till gällande dulgadråp är att det är 

smärre skillnader mellan lagarna främst då det gäller till exempel ansvarsfrågor det vill säga 

om ansvaret vid dulgadråp ligger på markägare eller hundare.30 Även konstaterar hon att 

kungen får en större del av boten i ÖgL samt MEL vilket enligt Sjöholm är ett resultat av att 

lagarna enligt hennes datering ligger närmare varandra i tiden.31 Rörande kungens rätt till 

arv så ta Sjöholm upp bestämmelserna kring danaarv.32 Huvudspåret här att 

bestämmelserna i UL och SmL tycks göra gällande att kyrkan arv efter efter allt utom 

utländska män, som inte är präster, för där övergår arvet till kungen. I ÖgL och DL får kungen 

istället allt. Detsamma gäller i båda västgötalagarna bortsett från om det rör en utländsk 

26 Det som menas med sanningsmonopol tycks kort vara att kungen i det närmaste står över de normala 
rättegångssystem som finns i lagarna.  
27 Åqvist (1989) s. 176–183, 332. 
28 Sjöholm (1988) s. 220–231. 
29 Dulgadråp är en benämning på när en dräpt person hittas och ingen arvinge finns.  
30 Hundare är en beteckning på mindre administrativa områden i svealandskapen.  
31 Sjöholm (1988) s. 232–235. 
32 Daanarv är när en man dör och ingen känd arvinge finns. 
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präst, då tillfaller allt kungen. I MEL däremot får kungen allt arv efter utlänska män och 

hälften från inländska.33 

Sjöholm omnämner även kungavalsprocesserna som finns i UL samt SdmL. Sjöholms 

utredning av dessa processer tycks i hög grad fokusera på vilken ställning kyrka respektive 

aristokrati synes ha i processerna. Sjöholms slutsats tycks vara att: Den världsliga makten 

dominerar i UL och SdmL. Kyrkan försvagats ytterligare i SdmL B34 det är värt att påpeka att 

dessa bestämmelser även jämförs med de norska motsvarigheterna, vilka ger en större plats 

åt kyrkan.35 

Slutligen berör Åqvist kungens roll som befälhavare kortfattat. Det han främst verkar komma 

fram till är att befälsrätten över ledungen finns i UL samt att en liknande rätt anpassad till 

övergången från ledung till rusttjänst finns i MEL.36 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

33 Sjöholm (1988) s. 234, 
34 SdmL B är det som jag i uppsatsen omnämner som tillägg till SdmL utifrån den omnämning som används av 
Holmbäck och Wessen. 
35 Sjöholm (1988) s. 209–211. 
36 Åqvist (1989)  s. 178 

13 
 

                                                           



Undersökning  

Om kungens kröning 

Kungaval 
Sverige var under medeltiden ett valkungadöme, varför bestämmelser om hur kungen skall 

väljas finns i några av landskapslagarna samt MEL. De lagar som innehåller bestämmelser är 

VgL I, VgL II, UL, SdmL och MEL. Bestämmelser om kungaval saknas däremot i ÖgL, DL, HL 

och VmL. Däremot är i de olika lagarna föreskrivna kungavalsprocesserna inte helt lika. Jag 

skulle vilja påstå att det går att identifiera tre olika processer, -en som finns i VgL I och VgL II. 

En ytterligare variant finns i UL och SdmL. Sist finns en variant i MEL och additamentet 

(tillägget) till SdmL.  

Kungavalsprocessen som finns i västgötalagarna ger rätten till kungaval till svearna. Denna 

process består i att kungen väljs i svealanskapen och övergår sedan istället till vad som är en 

kombination av kungavalsprocess samt Eriksgata. Detta innebär att under eriksgatan skall 

den blivande kungen dömas till37 att bli kung av götarnas lagman. Utifrån denna 

bestämmelse tycks det naturligt att en liknande lag skulle ha funnits i Östergötland, men 

detta saknas dock.38  

I UL och SdmL finns i sin tur en i det närmaste identisk bestämmelse kring kungaval. Initialt 

är det värt att påpeka att denna i stora drag är snarlik den som finns i västgötalagarna. Här 

preciseras dock att det är de tre uppländska folklanden som äger rätt att välja kung. Sedan 

står det att de olika landskapens lagmän39 skall döma den blivande kungen att bli kung. Samt 

att efter detta skall den nye kungen ha rätt till både att styra riket samt Uppsala öd.40 En 

oklarhet vid denna procedur är huruvida lagmännen skulle vara närvarande vid kungavalet 

eller om det skulle ske ute i landskapen. För som lagen är skriven tycks det som att 

lagmännen skall närvara vid kröningen. Speciellt då ingenting om en sådan procedur nämns i 

37 Att dömas syftar här inte till att straffa utan snarare till att kungen godkänns. 
38 VgL I, R. 1; VgL II, R. 1. 
39 En lagman var den högste domaren/ämbetsmannen i landskapen. Respektive lagmäns områden kallades för 
lagmannadömen.   
40 Uppsala öd utgjorde ett system med gårdar som tillhörde kronan för mer om detta se avsnittet Uppsala öd 
under konungens inkomster. 
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flocken som berör Eriksgata. I sådana fall skulle denna del av proceduren vara en 

nymodighet sett till den som finns i västgötalagarna.41 

I MEL samt additamentet till SdmL finns ytterligare en variant av kungavalet. I denna senare 

variant av kungavalstadgarna står det uttryckligen att lagmännen skall bege sig till 

kungavalet. Dessutom skall dessa ta med sig tolv män var. Dessa män skall vara godkända av 

lagsagan. Intressant här är även att den gamla stadgan om att folklanden skall välja kung 

tycks ha försvunnit utan istället så skall lagmännen rösta. Visserligen har den Uppländska 

lagmannen rätt till den första rösten och sen följer de andra i en bestämd ordning. Det 

preciseras även så att om kandidaten får alla eller ”de flesta” av rösterna så skall han dömas 

till kung.42 

Utvecklingen av kungavalen är intressant. Det verkar som att valet från västgötalagarna till 

MEL har gått succesivt från att vara en angelägenhet främst för Svearna till att på allvar bli 

en angelägenhet för hela landet. Där alla tycks ha någorlunda lika att säga till om istället för 

att bara acceptera en av svearna vald kandidat. Samtidigt tycks det även finnas en viss 

centraliseringsprocess kring Uppland eftersom att trots allt lagmännen gått från att ta emot 

kungen i deras respektive landskap till att mötas i uppland och där välja en kung.   

Eriksgata 
Bestämmelserna kring Eriksgata43 när något som tycks följa kungavalsprocessen då 

bestämmelserna kring Eriksgatan endast finns i de lagar som även har med bestämmelserna 

kring hur kungavalet skall företas. 

I västgötalagarna finns ingen beskrivning utav en komplett Eriksgata och namnet Eriksgata 

används inte heller. Men såsom kungens färd beskrivs och det faktum att kungen skall ges 

gisslan, -det vill säga att kungen får gisslan som en garant för fri lejd. Tycks de vara 

motsvarande eriksgata44  

I Svealagarna tycks Eriksgatan enligt lagarna ske i stort sett på samma sätt. Kungen rider runt 

Sveriges landskap. Varje landskap ska ge kungen gisslan och fri lejd så att denne inte far illa. 

41 UL, Kg. I, II; SdmL, Kg. I, II. 
42 MEL, Kg. IV; SdmL, Additament. I. 
43 Eriksgata syftar till den färd runt riket som en nyvald kung skulle företa.  
44 VgL I, Kg. II; VgL II, Kg. II. 
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Kungen i sin tur skall svära sin ed till folken i landskapen.45 Sammanfattningsvis tycks 

Eriksgatan i det stora hela, speciellt i Svealagarna och MEL vara av symbolisk karaktär utan 

nämnvärd praktisk funktion. Detta till skillnad mot den tidiga kungavalsprocessen i VgL där 

Eriksgatan tycks ha fungerat som en del av kungavalet.  

Kröning 
I lagarna finns tre variatoner av lagstiftning rörande vigseln46 av kungen. Dessa avsnitt 

existerar i UL, SdmL, och MEL, -det vill säga lagarna med anknytning till Svealandskapen. I 

den första varianten som finns i UL står att kungen skall vigas i Uppsala domkyrka efter att 

Eriksgata är riden. Vigseln skall företas av både ärkebiskop och lydbiskopar, därefter har 

kungen full rätt till sitt ämbete. Den kröningsprocedur som beskrivs i SdmL är snarlik den i 

UL. Enda betydande skillnaden är att det inte står någonting om var kungen skall vigas. Det 

står heller inte utförligt att kröningen skall ske efter eriksgata.47 

Den variant som finns i MEL skiljer sig däremot en aning från den procedur som finns i UL 

och SdmL. Dels används både termen vigsel samt kröning. Men framförallt står det att vigsel 

och kröning skall ske i Uppsala, men det kompletteras med en bestämmelse om att kungen 

kan låta sig vigas och krönas på den plats i landet som för tillfället passar. Det tycks heller 

inte längre vara obligatoriskt att ärkebiskopen företar kröningen, endast lämpligt. De 

lydbiskopar som berörts tidigare är inte alls omnämnda. Därutöver finns inget om att 

ceremonin ger kungen full rätt till sitt ämbete. Utan vigseln och kröningen tycks vara en 

ceremoni med främst ceremoniella funktioner.48  

Allt indikerar på att vigseln av kungen sett till vad lagen anger tappat betydelse från UL till 

MEL. Förändringen tycks speciellt ha minskat kyrkans roll i denna ceremoni, då kyrkans 

företrädare tycks ha en mer tillbakaskjuten position. Det är troligt att detta snarare har att 

göra med en eventuell förskjutning i makt mellan kyrka och kung.  

45 UL, Kg. II; MEL, Kg. VII. 
46 Med vigsel menas här när den blivande kungen vigs till sitt ämbete. 
47 UL, Kg. III; SdmL, Kg. III. 
48 MEL, Kg. VIII. 

16 
 

                                                           



Kungens inkomster 

Rätten till penningbot 
Gemensamt för alla lagarna tycks vara ett system där de flesta högre bötesbelopp delas. De 

bötesbelopp som oftast tycks gå i treskifte är de mellan 3 och 40 mark. Med treskifte menas 

att en del av boten betalas till målsägande en annan till häradet och den sista till kungen.49 

Systemet med att dela boten i tre delar är något som redan existerar i VgL I här preciseras 

att målsägandet skall få en del kungen en och ”alla män” en del av boten. Treskiftesmodellen 

har däremot en aningen tillbakadragen roll i VgL I sett till senare lagar. Dock är som sagt VgL 

I allmänhet en kortfattad lag. Så redan i den tidigaste lagen finns detta system med. 

Systemet med treskifte av böter finns också med i dalalagen som även den är en äldre lag. 

Med andra ord finns treskiftet redan med från de tidigaste lagarna. Modellen för hur böter 

skiftas är även något som lever kvar i MEL.50 Det skulle definitivt gå säga att en tredjedel av 

böter har utgjort en inkomst för kungamakten under hela denna period och att 

grundsystemet är det samma genom perioden. Däremot är det aningen tydligare i ÖgL, MEL 

och Svealagarna än i VgL. 

Bot vid brott mot edsöret 
Edsöresbrott är en kategori av brott som främst omfattas av fridsbrott riktade mot hemmet. 

Anledningen till att denna kategori av brott behandlas separat i lagarna har att göra med 

själva edsöret. Detta är nämligen en del av den ed som kungen svär när denne tillträder 

tronen. Det vill säga att kungen svär att han skall skydda sina undersåtar speciellt från dessa 

brott.  

Den enda av landskapslagarna som inte innehar någon form av Edsöreslagstiftning är VgL I. I 

VgL I finns endast en brottskategori som kallas Urbotamål, -för att dessa inte går att böta sig 

fri från. Denna brottsrubricering finns fortfarande kvar i VgL II, det är däremot tillagt att 

flertalet av dessa brott bryter mot kungens edsöre. I lagen finns även preciserat hur brott 

mot edsöret skall bestraffas. Först och främst blir den som bryter mot edsöret fredslös, om 

inte målsägande vill benåda personen som då kan böta 40 mark till kungen för att bli fri från 

49 Se t.ex. UL, Ä. V, VI; SdmL, J. I, II, V; VmL, M. I, X; DL, M. I; VgL II, Kk. XI, IL; ÖgL, M. I, XII; MEL, D. XIII, XXXI.  
50 UL; VgL I; VgL II; DL; ÖgL; HL; VmL; SdmL. 
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brottet. Vill inte målsäganden ge den anklagade denna gunst så blir denne fredslös och 

egendomen skiftas likt de flesta böter i tre delar. Där en del går till kungen.51 

Bestämmelserna rörande hur edsöresbrotten skall bestraffas är i det stora hela lika i de 

resterande lagarna. Det vill säga att böterna treskiftas och att de finns en möjlighet att bli fri 

om målsäganden vill detta. Dock mot 40 marker i bot till kungen.52 Intressant med 

edsöresstraffen är att dessa utgår ifrån vilken egendom som förbrytaren har, vilket medför 

att beloppen som kungen kunde få i vissa fall bli kunde höga om till exempel en aristokrat 

bröt mot edsöret, medan en bonde med liten egendom skulle kunna resultera i ett belopp 

lägre än för vanligt mord. Det får heller inte glömmas att fredslösheten torde ha varit en 

viktig del av straffet.  

Bot vid andra allvarliga brott 
Edsöresbrott är inte de enda brott av allvarligare karaktär som behandlas i lagarna. 

Intressant med dessa andra allvarliga brott är att bötesdelningen ofta skiljer sig från den 

normala. Dessa brott som inbringar högre bötesbelopp är brott av en allvarligare karaktär 

och tycks inte förekomma i samma utsträckning i Götalagarna som i Svealagarna. Speciellt 

inte i VgL I och II något undantag finns i ÖgL 

I ÖgL finns ett par fall där dubbel bot utdöms för allvarliga brott. De fall som finns är dels ett 

där någon begår ett dråp under tiden som kungen vistas i landskapet. I detta fall blir straffet 

det dubbel bot (80 mark) och den pålagda halvan faller till kungen. Troligt är även att kungen 

får sin tredjedel av den normala mordboten då detta genomgripande tycks höra till det 

normala. Under samma flock som dråp då kungen är i landet finns även en bestämmelse om 

att dråp med kniv ska gäldas dubbelt. Samma fördelning på det också.53   

Brott som omfattas av dubbel bot och hundramarkersbot är däremot vanligt förekommande 

i Svealagarna och utgör huvudsakligen ett ökat skydd i hemmet samt mot överlagt mord. De 

normalaste fallen för 80 markerbot är när någon dräpt en annan med försåt. Även om man 

dräper omyndig rör det sig om 80 marker. 80 markersbot skiftas så att kungen får en 

tredjedel av hälften. Det vill säga samma belopp som kungen skulle få normalt vid 40 

markersbot så här är det målsäganden som får mer. Detta gäller dock inte för DL där 80 

51 VgL I, U; VgL II, U. 
52 ÖgL, E. VIII, X; UL, Kg. IX; SmL, Kg. IX; HL, Kg. VI; VmL, Kg. VI; DL, E. VI. 
53 ÖgL, D. XV. 
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markersbot treskiftas. Vidare så anges heller inte hur boten skall skiftas i HL. Vanligast tycks 

det ändå att kungen får den mindre delen.54 

100 markersbot är det andra fallet där boten är högre än vanligt. Detta straff finns i alla 

Svealagarna utom DL. Intressant här är att boten höjts i UL från det gamla beloppet på 120 

marker (ett stor hundrade) till 140 marker. Dessa böter utgör främst ett skydd för hemmet. 

Men utdöms även till exempel vid inomsängsdråp. Hundramarkersboten skiftas på ett 

säreget sätt och inte enhetligt mellan lagarna i UL får 30 marker av det totala beloppet. I 

SdmL får kungen halva hälften. Kungens del i boten är alltså relativt liten om än beloppet är 

förhållandevis stort. Däremot i VmL står enbart att kungen får del i boten och ingenting om 

hur stor del vilket gör att detta lika gärna skulle kunna röra sig om treskifte.55 

Intressant dock med dessa högre böter är att kungen har en relativt liten del av dessa. Det är 

nästan som om udden i brotten är riktade mot målsägande och inte mot kungen som garant 

för friden. Vilket man skulle kunna argumentera för att den är i edsöresbrotten och de böter 

där stor del eller hela går till kungen. Det är troligt att dessa kategorier av brott hör samman 

med en lagtradition i Svealand. Att brotten inte finns med i ÖgL i samma utsträckning kan 

även ha att göra med att Edsöreslagstiftningen i är mer omfattande. För de brott som 

omfattas av högre bot i Svealagarna är oftast fridsbrott som är riktade mot hemmet, en 

kategori av brott vanligt förekommande i edsöret. Det är även troligt att den dubbla boten 

för knivstick som finns i ÖgL kan höra till vad som klassas som överlagt mord I UL. Speciellt 

med hänseende på att sticksår måste ha varit allvarliga med medeltidens läkekonst.  

I MEL tycks denna kategori av brott inte finnas kvar utom i en paragraf som rör brott vid 

ledung, vilken borde vara föråldrad då ledungen inte nämns på andra ställen i lagen. Det 

skulle i praktiken däremot ha kunnat fungera som en lag gällande vid fälttåg. Dock kan det 

här vara relevant att påpeka att i MEL har straffen för mord och dråp ändrats till dödstraff i 

stället för böter. Vid dråp skall den skyldige dock tas på bar gärning för att dödstraff skall 

vara aktuellt.56 Om än dödstraff existerar tidigare lagar tycks det först i MEL blivit standard 

vid allvarliga brott, -kanske ett resultat av en ökad kontroll över rättsväsendet från 

stadsmaktens och kyrkans sida. Sen är det möjligt att det normaliserade skattesystemet som 

54 UL, M. XI; HL, M. XXI; SdmL, M. XXVI; VmL, M. X; DL, III. 
55 UL, M. XII, XIV; SdmL, M. XXVII, XXVIII; VmL, M. XI, XII, XIII. 
56 MEL, H. I, D1. II, XLII. 
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finns vid tiden för MEL medför att inkomsten från böter är av en mindre vikt för kungens 

finansiella läge så att det gör mindre om de högsta bötesbeloppen för de allvarligaste 

brotten omvandlas till dödstraff.  

Hedersbot 
Hedersbot är en speciell kategori med böter som utfaller när någon dödat en högt stående 

persons undersåte. Dessa bestämmelser finns i alla landskapslagar förutom västgötalagarna 

och DL. 

I HL finns den bestämmelse om hedersbot som troligtvis är den äldsta. I denna bestämmelse 

får kungen 12 marker om en av hans män blir dräpta. I HL står hederboten i en gemensam 

flock med böter som rör förolämpningar. Dessa två företeelser har skilts åt i SdmL så att 

förolämpningarna fått en egen flock före den om hedersbot. Bötesbeloppet i SdmL är även 

höjt till 40 marker, ett belopp som är representativt inom alla de andra landskapslagarna 

som har hedersbotsbestämmelser. Intressant är att i UL framgår att boten för dråp av kungs 

man tidigare var 12 marker och att den ändrats av Birger Jarl till 40 mark. Bestämmelsen i HL 

tycks alltså vara en gammal bestämmelse som inte ersatts när lagtexterna moderniserats. 

Bestämmelserna i de andra lanskapslagarna är som tidigare sagts 40 mark för kungs man 

dock finns även lägre belopp som gäller till exempel jarls och stormans man. Dessa finns i 

alla andra lagar som innehar bestämmelser om hedersbot utom i VmL, där endast kungen 

finns nämnd. En intressant skillnad finns dock i ÖgL där lagen även gäller kungens brytar.57 

Kanske har kungens undersåtar en starkare plats i ÖgL.58 

Hedersboten finns däremot inte i MEL, vilket tyder på att den har avskaffats inom det 

lagarbetet. Det är uppseendeväckande då det är en lag som har existerat i de flesta av de 

mer betydande landskapslagarna. Det skulle kanske kunna vara så att när dödstraff infördes 

på dråp så minskade betydelsen av att ha en extra bot då gärningsmannen liks skulle plikta 

med livet.  

57 En bryte var en person antingen fri eller ofri som hade översyn över trälar. I detta fall då de gäller konungens 
bryte kan en sådan även ha haft administrativa uppgifter. 
58 ÖgL, D. XIV; UL, M. XX; HL, M. VII; VmL, M. XVII; SdmL, M. XXXV. 
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Böter och broar 
Böter för broar som inte håller tillräcklig kvalitet är en form av bot som finns i alla 

landskapslagar förutom VgL I och II. Bestämmelserna varierar däremot mellan de lagar som 

finns. 

I ÖgL finns ett relativt begränsat system av bestämmelser kring broar. Gällande bot för 

bristfälliga broar finns två bötesbelopp ett lägre på tre örar, och ett högre på tre marker. 

Dock anges inte här någonting om hur böterna skall skiftas det mindre bötesbeloppet kan 

nog sägas ska tillfalla byn då denna del tycks ligga på byn. Den större delen på tre marker är 

däremot otydlig. Det rör sig för det första om broar som en hel by är ansvarig för så troligt är 

att åtminstone en del av beloppet skulle kunna gå till häradet. Huruvida kungen också får sin 

del är dock höjd i dunkel. Men det är ändå inte orimligt att det skulle vara så. Vad som talar 

emot är att i ÖgL anges det väldigt ofta när det är treskifte. I ÖgL finns dock ytterligare en 

flock om brobyggen denna rör broar på allmänningar. Det intressanta här är att i denna flock 

finns en del som anger att om kungen far illa på en sådan bro som ligger på en allmänning 

och är under häradet skall kungen få bot för detta. De fall som kungen kan råka illa ut på 

enligt lagen är två. Det är om antingen färden hindras eller om kungens kläder förstörs. Dock 

är inte formuleringen helt klar så de skulle kunna vara så att båda fallen skulle måsta ske 

innan man var skyldig att böta. Denna bot uppgår till 12 marker och kallas för hedersbot. 

Vilket är intressant speciellt då boten följer det gamla hedersbotsbeloppet som var i bruk i 

HL. Detta kan jag tycka är en indikation på att bestämmelserna kring broar i ÖgL är av ett 

äldre slag än i Svealagarna.59  

I Svealagarna inklusive DL finns bestämmelser kring underhåll och byggande av broar.  I 

dessa fall tycks kungen ha en speciell roll gentemot många andra fall. Vidare finns en större 

variation av bötesdelningar. Men en sak tycks genomsyra dessa lagar runt broar och 

brosyner och det är en rangordning mellan olika broar efter placering och storlek. Det finns 

dels de mindre broarna i anslutning kring byar samt större broar på landsvägar eller över 

stora vattendrag. Kring dessa olika broar skiljer sig reglerna något speciellt bötesbelopp och 

bötesdelningar. 

59 ÖgL, B. IV, V. 
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I DL och VmL tycks boten vid mindre broar såsom mellan byar eller i DL rent utav i byar ska 

skiftas i två delar där den ena delen går till Kungen den andra delen går till de som synat 

bron. Värt att tillägga här är att boten rör sig om 6 öre60 vilket normalt inte brukar skiftas. I 

UL och SdmL däremot tycks boten för det minsta av broarna främst gå till dem som inte 

försummat sin del av brobygget, broarna underhölls nämligen av gemenskaper. Dessa 

bestämmelser skiljer sig från de rörande de minsta broarna speciellt i DL, där kungen hade 

en del. Om hur dessa försummade broar inom byn skall bötas framgår inte i HL. Vidare tycks 

inte brosynen vara en lika viktigt institution i UL SdmL och HL. Brosynen företas i DL och VmL 

av lokala män.61 

Större broar förekommer också i lagarna. Steget upp från de lokala broarna som behandlats i 

föregående stycke skulle kunna sägas vara de broar som i UL sägs ligga på allmänna vägar 

och tingsvägar men även finns beteckningar såsom Kungsväg och landsväg. För denna 

kategori av broar som ligger på dessa vägar är kungen målsägande. Tidigare har i UL angetts 

att boten för en ogill kyrkobro eller tingsbro skall treskiftas. Vilket bör innebära att när 

kungen är målsägande skulle detta innebära att han får både målsägandedelen samt 

kungadelen av boten, vilket innebär att kungen får 2/3. Detta är förutsatt att ingen skadas på 

bron för då är den skadade målsägande. Vilket tycks vara vanligt i alla regler om broar. 

Reglerna om kungen som målsägande finns inte lika tydligt i SdmL utan istället tycks 

landsvägsbroar ska treskiftas. Det framgår däremot nästan som om kungens länsman skulle 

granska broarna och i så fall vara målsägande. Intressant är att i SdmL när broarna blir större 

och skall skötas av minst 1/8 hundare tycks hela boten tillfalla kungen. Denna bot har ett 

instegsvärde på 5 marker. Denna bestämmelse är unik för SdmL.62  

Det finns dessutom i UL, HL, SdmL och VmL en ”största” brostorlek där boten är 40 mark om 

hela bron är ogill. Det förekomer inte en specifik bötesfördelning för dessa större broar utan 

det anges knappt så troligt är att de följer det som tidigare angetts, vilket skulle innebära att 

boten för till exempel en 40 markers bro i SdmL skulle tillfalla kungen medan kungen i UL 

skulle få två delar av boten. I UL preciseras vidare att de broar som gäldas med 40 marker i 

dem skall flera hundaren delta i byggandet och boten gäller om ett hundare försummar sin 

plikt så det är troligt att den tredjedel som inte kungen skulle få kan tänkas gå till de andra 

60 8 öre = 1 mark 
61 HL, B. XVIII; DL, B. XXXVIII; UL, B. XXI; VmL, B. XXIII; SdmL, B. XXIV. 
62 HL, B. XVIII; DL, B. XXXVIII; UL, B. XXI; VmL, B. XXIII; SdmL, B. XXIV. 
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hundarena, för det skulle förfalla osannolikt att hundaret får en del av de böter det betalar. I 

VmL finns heller ingenting om hur specifikt de högsta broböterna skall skiftas de förfaller 

inte vara otroligt att den även här skiftas som de lägre beloppen.63  

Bestämmelserna kring broar är något som finns kvar i MEL. Tydligt är att dessa 

bestämmelser har anpassats till att fungera för hela landet då till exempel inga namn på 

broar nämns vilket det gör i till exempel UL. Däremot så har böterna stora likheter med UL. 

De minsta böterna är fortfaranade målsägandes. De större böterna som inleds med böter för 

till exempel kyrkobro på tre mark treskiftas. Vilket även tycks gälla de stora broarna där 

högsta bötesbeloppet är likt i UL 40 marker för en bro som flera härad skall bygga. Dock 

framgår inte i MEL vem som skall vara målsägande till exempel vid en sådan stor bro där alla 

försummat sin rätt. Det bör vara ett rimligt antagande att kungen i detta fall skulle kunna 

agera som målsägande likt denne gjort i vissa av landskapslagarna och på så sätt får två delar 

av boten för bron.64 

Som slutats kring böterna kring broarna kan det vara rimligt att säga att speciellt i 

Svealagarna så tycks detta ha kommit att bli en angelägenhet för kungen. I västgötalagarna 

finns som sagt var ingenting om broar så kanske har det att göra med den ålderdomliga 

karaktären av lagarna eller det faktum att Västergötland ligger längst bort från maktcentrat 

kring Mälardalen. Med hänseende på hur reglerna i ÖgL är uppbyggda föreslås att dessa 

härrör från en äldre tradition, speciellt med det gamla hedersbotsbeloppet och det faktum 

att lagen är mindre inriktad på att förhindra dåliga broar utan föreskriver istället 

konsekvenserna vad som händer om kungen hindras. Sist tycks Svealagarnas system vara det 

som levt kvar till MEL och på så sätt fås en bild av att kungamakten fått ett större intresse av 

farbara vägar i landet eftersom tiden gått. 

Dulgadråp 
Dulgadråp är ett specifikt brott som utgörs av att en person är hittad mördad men man vet 

inte vem mördaren är. 

Detta brott finns redan angiven i VgL I dock inte under benämningen dulgadråp men likaså är 

innebörden av lagarna den att när en dräpt person hittas på byns mark skall byn ansvara för 

63 HL, B. XVIII; DL, B. XXXVIII; UL, B. XXI; VmL, B. XXIII; SdmL, B. XXIV. 
64 MEL, B. XXVII. 

23 
 

                                                           



att böta. Även om den döde hittas på en allmänning tillhörande alla götar så skall den 

närmaste byn svara för boten som på nio mark. Det är oklart hur denna bot skiftas antingen 

skulle den kunna treskiftas eller utgöra så kallad arvingebot som i VgL I utgör en del av boten 

för dråp. Samma bestämmelser gäller även i VgL II. Det är därigenom tveksamt huruvida 

kungen först alls hade en del i boten. Det är däremot någonting som kommer succesivt 

förändras i de andra lagarna.65 I DL som också är en av de äldre lagarna finns en 

bestämmelse som är relativt lik den i västgötalagarna för markägarna är fortfarande skyldiga 

att böta. Boten har däremot höjts till 12 marker som anmärkningsvärt tycks gå till kungen, 

vilket medför att målsägande inte får någon del.66 

I VmL så har en förändring vem som är ansvarig för dulgadråp skett. Här kan det vara både 

byns samt häradets ansvar beroende på var den döde hittas. Bötesbeloppet är höjt till 

tretton marker, vilket ligger nära en tredjedel av den normala mordboten på 40 marker. Här 

däremot får kungen endast boten om det inte finns någon målsägande inom ett år vilket 

skiljer sig från DL. Frågan är om en sådan bestämmelse kan saknas från DL då de förfaller 

underligt att eventuella arvingar inte skulle få någon del av boten.67 

I HL, SdmL, UL och ÖgL har däremot ansvaret för dulgadråp gått över till enbart häradet. 

Även har bötesbeloppet i dessa lagar höjts till den normala dråpboten på 40 marker. Lagarna 

har även en annan delning av boten. I SdmL och UL framgår det inget specifikt om hur boten 

skall delas därav bör det troligaste vara att den skall treskiftas då detta är den vanligaste 

delningen som ofta tycks vara underförstådd. I HL däremot så anges att hela boten går till 

kungen. Detta är liknande delningen i DL och även här aningen förvånande då eventuella 

arvingar ej får någon del. I ÖgL däremot är bestämmelsen att kungen får två delar om 

arvinge finns och allt om ingen arvinge finns. Det finns även en motivering till varför kungen 

skall få två delar av boten och det är för att då häradet skall betala boten vore det fel om 

häradet skulle få en del av boten, vilket annars är det normala.68 I MEL gäller i stort sett 

samma regler om bötesdelningen som i ÖgL en skillnad är dock att MEL inte nämner vad som 

händer om ingen målsägande finns som kan göra anspråk på sin tredjedel.69 

65 VgL I, M. XIV; VgL II, M. XXIX, XXX, XXXI. 
66 DL, M. V. 
67 VmL, M. VIII. 
68 UL, M. VIII; ÖgL, D. XI, XII; SdmL, M. XXII; HL, D. V. 
69 MEL, D1. XXIX. 
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Om man skall gå efter resonemanget i ÖgL så framstår botdelningen i UL och SdmL vara 

väldigt ologisk då häradet skulle böta till sig självt. Sjöholm berör detta och anser att det är 

ett resultat av införandet av tredelning vid edsöresbrotten som skedde i Alsnö stadga och 

kom att korrigeras till de senare lagarna. Speciellt då det i lagarna anges som Regalia det vill 

säga kungens rätt.70 Allmänt kring dulgadråps rättigheterna tycks detta vara något som 

kungen fått allt större rätt till eftersom. Samt att böndernas del i detta underlättats med 

tiden. Dock kan i och för sig detta även ha att göra med ökningen av bötesbeloppen. 

Danaarv 
Danaarv är en benämning för de arv efter både utländska och inländska som det inte finns 

någon arvinge till.  

Bestämmelser kring Danaarv finns redan i västgötalagarna. Bestämmelserna kring detta är 

likadan mellan de två västgötalagarna. Innebörden av dessa bestämmelser är att dör en 

utländsk man i Sverige och ingen arvinge ger sig till känna inom ett år tillfaller arvet kungen. 

Förutsatt att det inte är en klerk för då tillfaller det biskopen. Bestämmelserna kring inländsk 

man är snarlika även här så skall man vänta ett år om ingen arvinge finns och sedan tillfaller 

arvet till kungen. Däremot finns ingenting nämnt om vad som sker om inländsk man är en 

klerk.71 I ÖgL följer bestämmelserna kring Danaarv samma mönster som i västgötalagarna. 

Dock finns det en skillnad i ÖgL och den är att det står ingenting om huruvida biskop får taga 

arv efter utländsk klerk så det förfaller som att kungen var berättigad till arv efter alla 

utländska män även klerker.72 

Bestämmelsen om hur kungen tar arv efter utländsk man är i stort sett samma i Svealagarna 

som i västgötalagarna åtminstone i SdmL, HL och UL. Däremot så skiljer sig den åt i DL och 

VmL för där nämns inte att biskopen tar arv efter en klerk likt i ÖgL. Utan de verkar som att 

kungen skall ta arv i alla fall.73 

En annan skillnad i Svealagarna finns rörande om hur kungen tar arv efter inländsk man. I UL, 

HL, VmL och SdmL tar nämligen inte kungen arv efter inländsk man överhuvudtaget, utan 

70 Sjöholm (1988) s. 234. 
71VgL I, Ä. XIV; VgL II, Ä. XVIII, XVIII. 
72 ÖgL, Ä. XXII, XXIII. 
73 UL, M. VIII; SdmL, M. XXII; HL, M. V; VmL, M. VIII; DL, G. XVII. 
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istället tillfaller detta kyrkan. Fristen för arvingar har dessutom förlängts till tre år innan 

egendomen skall skänkas till kyrkan.74 

I MEL finns ytterligare en version av Danaarvsbestämmelserna. Arvet efter utländsk man 

fungerar som förut. Dock finns inte bestämmelsen om att biskop tar arv efter klerk här 

heller. Däremot så har en ändring skett i bestämmelserna kring arv efter utländsk man. Nu 

tar nämligen kungen hälften av arvet om ingen arvinge finns och kyrkan får den andra 

hälften.75 

Danaarv tycks ha varit någonting som av tradition länge tillfallit kungen. Intressant är att 

Danaarvbestämmelserna tycks spegla en maktkamp mellan kung och biskop snarare än att 

den speglar en allt starkare kungamakt. För trots allt ger de gamla bestämmelserna i till 

exempel VgL I mer rätt till kungen än i MEL. Dock så är det även intressant att kungen har en 

större rätt till Danaarv i MEL än i till exempel UL, en maktutjämning ser ut att ägt rum. 

Bestämmelserna i ÖgL är däremot aningen konstiga då ÖgL är samtida med andra lagar som 

ger mer rätt till biskop. Om nu inte Sjöholms datering är den korrekta men då borde kanske 

bestämmelserna snarare liknat de i MEL. Med tanke på att ÖgL har stora likheter med 

västgötalagarna i detta fall rör det sig nog snarare om en äldre bestämmelse som inte 

moderniserats. 

Skatter 

I några av lanskapslagarna samt MEL förekommer olika skatter. Bland annat ledung och 

ättargäld.  

Ledungsskatt eller ledungslame är ett skattesystem som finns tydligt i UL, VmL och HL. Dock 

skiljer sig bestämmelserna i HL aningen från de andra, mest troligt på grund av lokala 

förhållanden. I SdmL finns en mindre tydlig bestämmelse. Någon form av ledungsskatt finns 

däremot inte med i ÖgL eller VgL.  

Ledungsskatten är i lagarna utformad som en avgift som betalas när ledungen inte är ute. 

Denna skatt är kungen berättigad till. Skatten i sin tur uppdelad i två enheter en som betalas 

in natura medan den andra betalas med pengar. I UL samt VmL så är den första betalningen 

74 UL, M. VIII; SdmL, M. XXII; HL, M. V; VmL, M. VIII. 
75 MEL, Ä. XXI. 
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som skall ske in natura uppdelade efter ”hamnar”, -som är de enheter som ställer upp med 

roddare. Denna första del av skatten delas även in i två delar. Däremot är det inte preciserat 

när dessa delar skall utgå, men det är troligt att det rör sig om olika tillfällen speciellt då en 

bestämmelse om att vid insamling skall bud utgå 14 dagar i förväg. Efter det skall kungen 

visthus vara öppna i ytterligare 3 dagar. I UL är beloppet per hamn åtta pund och åtta 

spann76 vid första delen. För andra delen är beloppen sex pund och sex spann.  I VmL är 

beloppen samma vid första betalningen, men bara fem vid andra. Penningdelen av skatten 

betalas för varje skepp och summan är här 40 marker per skepp, samma belopp finns i både 

UL samt VmL.77 

Bestämmelserna för skatter i HL skiljer sig aningen åt från UL och VmL. För det första så 

delas skatterna här upp i skinn samt mark lärft. Detta sker efter skepp så samma uppdelning 

av skatterna som i UL och VmL tycks inte riktigt finnas i HL. I Umeå samt Bygdeå finns 

dessutom ytterligare en typ av beskattning denna sker efter bågar78, denna endast i skinn. Så 

med andra ord tycks skattesystemet i HL vara strikt anpassad efter lokala förhållanden i den 

norra landsänden.79 

I UL samt VmL finns dessutom ytterligare en typ av skatt angiven under 

ledungsbestämmelserna. Denna är den så kallade Ättargälden.80 Ättargälden tycks endast 

finnas i UL samt VmL. Inte heller är den lika mellan UL och VmL utan små skillnader i hur 

denna ska betalas existerar. Troligtvis på grund av olika lokala förhållanden.81 

Som tidigare nämnts så finns det inte samma välutvecklade ledungsbestämmelser till SdmL 

som det finns till UL, VmL och HL. Det finns i SdmL till exempel inga storlekar på skatter 

angivna samt andra bestämmelser såsom indelningen av skatteområden. Däremot så tyder 

76 Pund representerar animaliska produkter såsom kött, fläsk och smör. Spann innebar att det rör sig om 
spannmål. 
77 UL, Kg. X; VmL, Kg. VII. 
78 Med bågar menas vapenförda män som kunde bruka pilbåge.  
79 HL, Kg. VII. 
80 Ättargäld är en skatt som kom att ersätta det gamla gästningssytemet där bönderna skulle ge mat åt kungs 
följe.  
81 UL, Kg. X; VmL, Kg. VII. 
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bestämmelser kring bland annat att utgärder82 skall utlysas 14 dagar i förväg att ett 

skattesystem finns.83 

Ett skattesystem finns däremot inte i Götalagarna samt DL. I västgötalagarnas fall samt DL är 

det troligt att detta har att göra med lagarnas ålderdomliga karaktär. Det vill säga att 

skattebestämmelserna helt enkelt inte hunnit tas med. Sen kan visserligen Västergötlands 

geografiska position medfört att skattesystemen kommit dit senare i tiden. Dock är 

avsaknaden i ÖgL något svårare att motivera då detta är en senare lag som dessutom har en 

omfattande Edsöreslag. Visserligen om man går på den traditionella dateringen av ÖgL till 

relativt samtida sett till UL så är det kanske så att skatterna inte hunnit komma till 

Östergötland. Thomas Lindkvist använder förövrigt just avsaknaden av skatter i ÖgL som ett 

argument mot Sjöholms senare datering. Detta känns ganska förståeligt då en avsaknad av 

sådana bestämmelser skulle ha varit anmärkningsvärd om ÖgL var nyare i tiden än de andra 

landskapslagarna.  

Även i MEL finns skatter. Bestämmelserna i MEL är betydligt mindre utförliga än de som 

finns i till exempel UL. I MEL anges främst att kungen skall ha rätt till de skatter som är 

överenskomna och inget mer än det. Dock finns även undantagsstadgor att om till exempel 

en fientlig här befinner sig i landet skall kungen kunna kräva in extra skatt samma gäller om 

det sker ett uppror. Inom dessa undantag finns även mer personliga saker för kungen såsom 

kröning och bortgifte av dennes barn. Dessa undantag måste dock godkännas av Biskopar 

lagmän och representanter från prästerskapet och allmogen.84 

Det skulle gå säga att skattebestämmelserna i MEL är mer allmänna och mindre precisa än 

vad de i landskapslagarna är. Kanske är det för att skatterna blivit allmän vetskap och 

möjligtvis för att beloppen inte är de samma under lite längre tidperspektiv.  

Uppsala öd 
Uppsala öd är en beteckning på kungsgårdar som skulle försörja kungen. Bestämmelser kring 

Uppsala öd är inte så omfattande i landskapslagarna.  

82 Utgärder syftar till när skatt ska insamlas.  
83 SdmL, Kg. X. 
84 MEL, Kg. V § 6. 
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Den första bestämmelsen rörande Uppsala öd finns i VgL II, konstigt nog placerad i 

kvarnbalken. Vilket får en att fundera om den kanske är tillagd vid ett senare tillfälle. Oavsett 

så nämns här är vilka gårdar (troligtvis i Västergötland) som tillhör kronan. Här framgår även 

att dessa inte får avträdas. Vidare tycks inte Uppsala öd ingå i ÖgL.85 

I Svealagarna tycks främst Uppsala öd förekomma i de lagar där kungavalsbestämmelserna 

finns och Uppsala öd nämns här som en del av kungens privilegier. När Uppsala öd nämns i 

dessa sammanhang tycks inte det ha varit nödvändigt att specificera vilka gårdar som 

berördes. Ett undantag finns däremot i HL, där finns bestämmelserna om Uppsala öd 

tillsammans med bestämmelser om skjutsning i en egen balk. Det som står om Uppsala öd är 

dels att det specificeras vilka gårdar som innefattas samt även att ingen får sälja dessa 

gårdar. Uppsala öd finns även kvar som en rättighet för kungen i MEL.86 

Bestämmelserna om hur kungen får göra sig av med kronans egendom är något som är mer 

välutvecklat i MEL och additamentet till SdmL. Innebörden av dessa bestämmelser är att 

kungen inte får minska på kronans egendom. Och gör en kung så trots förbudet har den 

efterföljande kungen rätt till att ta tillbaka det. Det tycks däremot inte finnas någon påföljd 

för den kung som bryter mot lagen. Men ändå innebär dessa lagar att det finns en skillnad 

mellan kungen som person och kronan.87 Att dessa lagar specificerats samt att en möjlighet 

för efterföljande kung att taga tillbaka eventuellt land som sålts eller skänkts bort kanske är 

ett resultat av någon incident som krävde att lagarna gjordes tydligare så att efterföljande 

kungar fick en vägledning i vad som skulle kunna tänkas göras. 

Trots att Uppsala öd inte finns med i alla lagar finns det anledning att anta att den varit en 

del i Kungens inkomster under hela perioden som lagarna kommer ifrån. Samt att utifrån det 

relativt ringa som faktiskt står om denna så kan den nog anses ha varit en ganska självklar 

del som inte ansetts behöva utredas något vidare i lagarna.  

Kungens domsrätt 
Kungens domsrätt i lagarnas rör sig huvudsakligen om huruvida konungen själv ges rätt att 

döma i olika mål samt om kungen har rätt att döma genom ombud. 

85 VgL, Kv. § 8. 
86 UL, Kg. I; SdmL, Kg. I; HL, Kg. XI; MEL, Kg. II. 
87 SdmL, Additament. I § 1; MEL, Kg III. 
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 Västgötalagarna finns två indikationer på olika former av domsrätt som kungen har rätt till. 

Den första bestämmelsen i västgötalagarna rörande domsrätt är aningen vag men av stor 

betydelse. Bestämmelsen lyder på följande sätt: ”Kungen skall sätta nämnd inför sig, och 

lagmannen på tinget”.88 Bestämmelsen finns i VgL I & II. Betydelsen av denna bestämmelse 

är inte glasklar men tyder troligtvis på att när kungen skall döma skall han göra detta 

tillsammans med en nämnd som han utser. Det verkar även som om lagmannen är den 

dömer på tingen. Det finns däremot inga indikationer på i vilka fall som kungen ska döma i.89 

Det andra fallet är rätten att benåda tre fredslösa män när kungen rider Eriksgata. Det 

specificeras även att dessa män inte får ha utfört nidingsverk. Dock är detta ingen direkt rätt 

att döma utan snarare att benåda de som redan dömts. Dessutom då detta sker vid Eriksgata 

kan det tänkas ha ett ceremoniellt värde.90 

I ÖgL finns även rätten att giva fred vid Eriksgata. Detta trots att Eriksgatan inte annars 

berörs. Bestämmelserna tycks vara relativt lika bortsett från att ÖgL är lite mer ingående. 

Samt att det är möjligt att bestämmelsen i ÖgL endast gäller de som blivit fredslösa vid dråp 

då det tycks vara anpassat efter det. Intressant är att i övrigt så saknas bestämmelser om 

Eriksgata vilket antingen tyder på att bestämmelserna om benådning är föråldrade eller att 

övriga bestämmelser om Eriksgata försvunnit.91  

I ÖgL finns någonting som kallas kungens räfst. De bestämmelser som rör denna är dels hur 

nämnd skall tillsättas men även vilka brott som skall behandlas i denna. Enligt lagtexten tycks 

det vara kungen som skall kalla samman räfsten medan nämnden däremot skall utses av 

Häradshövdingen. Huruvida kungen dömer tillsammans med nämnden eller om nämnden 

dömer på kungens mandat är inte fullständigt klart. Oavsett så tycks det som om att 

konungsräfsten dömer utifrån kungens domsrätt och inte den lokale lagmannen. 92 Det finns 

ytterligare en variation i ÖgL som kallas Kungs dom. Om den inte respekteras skall det dömas 

av konungsräfsten. Frågan är då huruvida kungs dom representerar domar från räfsten eller 

88 VgL I, R. III. 
89 VgL I, R. III; VgL II, R. III. 
90 VgL I, R. I; VgL II, R. I. 
91 ÖgL, D. V. 
92 ÖgL, R. I, II. 
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kanske är detta ett samlingsord som även innefattar sådant som dömts av kungen själv, om 

än inga andra regler kring detta förekommer. 93 

Kungens domsrätt förfaller vara av liknande karaktär i Svealagarna. Domsrätten i dessa lagar 

tycks vara relativt begränsad. För det första finns här ingen konungsräfst utan i stället sköts 

edsöresbrotten av en häradsnämnd. Kungen tycks i dessa lagar främst utgöra en högsta 

rättsinstans för överprövning av domar som anses orätta. För denna rätt ges kungen i 

Svealagarna med undantag för HL där flocken rörande ur domar skall överklagas är mer 

begränsad än i de övriga lagarna. Vidare anges även rörande hur domare skall väljas att 

dessa får sitt mandat att döma ifrån kungen men domarna i säg utses lokalt. I UL finns 

faktiskt konugnens dom nämnd, dock i ett sammanhang som gör att det är troligt att det i 

dessa fall rör en dom från kungen om någon annan överklagar.94 I additamentet till SdmL har 

däremot en helt ny variant av Kungens domsrätt införts. Denna står i ett parti som 

antagligen är tänkt att motsvara en Kungabalk. Innebörden av stycket kring domsrätten är 

att kungen nu äger rätt att utröna sanningen i alla fall. Här tycks för första gången kungen ha 

fått en riktig rätt att stå över lagen. Det framkommer även av detta att domsrätten är 

någonting som givits av gud.95 

En liknande bestämmelse som den i Additamentet i SdmL finns även i MEL så kungen har 

även här rätt till att agera som högsta domare på mandat från gud. I MEL finns även likt i ÖgL 

en konungsräfst däremot är det inte lika klara bestämmelser runt denna i MEL som det är i 

ÖgL. Det tycks mest som om den bland annat skall döma om någon brutit mot kungs dom. 

Däremot så tycks det även ha tillkommit en bestämmelse kring hur kungens skall hålla 

”konungsräfst” detta tycks nu innebära en rätt där kungen själv kan döma eller en 

ställföreträdare för denne. Dessa ting tycks kunna hållas närhelst kungen vill, dock med sex 

veckors förvarning. Kungen har även fått en större rätt rörande utnämnandet av domare då 

kungen nu intar aktiv roll som innebär att kungen får välja bland tre i förväg utsedda 

kandidater.96 

I det stora hela tycks kungens domsrätt vara någonting som utvecklas med tiden. Däremot så 

är det intressant att det kan tyckas vara så att kungens domsrätt är av en annan karaktär i 

93 ÖgL, E. VII, R. II. 
94 UL, R. I, X, XII; SdmL, R. I, XI; HL, R. I, VIII; DL, R. XI; VmL, R. I, XIX. 
95 SdmL, Additament. I § 4. 
96 MEL, Kg. V § 9, XXXIII, R. I, II, XXXVII, XXXIX. 
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Götalagarna inklusive den tidiga VgL än vad den är i Svealagarna. Men ändå så går det nog 

att konstatera att kungen definitivt får oinskränkt domsrätt i och med additamentet till SdmL 

och MEL. 

Kungens jord 
Köp och försäljning av jord 

De regleringar för hur kungen skall sälja jord samt allmänning som finns i ÖgL är unika bland 

landskapslagarna. Inte heller MEL har en motsvarande flock. 

Första flocken i ÖgL:s jordabalk behandlar lagar för hur kungen skall kunna sälja jord och 

allmänning samt vilka regler som gäller vid överlåtelse av mark. Innebörden av lagen är att 

när kungen skall sälja jorden gäller samma regler som för bönder. Det vill säga att när jorden 

skall säljas så skall den först bjudas ut till fränderna. Det regleras även hur kungen skall 

överlåta jord. Överlåtelsen skall ske på så sätt att kungen skall bjudas på tre måltider av 

köparen, sen preciseras en symbolisk ceremoni som går ut på att säljaren (i detta fall 

kungen) lägger lite av den jord som skall överlåtas i mottagaren kjortel. Sen skall fasta 

(ceremoni vid köp inför vittnen) mottagas samt att mottagaren skall få ett brev som bevis på 

köpet. Sedan har kungen ångerrätt fram till det att han klivit ut med båda fötterna över 

tröskeln.97   

När det gäller försäljning av allmänning är reglerna aningen annorlunda och består av att 

kungens stallare skall rida runt ägorna (troligtvis med syfte att klargöra ägornas gränser) 

även här skall tre måltider bjudas samt att försäljningen slutförs med stadfästelse samt brev 

om köpet. Det preciseras även här att skulle det sedan bli tal om ändringar är det bonden 

som har vitsord.98 Sen enligt Schlyter så innebär allmänning i detta fall troligtvis en 

allmänning som hör till en by eller gård vilken kungen äger.99 

I VgL II finns en flock som rör regler kring överlåtning av jord. Det är preciserat att detta 

gäller för när kungen betalat för uppehälle med jord. De regler som finns är samma ångerrätt 

som i ÖgL bortsett från att kungen förlorar sin ångerrätt när en fot är över tröskeln istället 

97 ÖgL, J. I. 
98 Vitsord i detta fall syftar troligtvis till att bonden har rätt att ge ett utlåtande om vad denne anser riktigt i 
först. 
99 ÖgL, J. I; ÖgL J kommentarer 4. 
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för båda men ändå finns en viss samstämmighet finns men helt klart är ÖgL i detta fall mer 

omfattande.100  

En annan unik sak för Götalagarna är bestämmelser kring vitsord och jordköp. I ÖgL 

preciseras att vid tvist så har alltid bonden vitsord. En liknande bestämmelse finns i både VgL 

I och VgL II. Dock finns en skillnad att föreskrifterna är utökad i västgötalagen till att gälla 

ländermän101 och biskopar och i det fallet har både biskop och ländermän vitsord över kung. 

Bönder i sin tur har vitsord över alla.102  

Bestämmelserna om vilka som skall ha vitsord vid köpetvist är som sagt unika för 

Götalagarna. Vilket gör att dessa bestämmelser väldigt intressanta, då de målar upp en 

situation där den minst priviligierade har en fördel. Kan detta vara en rest från en tid då 

visserligen kungen hade makt men kungen tycks inte över lagen i detta fall. Vilket stämmer 

relativt bra ihop med den svagare domsmakten som finns i dessa lagar. Min uppfattning är 

att denna bestämmelse mest troligt är en äldre bestämmelse eller rent utav en götisk 

rättstradition då liknande bestämmelser inte finns i den ålderdomliga dalalagen.  

Kungligt giftemål 

I både VgL I och VgL II finns en flock som berör regler kring kungens giftemål. Denna är till 

innebörden identisk mellan lagarna. Den reglerar hur ett giftemål skall företas om kungen 

skall äkta en kvinna som inte kommer från riket. Proceduren går till så att kungen skickar 

sina män för att i dennes ställe fästa kvinnan och sedan skall kungen möta henne. Samt att 

bruden skall få en gåva bestående av antingen 12 marker guld eller 2 byar.103 

Denna paragraf rörande kungligt giftermål är någonting som är unikt för västgötalagarna 

några liknande bestämmelser finns inte på andra ställen. Det är troligt att dessa 

bestämmelser kan bero på västgötalagarnas ålderdomliga karaktär. Speciellt då giftermålet 

från början var en världslig process som kyrkan ville få kontroll över.104  

100 VgL II, J. 12. 
101 Exakt vad en länderman var tycks höjt i dunkel då denna beteckning endast existerar i dessa lagar. Holmbäck 
och Wessen spekulerar kring huruvida dessa antingen kan ha utgjort likt den norska motsvarigheten en lokal 
stormannaklass eller kanske ett annat ord för länsman d.v.s. en person som sköter om konungagårdar.  
102 ÖgL, J. II; VgL I, J. 5; VgL II, J. 13. 
103 VgL I, G. 1; VgL II, G. 1. 
104 Göran Inger, Svensk rättshistoria (Malmö 1997). 
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I MEL uppstår istället en helt ny bestämmelse om giftemål. Denna rör främst morgongåvan. 

Det som står i den bestämmelsen är att när kungen ska ge morgongåva så skall 

morgongåvans storlek vara godkänd utav kungens råd. Samt att morgongåvan skall vara 

drottningens så länge hon är kvar i landet och livet. När drottningen sedan dött skall 

morgongåvan åter igen gå tillbaka till kronan.105 Intressant med denna flock är att den tycks 

ge en viss makt till rådet att bestämma kungens förehavanden.  

Kungen som befälhavare 
Den gamla kungarollen var ofta den att kungen agerade som befälhavare i krig men saknade 

i övrigt de rättigheter som skulle komma senare. Befälhavarrollen är en roll som finns även i 

de nedskrivna lagarna. Först i form av ledungen vilken var en sjöburen krigsorganisation där 

landen skulle ställa upp med skepp och besättningar till dessa.  

Bestämmelser kring ledungen som en möjlighet för kungen att kalla in ledung och fara på 

krigståg finns i alla Svealagar utom DL. Bestämmelserna finns däremot inte i Götalagarna 

samt inte heller i MEL. 

Den krigsledung som framställs i Svealagarna tycks främst bestå av en möjlighet för kungen 

att bege sig ut på krigståg. Visserligen är det nog möjligt att dessa krigståg kunde gå för att 

försvara en annan del av landet. Bestämmelserna skiljer sig aningen åt mellan lagarna till 

exempel så skall varje hundare106 i UL sätta upp fyra skepp medan varje hundare i VmL skall 

sätta upp två. Vidare framstår av UL att det är kungens rätt att bestämma hur länge denne 

vill vara ute med ledung. Samt att ledungen skall inkallas på kyndelmässoting (i början av 

februari).107 

Det faktum att Ledungen inte tycks existera i Götalagarna i form av krigståg är smått 

anmärkningsvärt då dessa inte ligger så långt i tiden från Svealagarna. Möjligtvis kanske 

avsaknaden i VgL kan förklaras med att Västra Götaland hade väldigt begränsad kust och 

ingen kust gentemot östersjön vilket innebar att ledungen var opraktisk att genomföra. Att 

den däremot inte finns med i ÖgL är aningen mer förvånande då Östergötland geografiskt 

sett ligger bättre till för att delta i en eventuell ledung. Det skulle däremot kunna vara så att 

105 MEL, Kg. X. 
106 En beteckning som används i Svealanskapen på förvaltningsområden inom landskapen.  
107 UL, Kg. X; SdmL, Kg. X; HL, Kg, VII, VII; VmL, Kg. VII. 
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den helt enkelt inte tagits med speciellt då rusttjänsten redan införds i Alsnö stadga 1280. 

Dock finns inga bestämmelser kring rusttjänst heller i ÖgL. 

Som tidigare sagts så finns inte heller kungens roll som ledare över Ledungen i MEL. 

Däremot så har här lagstadgats kring vilka som får ingå i frälset och på så sätt agera som ett 

försvar för riket. För att få vara fri från skatt det vill säga frälse, skall man bland annat ha en 

stridshäst till ett visst värde samt vapen och rustning. Positionen som frälse tycks vara så 

länge man mäktar med att hålla sig med utrustning för krigstjänst. Det framgår även att om 

man bryter vägrar komma till skydd för riket så skall man mista sitt frälse. Kungen tycks ha 

rätt att inkalla sitt frälse i det närmaste likt ledungen. Intressant är att kungen nu har fått en 

förpliktelse att betala lösen för män som tagits till fånga under kungens tjänst samt ersätta 

en häst som dör under kungens tjänst. Med andra ord så följer här förpliktelser från kungens 

håll vilket kan ha agerat hämmande för krigståg.108  

Slutsatser 
I de fall som tidigare forskning berör kungamakten i lagarna tycks överenstämmelsen med 

vad jag kommit fram till vara relativt god. Dock finns även vissa avvikelser. Domsrätten är 

som tidigare nämnts det område som är flitigast omnämnt i tidigare forskning. I det stora 

hela överensstämmer det jag kommit fram till relativt bra med Åqvists resultat. Dock har jag 

valt att tolka det som att kungen själv tillsätter nämnden.  

De två domsformer med kungens dom och när kungen dömer genom nämnd som Åqvist 

omnämner tycks definitivt finnas. Det som är synd här är att Åqvist inte preciserat exakt vad 

han klassar som var sak. För Åqvist nämner att båda fallen finns representerade i alla 

lagar.109 Vilket till stor del stämmer med det jag kommit fram till. Dock finner jag inte några 

exempel på någon kunganämnd i Svealagarna. En möjlig förklaring till den skillnad skulle 

dock kunna vara att Åqvist tolkar häradnämnden som en konungsnämnd i och med att den 

skall döma i samma brott som konungsräfsten i ÖgL vilket i sig kan vara en rimlig antagelse 

speciellt då Åqvist arbetat mycket med stadgor som är utfärdade kanske ett bredare stöd 

finns i dessa. Men med den barkund jag har känns inte tillräcklig för att styrka ett sådant 

påstående.  

108 MEL, Kg. XI, XIII, XVI, XVIII. 
109 Åqvist (1989) s. 176–183. 
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Vidare angående domsrätten i Östgötalagen med en konungesräfst är någonting som 

Sjöholm förklara genom sin senare datering det vill säga genom att ÖgL då skulle vara en 

senare lag så kan det förklara det. Dock är det synd att inte Sjöholm använder sig av 

västgötalagarna för det skulle vara intressant att se hur Sjöholm skulle tolka 

västgötalagarnas bestämmelser av domsrätt då denna nästan tycks beroende på hur 

bestämmelserna tolkas ge kungen mer rätt än i ÖgL trots att västgötalagarna speciellt VgL I 

är en äldre lag.  

Gällande kungens inkomster så stämmer dessa bra ihop med vad Sjöholm kommit fram till. 

Dock får det här konsekvenser att Sjöholm inte tagit upp västgötalagarna där faktiskt kungen 

får hela bötesbeloppet för dulgadråp. Visserligen är bötesbeloppet lägre men trots allt så 

kanske lika gärna det vara en Götisk sedvana som förts över till MEL än Sjöholms förklaring 

om att det beror på att ÖgL är en sen lag.110  

Det som Sjöholm behandlat rörande kungavalsprocessen stämmer även det bra ihop med 

vad jag kommit fram till. Däremot verkar Sjöholm fästa den största vikten här på 

maktförhållandena mellan världslig makt och kyrkomakt. En anledning till detta kan mycket 

väl tänkas vara att Sjöholm jämför mycket med förhållandena i Norge där kyrkan tycks ha 

haft en långt mer inflytelserik roll än vad den hade i Sverige.111 

När det gäller det lilla som Åqvist behandlat kungens befälsrätt överensstämmer det bra 

med vad jag kommit fram till.  

Sist har jag under detta arbete utgått från den tidigare dateringen av ÖgL. Främst för att det 

tycks vara den som fortfarande är gällande men även för att de argument som främst 

Linkvist presenterat tycks vara förnuftiga. Dock innebär inte detta att Sjöholm med sin 

datering har per automatik dåliga argument. För helt klart stämmer det att Edsöresbalken i 

ÖgL har stora likheter med MEL. Däremot tycker jag att det vore konstigt att ÖgL helt saknar 

en konungabalk om nu denna lag låg nära i tiden till MEL, det skulle i sådana fall vara om en 

sådan försvunnit för det är faktiskt in kungabalkarna som information om skatter 

förekommer. Sen återstår det faktum att de tycks finnas kvar äldre bestämmelser såsom de 

där bönder har en förmånlig position i jordtvister.  

110 Sjöholm (1988) s. 234. 
111 Ibid s. 215–217. 
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Kungamaktens roll i landslagarna och MEL är minst sagt varierande. Däremot skulle jag vilja 

påstå att det går ypperligt att urskilja ett mönster i hur kungens roll utvecklats mönstret är 

visserligen inte hugget i sten utan det tycks existera avvikelser men det förfaller ändock som 

om dessa sällan står utan en rimlig förklaring.  

Rörande kungens kröning tycks ändå landskapslagarna ha en relativt enhetlig bild. Det är 

möjligt att en ändring skett i UL och SdmL mot lagmännens deltagande vid valet som tycks 

göra kungen allt mer till rikets angelägenhet än Svearnas. Denna utveckling når nog i det 

närmaste sitt slut i MEL för här deltar alla lagmännen i valet så att Sverige i och med detta 

får en kung som är vald av alla lagsagorna och på så sätt bör ha en starkare roll än den som 

till exempel fanns i VgL där kungavalet var Svearnas angelägenhet.  

Kungens inkomster tycks även följa ett liknande mönster. Detta gäller speciellt 

skattsystemen som tycks ha tagit sin början i Svealandskapen i form av ledungsskatten. 

Troligtvis har skatten tillkommit i kombination av en allt starkare kungamakt som på så sätt 

varit i behov av större och större inkomster. Dessa inkomster var i de gamla lagarna Uppsala 

öd och rätten till del i bot. Något som inte verkar ha räckt till i dess oförändrade form. Att 

just skatterna dykt upp i Svealagarna och inte Götalagarna kan troligtvis härröras till 

ledungstraditionen och på så sätt fanns starkare lokala enheter som var lättare för 

kungamakten att utnyttja för att införa en beskattning. 112 Samt att kungamakten vid denna 

tid kan ha varit starkare i Svealand. Eller åtminstone tycks kronans administrativa apparat ha 

varit starkare i Svealand. Detta tycks också vara fallet när de gäller brosbestämmelserna i 

Svealagarna för även här tycks kronan ha en större del i ordning hållandet. Medan det till 

exempel i ÖgL tycks ha skötts mer på en lokal nivå. Så det är möjligt att en 

centraliseringsprocess kom att ta fart snabbare i Svealand än i Götaland.  

Rent juridiskt tycks kungen ha en aningen starkare ställning i Götalagarna än i Svealagarna. 

Detta kan tyckas gå aningen stick i stäv med det faktum att centralmakten med bland annat 

ett mer utvecklat skattesystem tycks ha varit mer utvecklad. Anledningen till domsrätten 

skulle dock kunna ha att göra med det faktum att de gamla kungaätterna härstammade från 

Götaland och hade ofta sina maktsäten i Götalandskapen.113 Vilket kan ha medfört att det 

fanns kanske en annan möjlighet tidigt för kungen att vara aktiv som domare tillsammans 

112 Lindkvist (1993) s. 56–57. 
113 Lindkvist & Sjöberg (2009)  s. 40–48. 
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med en nämnd. Även kan det snabbare kristnandet av Götalandskapen ha en del i att 

Kungens domsmakt dyker upp snabbare här om än inte så tydligt. Det är rent utav så att 

kungen tycks ha två olika positioner i Svealagarna respektive Götalagarna. För i Svealagarna 

tycks kungamakten främst utgöras av en form av centralmakt med tillhörande skattesystem 

samt hårdare konttroll av infrastruktur en starkare centralmakt. Att kungen i Svealagarna 

kan fungera som en högsta rättsinstans för överklagan pekar också åt samma håll då 

rättsväsendet tycks vara mer institutionaliserat. Medan kungen i Götalagarna snarare 

framstår som en ovanligt mäktig aristokrat.  

Andra exempel som styrker teorin om att kungen har en annan position i Götalagarna än i 

Svealagarna är bland annat bestämmelserna kring hur bonde och biskop i Götalagarna har 

vitsord över kung. Även regleringarna för kungligt giftemål i VgL pekar på att kungen inte 

hade någon allt för upphöjd position. Vilket i sin tur föreslår att den domsrätt som finns i 

Götalagarna inte rör sig om någonting som liknar de senare bestämmelserna som ger 

kungen en högre särställning utan det är nog troligt att bestämmelserna mer har att göra 

med en möjlighet för kungen att agera domare då denne liks var närvarande än en 

bestämmelse som ger kungen allsmäktighet. Och ser man till tiden före lagarna så var 

kungaätternas ställningar starkast i Götalandskapen. Dock var dessa tidiga kungar svagare än 

de senare.114 

När det däremot gäller kungens roll som befälhavare tycks denna roll egentligen inte ha 

ändrats mycket. Den förändring som skett från ledung till rusttjänst kan nog snarare härröras 

till en förändring i krigskonsten till ett läge där tungt riddare i form av tungt rytteri eller 

avsuttna i form av tungt infanteri kom att agera en viktig roll.  

Ändock har definitivt den största förändringen för kungens roll skett i och med SdmL 

additament samt MEL. För bilden är att här har kungen på allvar närmat sig en allsmäktig roll 

där denne tycks ha en allmängiltig rätt att utdöma sanningen. Och har även till sitt 

förfogande ett skattesystem som tycks vara normaliserat samt även har kungen kvar de 

gamla inkomsterna. Det faktum att kungens möjlighet till allt större inkomster bör om något 

vara ett tecken på att kronans roll stärkts kraftigt genom lagarna. För om kungens roll i 

samhället ökar från att först och främst vara befälhavare till att allt mer utgöra en 

114 Lindkvist & Sjöberg (2009) s. 42–45. 
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stadsapparat så tycks en ökning av inkomster och kontroll över rättsystemet vara en viktig 

del av detta.  

Kungamaktens stärkande tycks däremot inte ha varit helt oproblematiskt för det går helt 

klart att urskilja att bland annat kyrkan varit aktiv i att försöka få en starkare ställning. 

Exempel på detta är hur kyrkan i Svealagarna tillskansat sig rätten att ta arv efter inländsk 

man. Även så har biskoparna en väldigt central roll i kröningen av kungen. Dessa roller som 

kyrkan har finns inte Götalagarna. Kyrkans inflytande tycks alltså omkring år 1300 ha varit 

starkare i Svealandskapen. Att kyrkans ställnings stärkts i Svealagarna kan definitivt ha att 

göra med att Magnus Ladulås kom att ge kyrkan som tack för dess stöd ökade privilegier än 

vad den tidigare haft. Och på så sätt kom de aningen nyare Svealagarna att få ett starkare 

kyrkligt inflytande. För den tidiga kyrkan var i väldigt stor utsträckning beroende av 

kungamakten fram till dess att den etablerat sig.115 Dock tycks kyrkan åter igen fram emot 

MEL tappa inflytande då en del av Danaarvet efter inländsk man åter igen börjar tillfalla 

kungen. Samt att kröningen tycks vara en mindre viktig roll där konugnen äger större rätt att 

bestämma när och med vilka denna procedur skall utföras. 

Intressant är även att i MEL tycks rådsaristokratin utgöra en ny maktfaktor då den bland 

annat skall vara med att bestämma om den morgongåva som kungen skulle ge till sin 

tilltänkta. Det är intressant att aristokratisk maktintressen speglas i MEL speciellt då rådet 

länge kom att vara en viktig motpart mot kungamakten i Sverige.116 

Gemensamt för det mesta är att kungamakten under tiden som landskapslagarna 

nedtecknats tycks befinnas under en förändring. I Svealagarna finns ett utbyggt skattesystem 

och även mer centraliserade kontrollsystem för infrastruktur. Medan i Götalagarna finns en 

syn på kungen som tycks behandla denne som en aristokrat med stor men inte oinskränkt 

makt.   

Men gemensamt för alla förändringar tycks vara att dessa tagit ytterligare ett steg i MEL. För 

faktiskt är nog MEL den första kompletta lag där kungen har omfattande domsrättigheter 

samt ett omfattande skattesystem. Sen bara det faktum att Sverige i och med MEL fick en 

gemensam lag kan bara det ha bidragit till en ökad centralisering kring kungamakten. Den 

115 Lindkvist & Sjöberg (2009) s. 83–84. 
116 Ibid s. 50–54, 66. 
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nya kungavalsprocessen kan även i sig vara ett exempel på hur kungen allt mer kom att bli 

en kung över hela landet. Sen kan det vara värt att förtydliga att faktiskt så antogs MEL inte i 

Västergötland förrän i början av 1400 talet så 1361 då MEL kom är definitivt inget definitivt 

datum för en stor förändring utan förändringen har säkerligen skett över en längre tid. 

Speciellt då additamentet till SdmL har stora likheter med delar av MEL. Att kungamakten 

var viktigast i MEL stämmer även bra ihop med att riket under Magnus Erikssons regeringstid 

hade kommit att bli allt mer likt de kontinentala rikena.117 

  

117 Lindkvist & Sjöberg (2009) s. 52–53, 66–67. 
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Sammanfattning 
I denna uppstats behandlas kungens ställning i de svenska landskapslagarna samt Magnus 

Erikssons landslag (MEL).  

Utgångspunkten är att undersöka hur kungen skulle tillsättas, vilka inkomster kungen var 

berättigad till, i vilken uträckning kungen hade domsrätt, vilka bestämmelser som finns 

angående kungens jord, hur kungens befälsrätt såg ut samt jämföra hur dessa saker varierar 

mellan lagarna. Samt över tid.  

Forskningen rörande detta område är begränsad. De mesta av debatten har skett kring 

huruvida lagarna är ett resultat av en gammal rättstradition eller nya influenser men även 

lagarnas datering har diskuterats. Det som främst diskuterats rörande kungen i lagarna är 

domsrätten.  

Bestämmelserna kring hur kungavalet tycks i västgötalagarna och delvis i Svealagarna främst 

vara en angelägenhet för Svearna medan valet i MEL har övergått till att vara hela rikets 

angelägenhet. Eriksgatan har i västgötalagarna en praktisk funktion medan den i Svealagarna 

och MEL tycks ha blivit formalia. Sist så finns i Upplanslagen (UL) bestämmelser för hur 

kungen skall krönas där kyrkan och biskoparna är viktiga. Deras roll har sedan kraftigt 

reducerats till MEL. 

De inkomster som kungen är berättigad till är först 1/3 av alla större bötesbelopp. Kungen 

får även en tredjedel av egendom som skiftas efter att någon brutit mot edsöret och blivit 

fredslös. Det finns även högre bötesbelopp vid allvarligare brott där kungen får en mindre 

del av det totala beloppet i Svealagarna men i Östgötalagen (ÖgL) rörde det sig om den 

vanliga tredjedelen. Dessa belopp finns däremot inte kvar i MEL. Kungen ges även rätt till 

hedersbot i alla lagar utom västgötalagarna, Dalalagen (DL) och MEL, hedersboten får 

kungen när någon dräpt en av dennes män i Hälsnigenlagen (HL) finns en äldre bestämmelse 

där boten uppgår till 12 marker, i de andra lagarna har denna bot höjts till 40 marker. 

Kungen är även berättigad till böter för broar som antingen inte är byggda eller av dålig 

kvalitet. Rätten till böter för broar är mycket mer en kunglig angelägenhet i Svealagarna och 

MEL än i Götalagarna. Kungen har även rätt till böter för Dulgadråp det är tveksamt om 

denna rätt finns i äldre västgötalagen (VgL I) däremot så tillkomer den i senare lagar störst 

rätt till bot har kungen i DL men rätten är även större i ÖgL än i resterande Svealagar, 
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huruvida kungen får samma som i ÖgL i MEL är oklart. En rätt till arv när ingen arvinge finns 

även i lagarna. Här speglas en maktkamp med kyrkan. Kungens rätt är störst i Götalagarna, 

minst i Svealagarna och åter igen större i MEL dock inte lika stor som i Götalagarna. 

Bestämmelser om skatter finns i Svealagarna och MEL. I Svealagarna rör det sig främst om en 

skatteform som en del av ledungen medan i MEL tycks ett mer normaliserat skattesystem 

finnas. Kungen har även rätt till Uppsala öd vilket är kungsgårdar, denna rätt tycks ha följt 

med genom hela perioden.  

Gällande domsrätt tycks denna vara aningen starkare i Götalagarna än i Svealagarna. 

Kungens sanningsmonopol däremot dyker först upp i och med Södermannalagens 

additament och finns även i MEL vilket bör ses som den mest utvecklade domsrätten.  

Endast i Götalagarna finns bestämmelser som rör kungens egen jord. Dessa bestämmelser 

rör främst affärer samt tvister och ger en rättslig fördel till bönder i tvister med kungen. 

Bestämmelser om befälsrätt finns i Svealagarna i form av ledungen som innebär att kungen 

kan föra befäl över ledungsflottan som bestod av skepp som bönderna skulle ställa upp med. 

Inga sådana bestämmelser finns i Götalagarna. I MEL har däremot ledungen ersatts av 

rustjänsten så kungen har nu tillgång till riddare och svenner istället för en ledungsflotta.  

Resultaten tycks stämma ihop relativt bra med vad tidigare forskare kommit fram till. Vissa 

oklarheter finns däremot rörande i vilken utsträckning som domsrätten finns i främst 

Svealagarna. 

Rörande kungens roll så tycks de gå åtskilja två skilda roller mellan Götalagarna och 

Svealagarna. För i Svealagarna tyck kungamakten främst utgöras av en stark centralmakt 

med tillgång till bland annat ett ordnat skattesystem medan kungen i Götalagarna snarare 

utgör en ovanligt mäktig aristokrat som i vissa fall lyder under lagen.  

Kungens position är definitivt starkast i MEL för här har dels Kungen fått ett 

sanningsmonopol men även skymtas bland annat normaliserade skattesystem. Dock skymtas 

motstånd till kungamakten i form av kyrkan som visserligen hade ännu större befogenheter i 

Svealagarna. Rådet tycks däremot främst finnas som motståndare i MEL.   
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Bilaga 1 förkortningar 

B: Byggningabalken, Samt byabalken av UL 

D: Dråpsbalken 

DL: Dalalagen  

E: Edsöresbalken 

fl.=flock 

G= Giftermålsbalken 

HL= Hälsingelagen 

J= Jordabalken 

Kg= Kungabalken 

Kk= Kyrkobalken 

Km= Köpmålsbalken 

M= Manhelgdsbalken 

MEL: Magnus Erikssons landslag 

R= Rättegångsbalken 

SdmL= Södermannalagen 

Tj= Tjuvabalken 

UL= Upplandsslagen 

V= Vådamålsbalken 

VgL I= äldre västgötalagen 

VgL II= Yngre västgötalagen 

VgL III= Lydekini excerpter och anteckningar 

VmL= Västmannalagen 

Ä= Ärvdabalken 

ÖgL= Östgötalagen 

Källa: Åke Holmbäck & Elias Wessen, Svenska Landskapslagar 1  
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