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1. Inledning 

För släktforskaren som vill ta sig en titt på sin släkts förflutna är det inte ovanligt att forskaren 

möts av orden oäkta barn eller bokstäverna u.ä under sin forna släktings namn. Ett barn som 

föddes utanför äktenskapet fick en livslång titel som ingen ville ha. I dagens svenska samhälle 

finns det nog inte många som reflekterar över ord som oäkta och illegitim i samband med 

barn. Hur var det för de barn som föddes under medeltiden? Vad var ett illegitimt barn och 

vad fanns det för rättsliga konsekvenser för att ha fötts utanför ett äktenskap?  

   För att försöka ge svar på dessa frågor kommer denna studie att undersöka illegitima barns 

ställning i de svenska medeltida landskapslagarna i jämförelse med legitima barn ställning. 

   De svenska medeltida landskapslagarna tillkom under en generell tid av samhällelig, 

administrativ och byråkratisk konsolidering. Landskapslagarna var ett tecken på att samhället, 

som hade bestått av släkter som skötte sina angelägenheter inbördes, nu höll på att utveckla en 

centralmakt som styre.1 Landskapslagarna är ett uttryck för denna övergripande 

samhällsomvandling. Centralt i denna omvälvning är synen på jord som maktbas och kyrkans 

ökande inflytande. Detta leder till utförligare lagstiftning, inte minst vad gäller arv och 

familjemönster. Här utgör synen på illegitima barn en liten, men viktig, pusselbit för större 

samhälleliga omvandlingar. Därför är denna studie viktig och relevant att utföra. Någon 

övergripande komparativ studie av illegitima barn i de medeltida landskapslagarna är heller 

inte tidigare genomförd. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att belysa illegitima barns ställning i de medeltida 

landskapslagarna.  

   För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att användas: 

- Hur definieras legitima och illegitima barn enligt landskapslagarna? 

- I vilka avseenden skiljer sig illegitima barns rättigheter från legitima barns rättigheter?  

- Vem hade ansvar att försörja illegitima respektive legitima barn?  

- I vilken grad går det att urskilja någon tydlig skillnad mellan de äldre och de yngre 

lagarna gällande illegitima barns ställning? 

                                                             
1 Taussi Sjöberg, Marja, ”Giftas och skiljas – Kvinnan, mannen och äktenskapet,” i Kvinnohistoria – Om 

kvinnors villkor från antiken till våra dagar, red. Hirdman, Yvonne, Stockholm, 2004, s. 55.  
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 De medeltida landskapslagarna 

Det är, på grund av bristen av källmaterial, svårt att säga något med bestämdhet om hur de 

rättsliga förhållandena i Sverige såg ut innan landskapslagarnas tillkomst. Landskapslagarna 

vittnar dock om att invånarna i skilda delar av landet bildade befolkningsenheter med bland 

annat gemensamma rättsregler. Dessa enheter kom att bli landskap som styrdes av 

landskapslagarna.2    

   Landskapslagarna brukar delas upp i Götalagar och Svealagar. Av Götalagarna finns 

bevarade: Äldre Västgötalagen, Yngre Västgötalagen och Östgötalagen. Av Svealagarna finns 

bevarade: Upplandslagen, Dalalagen, Västmannalagen, Hälsingelagen och Södermannalagen.3 

Landskapslagarna har tillkommit med relativt korta tidsintervall, men några av lagarna är 

svårdaterade.4  

   Den Äldre Västgötalagen är den äldsta bevarade landskapslagen. Ett handskriftsfragment av 

den har daterats till omkring 1250.5 Den enda fullständiga handskriften av lagen härrör från 

1280-talet, men det antas allmänt att lagen i själva verket är äldre.6 Äldre Västgötalagen 

saknar exempelvis edöresbestämmelser och den bör därför ha tillkommit före Birger Jarls tid.7 

Den Yngre Västgötalagen är en omarbetad version av den Äldre och brukar vanligtvis dateras 

till slutet av 1200-talet.8 Den finns bevarad i en handskrift som tillkommit efter 1345.9 

Östgötalagen finns bevarad i en handskrift som daterats till mitten at 1300-talet.10 Den antas 

dock ha nedskrivits mellan 1286 och 1303, men det finns även teorier som säger att den 

tillkommit senare under 1300-talet.11  

                                                             
2 Inger, Göran, Svensk rättshistoria, Malmö 1997, s. 14. 
3 Inger, 1997 s. 14-15. 
4 Ekholst, Christine, För varje brottsling ett straff – föreställningar om kön i de svenska landskapslagarna, 

Stockholm, 2009, s. 23. 
5 Inger 1997, s. 14. 
6 Lindkvist, Thomas & Sjöberg, Maria, Det svenska samhället 800-1720 – Klerkernas och adelns tid, Lund, 

2013, s. 120. 
7 Lindkvist & Sjöberg 2013, s. 120. 
8 Lindkvist & Sjöberg 2013, s. 120. 
9 Inger 1997, s. 14. 
10 Inger 1997, s. 14. 
11 Lindkvist & Sjöberg 2013, s. 120. 
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   Av Svealagarna anses Upplandslagen bära störst vikt.12 Svealagarna hade starkare 

inflytande av kungamakten, kyrkan och aristokratin än Götalagarna.13 Detta går exempelvis 

att se genom att Upplandslagen fick en kunglig stadfästelse år 1296.14 Skapandet av 

Upplandslagen motiverades på grund av att det fanns mycket som var ålderdomligt och oklart 

i de gamla lagarna.15 Upplandslagen fungerade sedan som en modell vid tillkomsten av de 

övriga Svealagarna.16 Dalalagen och Västmannalagen saknar exakta dateringar men är 

förmodligen nedtecknade i början av 1300-talet eller åtminstone under 1300-talets första 

hälft.17 Hälsingelagen nedskrevs på 1320-talet och den kan betraktas som en till Hälsingland 

och delar av övriga Norrland anpassad Upplandslag.18 Södermannalagen finns i två versioner 

och den yngre fick en kunglig stadfästelse 1327.19 Södermannalagen betraktas av vissa som 

den yngsta av alla de bevarade stadslagarna.20  

   Landskapslagarna har varit mycket omdiskuterade i forskningen. Debatten har rört sig kring 

hur de ska dateras, vilket redan har visats inte är helt enkelt, samt vad de egentligen kan säga 

något om. När det kommer till att datera landskapslagarna så börjar problemet med att de 

endast finns bevarade i ett fåtal handskrifter som anses ha tillkommit senare än då lagarna 

infördes.21 Det finns inga bevarade original av landskapslagarna, alltså ingen av 

handskrifterna anses vara den första som nedtecknades.22 Vissa av dateringarna har gjorts på 

relativt osäkra grunder men har ändå vunnit generell acceptans av många.23    

   Denna uppsats kommer att följa Thomas Lindkvists och Maria Sjöbergs indelning av 

lagarnas kronologi, som också har stöd hos Christina Ekholst samt Göran Inger. Eftersom 

uppsatsen genomgående kommer att följa landskapslagarnas kronologi presenteras dem här i 

en lista efter antagen tid för när de nedtecknades: 

  

                                                             
12 Lindkvist & Sjöberg 2013, s. 120. 
13 Lindkvist & Sjöberg 2013, s. 120. 
14 Lindkvist & Sjöberg 2013, s. 120. 
15 Lindkvist & Sjöberg 2013, s. 120. 
16 Lindkvist & Sjöberg 2013, s. 121. 
17 Lindkvist & Sjöberg 2013, s. 121. 
18 Lindkvist & Sjöberg 2013, s. 121. 
19 Lindkvist & Sjöberg 2013, s. 121. 
20 Ekholst 2009, s. 23. 
21 Ekholst 2009, s. 20. 
22 Ekholst 2009, s. 20. 
23 Ekholst 2009, s. 20. 
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1. Äldre Västgötalagen 

2. Yngre Västgötalagen 

3. Östgötalagen 

4. Upplandslagen 

5. Dalalagen 

6. Västmannalagen 

7. Hälsingelagen 

8. Södermannalagen 

   Den osäkra dateringen av lagarna har vidare lett till debatter kring lagarnas tillkomst och 

huruvida delar av lagarna kommer från en förkristen tid.24 Elsa Sjöholm menar att forskare 

som vill använda lagarna som material måste ta ställning till hur hen uppfattat lagarnas 

tillkomst, alltså vad som är ”källorna till källorna”.25 Sjöholm har utvecklat sin egen teori där 

lagarna ses som recipierade, det vill säga, bestämmelserna har helt och hållet hämtats från 

främmande rätt. Hon tillbakavisar försöken att, i landskapslagarna, hitta en äldre rätt som 

fanns innan kyrkligt och kungligt inflytande gjorde sig gällande på lagstiftningen26 Som en 

följd av Sjöholms teori har lagarnas samhörighet med allmäneuropeisk lagstiftning 

framhävts.27 Thomas Lindkvist har dock kritiserat Sjöholms teori då han anser den vara alltför 

idealistisk.28 En vanlig utgångspunkt är att se lagmaterialet som en blandning av sedvanerätt 

och lagstiftning från kyrka, kung och aristokrati.29 En del bestämmelser är sannolikt hämtade 

utifrån och andra är anpassade efter kanonisk (kyrklig) rätt.30 Uppsatsen kommer att utgå från 

detta synsätt då det verkar mest rimligt, och öppnar för fler tolkningsmöjligheter. 

   En viktig aspekt av denna uppsats och landskapslagarna i sig är att lagarna inte speglar den 

faktiska rättspraxisen utan endast hur den lagstiftande makten ville att samhället skulle se ut.31 

 

  

                                                             
24 Ekholst 2009, s. 20. 
25 Sjöholm, Elsa, Sveriges medeltidslagar – Europeisk rättstradition i politisk omvandling, Lund, 1998, s. 16. 
26 Sjöholm 1998, s 18-20. 
27 Ekholst 2009, s. 21. 
28 Lindkvist, Thomas, ”Medeltidens lagar”,  Historisk Tidskrift 109, 1989. 
29 Ekholst 2009, s. 21. 
30 Ekholst 2009, s. 21. 
31 Ekholst 2009, s. 22. 
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1.2.2 Ord och begrepp 

Då barn nämns i uppsatsen menas implicit legitima barn, om illegitima barn åsyftas kommer 

det att stå utskrivet. 

   Nedan följer förklaringar till vissa ord och begrepp som återkommer i texten. 

Frigiven 

Frigiven var en slav eller träl som fått eller köpt sig frihet. I Sverige, där träldomen upphörde i 

början av 1300-talet, kunde ägarna förbättra trälarnas ställning på olika sätt bland annat 

genom frigivningsklausuler i testamenten. Full frihet kunde en träl få endast genom 

ättledning, då trälen togs in i ägarens eller någon annans ätt. 32 

Giftoman 

En giftoman var en person som enligt de medeltida lagarna hade rätt att bestämma om en 

kvinnas giftermål. Som regel var det kvinnans far eller, om han var död, modern eller annan 

nära släkting. Vid äktenskapets ingående skulle giftomannen hålla giftermålet, det vill säga 

det tal och avtal varigenom äktenskapet bekräftades.33 

Hor, Lönskaläge & Lägersmål.  

Hor var könsumgänge mellan en gift och en ogift person (enkelt hor), eller mellan två på var 

sitt håll gifta personer (dubbelt hor). Horsbrott straffades hårt i äldre tid och särskilt kvinnorna  

som dömdes skyldiga.34 

   Lönskaläge var en benämning på könsumgänge mellan ogift man och ogift kvinna. I äldre 

lagstiftning var lönskaläge straffbelagt.35 

   Lägersmål, var en benämning på allt könsumgänge utanför äktenskapet, vare sig parterna 

var ogifta eller gifta var och en på sitt håll. Allt lägersmål var i äldre tid straffbelagt.36 

Morgongåva 

En morgongåva var brudgummens gåva till bruden på morgonen efter bröllopet. Gåvan 

utlovades enligt landskapslagarna redan på fästningsstämman, när äktenskapsavtalet slöts 

mellan kvinnans målsman, giftomannen, och fästmannen. Den kunde bestå av såväl fast som 

                                                             
32 Nationalencyklopedin, Frigiven, <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/frigiven>, 29/11 2015. 
33 Nationalencyklopedin, Giftoman, <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/giftoman>, 29/11 2015.  
34 Nationalencyklopedin, Hor <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hor>, 29/11 2015. 
35 Nationalencyklopedin, Lönskaläge, <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lönskaläge>, 29/11 

2015. 
36 Granlund, John (red.), Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid – Från vikingatid till reformationstid, 

band X, Malmö, 1996, s. 472-474.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/frigiven
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/giftoman
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hor
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lönskaläge
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lös egendom och var hustruns enskilda egendom, men den förvaltades av mannen och 

utbetalades först vid hans död som en form av änkeförsörjning.37  

Skifte 

skifte  betydde  jorddelning. Redan före den tid då landskapslagarna nedtecknades torde en 

viss uppdelning av marken ha ägt rum.38 

 

1.3 Tidigare forskning och teori 

1.3.1 Om äktenskap 

Agnes Arnórsdóttir och Thyra Nors gjorde en studie vars mål var att se om det fanns en 

Nordisk modell för äktenskap som tillhörde en internationell, och närmare bestämt Europeisk, 

modell.39 Studien använde främst källmaterial från Danmark och Island men dess resultat är 

också relevanta för svensk rättsutveckling under medeltiden. Resultatet visade att ändringar i 

de Isländska och Danska kyrkolagarna direkt korrelerade med uppfattningar om dåvarande 

teologiska tankar utanför Norden.40 Detta var dock inte unikt för Norden men innebar konkret 

att kyrkans kanoniska lag fick större inflytande på, enligt Arnórsdóttir och Nors, tidigare mer 

sekulariserade lagsystem, där till exempel konkubiner och polygami inte var alltför ovanligt.41   

Carl Delin hävdar dock att polygamin troligen var reserverad för det översta samhällsskicket 

som hade råd med de eventuella ekonomiska påfrestningar som ett större hushåll medförde.42 

   De mer kyrkligt influerade lagarna fick en relativt stor påverkan på äktenskap i Norden. 

Äktenskap handlade på medeltiden för det mesta inte om kärlek, utan handlade främst om arv 

och allianser.43 Då kyrkan ställde krav på monogami och gjorde äktenskapet oupplösligt fick 

detta därför inte bara moraliska konsekvenser utan också konsekvenser för synen på egendom 

och allianspolitik.44 Frågan om arv blev nu viktig och föräldrar som ville säkra sina barns 

arvsrätt gjorde det genom giltiga äktenskap enligt de nya lagarna.45 Baserat på Arnórsdóttirs 

och Nors resultat är det förmodligen säkert att anta att frågan om barns legitimitet också blev 

                                                             
37 Granlund, John (red.), Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid – Från vikingatid till reformationstid, 

band XI, Malmö, 1996, s. 696-698.  
38 Nationalencyklopedin, Skifte, <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skifte>, 29/11 2015.   
39 Arnórsdóttir, Agnes S. & Nors, Thyra, ”Ægteskabet i Norden og det europæiske perspektiv – overvejelse om 

især danske og islandske normer for ægteskab i 12–14. århundrede”, i Ægteskab i Norden fra Saxo til idag, red. 

Melby K; Pylkänen. A och Rosenbeck,  B, København, 1999. 
40 Arnórsdóttir & Nors 1999, s. 48. 
41 Arnórsdóttir & Nors 1999, s. 48. 
42 Delin, Carl, Om oäkta börd samt om oäkta barns rättsställning enligt äldre svensk rätt, Lund 1908, s. 2. 
43 Arnórsdóttir & Nors 1999, s. 47. 
44 Arnórsdóttir & Nors 1999, s. 47. 
45 Arnórsdóttir & Nors 1999, s. 48. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skifte
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ytterst viktig i samband med de strängare äktenskapslagarna. Carl Delin hävdar att den 

kanoniska rätten behandlade utomäktenskapligt könsumgänge lika med ett brott mot 

sedligheten. Det som är intressant att märka är att äktenskaplig trohet erfordrades av båda 

makarna vilket innebar att mannen likställdes kvinnan i detta avseende.46 

   Att äktenskapet var en viktig institution under medeltiden är uppenbart och David Gaunt har 

forskat på äktenskap i Norden under bland annat medeltiden. Som redan beskrivits hade den 

katolska kyrkan en långsiktig politik genom vilken de bland annat ville att endast kyrkliga 

ledare skulle ansvara för vigslar.47 Detta mötte dock motstånd i de nordiska länderna där 

äktenskap var en folklig angelägenhet och kyrkans män inte behövde vara med, därför fick 

den katolska kyrkan kompromissa och den folkliga traditionen fick fortsätta jämte kyrkliga 

vigslar.48 

   George Duby har forskat kring äktenskapet i feodaltidens Frankrike i början av 1000-talet 

då samhället tog form.49 Duby hävdar att äktenskapet fungerade som ett kontrollinstrument.50 

Kyrkan använde det för att hålla lekmännen i stånd, medan ätternas överhuvuden använde 

äktenskapet för att bevara sin makt.51 Duby menar att dessa två läger under den tidiga 

medeltiden kom att enas över det som äktenskapet kom att bli under många följande sekler.52 

Detta är en rimlig och intressant slutsats då Arnórsdóttir och Nors resultat antyder att 

äktenskapets viktigaste funktion handlade om allianser och egendom (jord) vilket är en form 

av makt, medan kyrkan försökte använda äktenskapet som en form av kontroll över 

befolkningen. 

   Gaunt ger en definition av äktenskapet som en förening mellan man och kvinna där barnen 

som fötts erkänns som fullvärdiga familjemedlemmar.53 Med den utgångspunkten fanns det 

fler föreningar än ett lagligt legitimt äktenskap, som till exempel samlevnad under trolovning 

och stadigvarande förhållanden mellan personer som aldrig trolovat eller vigt sig.54 Som 

redan beskrivits lyckades aldrig kyrkan att få monopol på legitima äktenskap, vilket enligt 

Gaunt ledde till att barn som i många andra kulturer skulle ha betraktats som oäkta fanns ett 

                                                             
46 Delin, Carl, Om oäkta börd samt om oäkta barns rättsställning enligt äldre svensk rätt, Lund 1908, s. 3. 
47 Gaunt, David, Familjeliv i Norden, Malmö, 1983, s. 62. 
48 Arnórsdóttir & Nors 1999, s. 62. 
49 Duby, George, Makten och kärleken – Om äktenskapet i feodaltidens Frankrike, Stockholm, 1998, s. 240. 
50 Duby, 1998, s. 240. 
51 Duby, 1998, s. 240. 
52 Duby, 1998, s. 240. 
53 Gaunt 1983, s. 63. 
54 Gaunt 1983, s. 63. 
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stabilt förhållande mellan föräldrarna, och i de fall då det inte fanns ett stadigt förhållande 

blev barnen oäkta.55 

   En kvinna som levde tillsammans med en man och födde barn med honom utan att ha gift 

sig kallades för frilla.56 Skillnaden mellan regelrätt äktenskap och konkubinat var de 

omfattande gods- och penningtransaktioner som förekom före, under och efter ett bröllop.57 

Gåvorna hade ett symboliskt värde och gav bland annat bekräftelse på att de båda familjerna 

hade godkänt valet av partner.58 Frilloförhållanden var vanliga under hela medeltiden men 

motarbetades av kyrkan.59 

   Audur Magnúsdóttir har gjort en studie av frillolevnad på Island under medeltiden. Hon 

konstaterar att kyrkans huvudsakliga problem med frilloförhållanden var att vad som 

egentligen skilde frilloväsende från äktenskap var oklart60 Levde två ogifta personer med 

varandra i ett stadigvarande förhållande fanns det få hinder för kyrkan att acceptera det som 

ett giltigt äktenskap.61 

   Mia Korpiola har undersökt äktenskap i Sverige mellan 1200- och 1600-talet. Hon ställde 

frågan hur det kommer sig att Sverige olikt många andra länder kunde hålla fast vid folkliga 

traditioner som legitima äktenskap enligt folklig rätt.62 Som en förklaring hävdar hon att de 

svenska medeltida landskapslagarna, och senare landslagarna, hjälpte till att bevara och 

skydda de populära folkliga giftermålen.63 

 

1.3.2 Illegitima barn 

Tidigare forskning kring just illegitima barns ställning i Sverige enligt de medeltida 

landskapslagarna är inte alltför utförlig eller heltäckande. Thyra Nors har undersökt illegitima 

barn i medeltidens Danmark. Hon hävdar att vissa illegitima barn hade samma status som 

legitima barn enligt äldre rätt samt innan kyrkans inflytande ökade.64 Hon stödjer sig bland 

annat på det faktum att fram till 1100-talet var det inte ovanligt för oäkta kungliga barn att 

                                                             
55 Gaunt 1980, s. 314. 
56 Gaunt 1983, s. 63. 
57 Gaunt 1983, s. 63. 
58 Gaunt 1983, s. 63. 
59 Gaunt 1983, s. 63. 
60 Magnúsdóttir, Audur, Frillor och fruar – Politik och samlevnad på Island 1120-1400, Göteborg, 2001, s. 215. 
61 Magnúsdóttir 2001, s. 215. 
62 Korpiola, Mia, Between betrothal and bedding – Marriage formation in Sweden 1200-1600, Boston, 2009, s. 

399. 
63 Korpiola 2009, s. 400. 
64 Nors, Thyra, ”Illegitimate children and their high-born mothers. Changes in the perceptions of legitimacy in 

medieval Denmark”, Scandinavian journal of history, Vol. 21: 1, 1996, s. 19. 
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ärva tronen på grund av att kyrkan inte än hade så stort inflytande.65 Nors poängterar också i 

sin studie att hon anser att det i Danmark fanns olika kategorier av barn födda 

utomäktenskapligt, och de hade ofta olika ställning och rättigheter.66 Ett horbarn kunde 

exempelvis inte bli legitimt om föräldrarna gifte sig, vilket andra kategorier av oäkta barn 

kunde.67 

   Carl Delin lät publicera ett arbete år 1908 där han undersökte oäkta barns rättsställning 

enligt äldre svensk rätt. Arbetet är ofullbordat och Delin kommer därför inte fram till någon 

slutsats och resultatet som redogörs är väldigt magert. Delin använder sig av alla 

landskapslagarna oreflekterat, inklusive Gutalagen och Skånelagen, vilket gör att hans studie 

inte verkar vara helt pålitlig. Vissa delar av hans arbete har likväl bekräftat de resultat som 

denna studie kommer att visa. Delins arbete är den närmaste studien till den här uppsatsens 

syfte, men med tanke på att Delins undersökning är ofullbordad plus det faktum att den 

nedskrevs för över hundra år sedan är denna uppsats berättigad sitt syfte. 

 

1.3.3 Teoretisk ansats 

Maria Sjöberg hävdar att giftermål under medeltiden var en samhällsfråga, och giftermålets 

samhällsfunktion förutsatte att kvinnan saknade juridiska rättigheter.68 Hon grundar sitt 

antagande på att det endast var män som formellt förvaltade och disponerade jord.69 Jorden 

överfördes mellan generationers män genom arv och giftermål.70 Kvinnan kunde ärva och 

hennes arvsrätt var betydelsefull, men då för männen i hennes släkt.71 Genom arvsrätt och 

äktenskap förmedlade de båda makarna jord i vad Sjöberg kallar ”den heliga treenigheten” 

mellan fadern, maken och sonen.72 Kvinnan blev därmed en sorts behållare för jorden till dess 

att den överfördes till en man.  

   Sjöberg hävdar ytterligare att äktenskap legitimerade barn, och legitimerade således också 

mannens faderskap.73 Kvinnan och barnen var också beroende av mannen för att vara legalt 

erkända som mor och barn.74 Fadern bibehöll en auktoritet genom egendomslagar.75 Kvinnan 

                                                             
65 Nors 1996, s. 19.  
66 Nors 1996, s. 27. 
67 Nors 1996, s. 34. 
68 Sjöberg, Maria, ”Kvinnans sociala underordning – En problematisk historia”, Scandia 63: 2, 1997, s. 166. 
69 Sjöberg 1997, s. 167. 
70 Sjöberg 1997, s. 171. 
71 Sjöberg 1997, s. 173. 
72 Sjöberg 1997, s. 174. 
73 Sjöberg 1997, s. 174. 
74 Sjöberg 1997, s. 174. 
75 Sjöberg 1997, s. 174. 
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förbrukade till exempel sin rätt till morgongåva om hon begick hor, och i sådana fall återgick 

morgongåvan till hennes make.76 På så sätt förhindrades att den jord som tillhörde maken och 

hans släkt, men som tillfälligt funnits i händerna på kvinnan, överfördes till det oäkta barnet.77 

   Mannens klasstillhörighet berodde delvis på den arvedel han ärvt efter sina föräldrar.78 

Varje arvskifte medförde dock att egendomar splittrades upp på flera och den nuvarande 

innehavararens söner riskerade därför att hamna i en lägre position i samhällets hierarki än 

den som fadern haft.79 För att motverka detta var giftermål ett självklart botemedel då den 

mängd jord sonens tillkommande förde med sig kunde motverka hans materiella 

degradering.80 

   Slutligen anser Sjöberg att släktskap, i likhet med begreppet genus, bör uppfattas som en 

konstruktion, som i detta fall tjänade syftet att genom arv och giftermål åstadkomma 

maktskapande relationer mellan män, det vill säga, klasser.81 

 

1.4 Källmaterial, källkritik och metod 

1.4.1 Källmaterial och källkritik 

Det lagmaterial som står till grund för denna undersökning består i sin fysiska form av 

handskrifter, vilka är ”rörliga”. Detta innebär att om det finns flera versioner av en handskrift 

finns det förmodligen också olika innehållsmässiga varianter av samma lag. Detta problem är 

emellertid inte så framträdande gällande just landskapslagarna då de inte finns bevarade i 

speciellt många handskrifter och därför inte i så speciellt många varianter. Ofta skiljer sig de 

olika handskrifterna åt genom stavning och andra icke-betydelsebärande element. I vissa fall 

kan det dock röra sig om två olika versioner av samma lag, exempelvis Södermannalagen. 

   Denna studie utgår från de tryckta versionerna av lagarna, tolkade och översatta till modern 

svenska av Nordisten Elias Wessén och rättshistorikern Åke Holmbäck. De påbörjade 

tolkningsarbetet 1933 och deras tolkningar är att uppfatta som auktoritativa. Likväl är deras 

tolkningar inte alltid invändningsfria. Jag har använt mig av deras tolkningar vilket kommer 

att framgå i resultatet, men jag vill belysa att deras tolkningar endast är exempel på hur 

materialet kan tolkas. Jag gör ofta också jämförande tolkningar själv. Med sin mycket 

                                                             
76 Sjöberg 1997, s. 174. 
77 Sjöberg 1997, s. 174. 
78 Sjöberg 1997, s. 178. 
79 Sjöberg 1997, s. 178. 
80 Sjöberg 1997, s. 178. 
81 Sjöberg 1997, s. 177. 
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omfattande notapparat till enskilda bestämmelser är de moderna tolkningarna också en viktig 

bakgrundsforskning att ta ställning till.  

   Genom att jag har använt mig av de tryckta utgåvorna tas där hänsyn till individuella 

skillnader som finns mellan lagarna om de noterats i utgåvorna eller av andra forskare.  

   En nackdel är att jag endast har använt mig av Holmbäck och Wesséns tryckta utgåvor. Jag 

har på grund av uppsatsens tidsram inte jämfört med utgåvor av andra forskare. Holmbäck 

och Wessén har dock använts av många forskare och deras utgåvor brukar anses vara 

pålitliga. 

   Varje landskapslag som ingår i denna undersökning är uppdelad i balkar, vilka i sin tur är 

uppdelade i flockar.  

   Jag vill än en gång framhålla och förtydliga att jag endast har använt lagarna för att se 

illegitima och legitima barns rättigheter i de medeltida lagarna. Hur lagarna fungerade i 

rättspraxis är inte fokus för denna studie. 

 

1.4.2 Metod och avgränsning 

Jag kommer att använda mig av en kvalitativ textanalys. Detta val har gjorts på grund av att  

fokus i analysen ligger på studier av beskrivningar och uttryck. Att noggrant analysera 

bestämmelserna språkligt är ofrånkomligt då man arbetar med de svenska landskapslagarna 

som källmaterial.  

   Studien har baserats på en total genomgång av de medeltida landskapslagarna. Det går inte 

att dela upp medeltidslagarna i moderna kategorier och alla delar har därför gåtts igenom. 

Majoriteten av resultatet är dock baserat på lagarnas giftermålsbalkar samt ärvdabalkar, då det 

är där som logiskt nog de flesta bestämmelserna gällande barns rättigheter finns. 

   Landskapslagarna är i många fall svårgreppbara och innehåller till exempel ord som inte 

förekommer någon annanstans. Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid har därför 

använts flitigt. 

   För att avgränsa arbetet har jag utgått från ett urval av lagarna baserat på landsgränser och 

rådande kultur i landet. Sveriges gränser har förändrats sedan medeltiden och Skåne var under 

tiden danskt.82 Därför kommer den danska Skånelagen inte att användas. Gotland var däremot 

svenskt och skulle betala skatt till den svenska kronan.83 Gotlands kultur och rättskultur var 

dock mycket särpräglad under medeltiden och Gutalagen skiljer sig fundamentalt från lagarna 

                                                             
82 Ekholst 2009, s. 43. 
83 Ekholst 2009, s. 43. 
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på fastlandet.84 Gutalagen skilde exempelvis på gotländska och icke-gotländska personer, 

vilket fick stora konsekvenser för straffrätten och synen på kvinnor.85 Skillnaderna mellan 

Gutalagen och de övriga lagarna är för stora för att rättvist kunna förklaras i denna studie, och 

därför har Gutalagen inte tagits med som källa. 

 

  

                                                             
84 Ekholst 2009, s. 43. 
85 Ekholst 2009, s. 43. 
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2. Undersökning 
 

2.1 Hur illegitima respektive legitima barn definieras enligt de medeltida 

landskapslagarna 

2.1.1 Äldre Västgötalagen 

I den Äldre Västgötalagen står det att om en gift kvinna fick barn tillhörde barnet den man 

hon var gift med och ansågs därför automatiskt vara legitimt, om inte motsatsen kunde 

bevisas. Detta gällde särskilt i sådana fall då makens släkt, efter hans död, försökte hävda att 

barnet eller barnen hade en annan far.86 Om en man fick barn med en kvinna och gifte sig med 

henne först efter barnets födsel blev barnet också legitimt. Likaså räknades även barn, som 

paret fått tillsammans, som legitima om mannen ”fått kvinnan med mund och med mäle”.87 

Uttrycket betydde ursprungligen den köpesumma som brudgummen erlade då han köpte sin 

brud av hennes giftoman. Det kom senare att betyda brudgummens gåva till bruden, vilket 

kallades morgongåva.  

   Det avgörande för barnets legitimitet i samtliga fall var därför att den folkliga lagens former 

iakttagits. Det innebar dock inte nödvändigtvis en kyrklig vigsel. Äktenskapet kunde också 

legitimeras efter barnets födsel.88 

   Mannen kunde däremot skjuta ifrån sig den kvinna som han hade fått genom en 

köpesumma, om han hade fått reda på att han enligt Guds rätt, den kyrkliga rätten, inte hade 

rätt att leva med henne. Fick han sedan barn med henne efter att han hade förskjutit henne 

blev de barnen illegitima.89 Detta är dock ett problematiskt stycke då det talar om ett okänt 

hinder i den kyrkliga rätten för äktenskaplig samlevnad. En sannolik tolkning vore att det 

okända hindret ofta rörde skyldskapsbrott, det vill säga incest. Carl Delin har även 

uppmärksammat detta svårtydda stycke och reflekterar i liknande banor att stycket 

förmodligen hänvisar till de fall då de båda makarna hade för nära släktband till varandra, 

men i så fall var släktskapet tvunget att bevisas för att mannen skulle få förskjuta kvinnan. 

Detta betydde alltså att om släktskapet inte kunde bevisas skulle de båda makarna fortsätta 

leva tillsammans och eventuella barn var fortfarande legitima.90 Det är inte tydligt i lagen, 

men det antas att om paret fanns skyldiga till det som förmodligen var skyldskapsbrott måste 

                                                             
86 ÄVgL, Ärvdabalken, 8 §1. 
87 ÄVgL, Ärvdabalken, 8 §3. 
88 Holmbäck & Wessén, Äldre Västgötalagen, Ärvdabalken, not 20 & 26. 
89 ÄVgL, Ärvdabalken 8 §3. 
90 Delin, Carl, Om oäkta börd samt om oäkta barns rättsställning enligt äldre svensk rätt, Lund 1908, s. 27. 
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troligen de barn de fått tillsammans inom äktenskapet också då bli illegitima, då äktenskapet 

bevisats vara ogiltigt. 

   Det finns ett stycke i den Äldre Västgötalagens giftermålsbalk där det anges att om en 

frigiven man får en ättboren kvinna skall deras barn vara ätteborna.91 De ärvde alltså i detta 

fall sin status från modern då hennes status var högre än mannens. En ättboren kvinna 

härstammade från en ätt, vilket bar hög status under denna tid. Enligt lagen ärvde alltså 

barnen titlar och status från den högst uppsatta av föräldrarna oavsett förälderns kön. 

   I giftermålsbalken klargörs också vad som gäller om en man gifter sig med en änka. Om en 

man fick barn med en änka efter gästabud hållits så är det laggift hustrus barn och därför 

äkta.92 Förmodligen avses gästabudet vid fästningen, en äldre form av trolovning.93 En 

trolovad änka var efter fästningen lagligen erhållen och en änka kunde också själv ingå 

fästning och behövde ingen giftoman.94 Än en gång så var den folkliga lagen viktigast och 

inte den kyrkliga. 

   Äktenskapet var enligt den folkliga och den kyrkliga lagen, som visats ovan, en 

förutsättning för barns legitimitet. Därför blev barn som avlats utanför äktenskapet 

automatiskt illegitima, såvida äktenskap ej ingicks, se ovan. I den Äldre Västgötalagen 

beskrivs det som följande: ”Går en man från sin laggifta hustru i en annan kvinnas säng och 

avlar barn, det är horbarn”.95 Att märka är att lagen endast beskriver mannens handlingar 

utanför äktenskapet och inte kvinnans, vilket kommer att diskuteras senare i uppsatsens 

diskussionsdel. 

 

2.1.2 Yngre Västgötalagen 

Yngre Västgötalagen är mycket lik Äldre Västgötalagen och alla punkter som tagits upp ur 

Äldre Västgötalagen återfinns i Yngre. Äktenskapet är den avgörande faktorn till barns 

legitimitet. Precis som i Äldre Västgötalagen är den äkta maken far till sin hustrus barn även 

om hans släkt påstår annat. ”Den skall äga barn, som varje natt ligger hos henne och är gift 

med henne enligt lag.”96 Den Yngre Västgötalagen fastslår även i likhet med Äldre 

Västgötalagen att barn blir legitima så snart föräldrarna har ingått äktenskap enligt folklig 

                                                             
91 ÄVgL, Giftermålsbalken, 4. 
92 ÄVgL, Giftermålsbalken, 6. 
93 Holmbäck & Wessén, Äldre Västgötalagen, Giftermålsbalken, not 22. 
94 Holmbäck & Wessén, Äldre Västgötalagen, Giftermålsbalken, not 21. 
95 ÄVgL, Ärvdabalken, 8. 
96 YVgL, Ärvdabalken, 11. 
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eller kyrklig lag. Här klargörs dock att barnet anses vara ett frillobarn, det vill säga oäkta, 

innan föräldrarna har ingått äktenskap.97 

   Även i den Yngre Västgötalagen återfinns möjligheten för en man att förskjuta kvinnan om 

de inte är tillåtna att leva tillsammans enligt Guds rätt och de eventuella barn de får 

tillsammans efter att mannen förskjutit kvinnan blir illegitima.98 Det antas även gälla de barn 

de fick tillsammans inom det ogiltigförklarade äktenskapet. 

   Den Yngre Västgötalagen definierar också barn som en man avlat med en annan kvinna än 

sin äkta fru som illegitima.99 Samma formulering som i den Äldre Västgötalagen används. 

    

2.1.3 Östgötalagen 

Östgötalagen fastställer som de tidigare beskrivna lagarna att äktenskapet avgör om ett barn är 

legitimt eller inte. Även i Östgötalagen blev ett barn som avlats innan trolovning eller 

äktenskap legitimt om föräldrarna sedan gifte sig.100 Holmbäck och Wessén framhåller att 

anledningen till äktenskapets efterverkande legitimering berodde på kyrkan. Kyrkan var en 

stark motståndare till utomäktenskapliga förhållanden och därigenom även till barn av oäkta 

börd. Barn vilkas föräldrar senare ingick äktenskap ville dock den katolska kyrkan skydda och 

lät därför äktenskapet ha en legitimerande verkan. Detta uttrycks väldigt talande i 

Östgötalagen: ”Nu avlar någon barn med en kvinna, och han tager henne sedan till sin hustru. 

Så snart han har bättrat kvinnan, har han också bättrat barnet, och det är då laggift hustrus 

barn”.101  

   Östgötalagen skiljer sig från den Äldre och Yngre Västgötalagen, främst genom att den inte 

innehåller lika mycket detaljer kring hur legitima och illegitima barn ska definieras. I 

Västgötalagarna fanns den tidigare beskrivna fasta regeln att en man automatiskt anses vara 

far till de barn som fötts av hans äkta fru om de levde tillsammans. Enligt Östgötalagen krävs 

dock nu en femtonmannaed, bestående av den som gifte bort henne samt två av hennes 

närmaste släktingar inom tredje led som närvarade vid fästningen samt tolv män. Dessa 

vittnen krävs för att styrka att barnen är den äkta fruns barn om det blir någon konflikt kring 

barnens legitimitet.102 Det krävs alltså att femton personer vittnar till att barnen är äkta. 

                                                             
97 YVgL, Ärvdabalken, 12. 
98 YVgL, Ärvdabalken, 12. 
99 YVgL, Ärvdabalken, 10. 
100 ÖgL, Giftermålsbalken, 7. 
101 Holmbäck & Wessén, Östgötalagen, Giftermålsbalken, not 9. 
102 ÖgL, Giftermålsbalken, 5. 
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   Östgötalagen nämner inget om makar som inte hade rätt att leva tillsammans enligt Guds 

lag, barn till ätteborna och frigivna föräldrar, och inte heller villkor för giftermål och barn 

tillsammans med änkor vilket togs upp i både Äldre och Yngre Västgötalagen. Östgötalagen 

har inte heller en klar definition av vad ett illegitimt barn är. I ärvdabalken anges dock att barn 

av trälkvinna eller annan kvinna utanför äktenskapet inte har rätt till arv.103 Dessa barn var 

alltså illegitima och likt de tidigare lagarna var barn utanför äktenskapet oäkta. 

 

2.1.4 Upplandslagen 

Upplandslagen saknar en giftermålsbalk och är därför inte lika omfattande som tidigare 

beskrivna lagar gällande hur legitima och illegitima barn definierades. I ärvdabalken finns 

dock en del fakta som till viss del stämmer överens med tidigare beskrivna lagar, men som 

också tillför andra bestämmelser.  

   ”Avlar en man barn i lönskaläge och tager sedan kvinnan till laggift hustru, då tager barnet 

arv och orv som annat laggift hustrus barn, om också kvinnan eller mannen däremellan hade 

ingått annat gifte.”104 Som framgår av citatet verkar Upplandslagen följa de tidigare beskrivna 

lagarna i att tillåta barns legitimering genom äktenskap, även om äktenskapet sker efter barnet 

har blivit till. Upplandslagen specificerar till och med att detta även gäller om föräldrarna 

varit gift med någon annan efter att barnet blivit till. Det går dock inte att säkert dra den 

slutsatsen att barnen blev legitima genom ett äktenskap i efterhand då det endast står att de får 

ärva som andra äkta barn. Det är dock inte osannolikt att dessa barn blev legitima då 

illegitima barn som regel inte hade rätt att ärva enligt Upplandslagen.105 Någon klar definition 

av vad som menas med att de också hade rätt till ”orv” har inte hittats.  

   Lagen är klarare när det gäller äktenskap mellan en man och en kvinna, som tidigare varit 

mannens frilla, samt har gemensamma barn tillsammans. I detta fall blir barnen de har 

tillsammans äkta.106 

   Liksom Östgötalagen innehåller Upplandslagen bestämmelser om en konflikt uppstår 

gällande barnets rätta fader. Olikt Östgötalagen, där frågan om faderskap gällde mellan man 

och hustru, tar Upplandslagen istället upp regler för lägersmål, könsumgänge som skett 

utanför äktenskapet. Om mannen har nekat till att han skulle vara far till barnet ska både 

kvinnan och mannen, enligt lagen, ta med sig tolv män var till tinget där saken avgörs. 

                                                             
103 ÖgL, Ärvdabalken, 13. 
104 UL, Ärvdabalken, 18. 
105 UL, Ärvdabalken, 24. 
106 UL, Ärvdabalken, 18. 
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Samma sak gäller om kvinnan har dött och barnet självt  utpekar mannen som sin far.107 Att 

märka är dock att dessa barn räknades som illegitima då deras föräldrar inte var bundna i 

äktenskap med varandra. Det som här skulle avgöras var huruvida barnet hade rätt att kräva 

böter som mannen blev tvungen att betala om han bedömdes vara barnets far.108 

   Upplandslagen saknar nedskrivna bestämmelser huruvida mannen betraktades som far till 

de barn han hade tillsammans med sin fru, vilket finns nedtecknat i de tidigare beskrivna 

lagarna. Upplandslagen innehåller dock ett stycke som behandlar den händelse då mannen har 

dött och hans laggifta hustru säger sig vara med barn efter honom. I ett sådant fall betraktades 

barnet vara äkta om det föddes senast tio månader efter det att mannen hade dött.109 Gränsen 

sattes vid tio månader då man tog hänsyn till att barn kan födas senare än efter nio månader. 

Den tionde månaden kallades därför för en förseningsmånad.110 Om barnet däremot föddes 

senare än tio månader efter att mannen hade dött blev det oäkta.111 Ett barn som föddes efter 

tio månader kunde därför, enligt lagen, bevisas ha en annan far än kvinnans äkta man. 

 

2.1.5 Dalalagen 

Dalalagen saknar en ärvdabalk och är därför relativt fattig med information hur illegitima 

respektive legitima barn definierades enligt lagen. 

   De få bestämmelser som nämns följer två bestämmelser från Upplandslagen. Den första är 

vad som händer om en kvinna anklagar en man för lägersmål och därmed vara far till hennes 

barn. Precis som i Upplandslagen krävs tolv vittnen för både kvinnan och mannen.112 Till 

skillnad från Upplandslagen säger Dalalagen också att det inte går att anklaga ett barn som 

fötts inom äktenskap för att vara oäkta.113 En intressant tanke som väcks är att denna 

bestämmelse därför gör det omöjligt för maken att anklaga hustrun för otrohet. 

   Den andra bestämmelsen i Dalalagen handlar om en kvinna säger sig vara havande efter att 

maken har dött. Samma regler som i Upplandslagen gäller. Om barnet föddes inom tio 

månader efter mannens död blev det äkta, och om det föddes efter tio månader blev det 

oäkta.114 

 

                                                             
107 UL, Ärvdabalken, 23. 
108 UL, Ärvdabalken, 23. 
109 UL, Ärvdabalken, 10. 
110 UL, Ärvdabalken, 10. 
111 UL, Ärvdabalken, 10. 
112 DL, Giftermålsbalken, 8. 
113 DL, Giftermålsbalken, 8. 
114 DL, Giftermålsbalken, 12. 
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2.1.6 Västmannalagen 

Västmannalagen saknar en giftermålsbalk, men ärvdabalken innehåller element av vad som i 

flera av de andra lagarna har varit en giftermålsbalk. 

   Västmannalagen tillför inte några nya bestämmelser utan följer till stor del Upplandslagen 

samt Dalalagen. I Västmannalagen återkommer bestämmelserna kring äktenskapets 

legitimerande effekt på barn som kommit till innan äktenskap.115 Samma formuleringar som 

de i Upplandslagen används. Barn blir legitima om föräldrarna ingår äktenskap någon gång 

efteråt. 

   Västmannalagen fastställer också, i enlighet med Upplands- och Dalalagen, att om en 

kvinna påstår att hon fått barn med man i lägersmål ska båda parterna med tolv män styrka sitt 

påstående.116  

   Slutligen innehåller även Västmannalagen tio-månaders-regeln för de fall då en laggift 

hustru är med barn efter att mannen har dött. Föddes barnet inom tio månader från det att 

mannen dött var det äkta. Det blev istället oäkta om de föddes efter tio månader.117 

    

2.1.7 Hälsingelagen 

Hälsingelagen har liksom Västmannalagen en ärvdabalk med en delvis inbakad 

giftermålsbalk. Hälsingelagen tillför inte heller några nya bestämmelser och de få regler den 

har liknar till stor del tidigare beskrivna lagar.  

   Likt flera av de andra lagarna tillåter Hälsingelagen att barn, till två föräldrar som ingår 

äktenskap någon gång efter att barnet blivit till, blir äkta.118 Samma formuleringar som i 

Upplands- och Västmannalagen används här. Hälsingelagen lägger dock till och klargör att 

barn som blir till under trolovningen också blir äkta.119 

   Hälsingelagen har också tio-månaders-regeln om hustrun är havande efter att mannen har 

dött.120 Se bland annat Upplandslagen. 

 

2.1.8 Södermannalagen 

Södermannalagen innehåller nästan inga uttalade regler gällande hur illegitima och legitima 

barn definierades enligt lagen. Den enda bestämmelsen rör om en ogift kvinna påstår att en 

                                                             
115 VmL, Ärvdabalken, 13 §2. 
116 VmL, Ärvdabalken, 18. 
117 VmL, Ärvdabalken, 10. 
118 HL, Ärvdabalken, 13 §1 & §6. 
119 HL, Ärvdabalken, 13 §6. 
120 HL, Ärvdabalken, 10 §1. 
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gift man är far till hennes barn samt skyldig till lägersmål. Till skillnad från flera tidigare 

lagar krävs det endast att kvinnan ska stärka sitt påstående med tolv mäns vittne. Om hon inte 

med detta lyckas bevisa att mannen är far till barnet står fallet öppet till dess att barnet är 

femton år gammalt. Då kan nämligen barnet själv pröva att bevisa att mannen är dess far med 

hjälp av samma vittnen som modern använt.121 Södermannalagen klargör också att om 

mannen döms vara far till barnet blir barnet inte äkta utan frillobarn, men faderskapet 

erkänns.122 Detta tyder på att ett det fanns olika grader av oäkta barn, och att det utefter denna 

lag verkar ha varit fördelaktigt att vara frillobarn med erkänd far än oäkta utan erkänd far. 

Denna iakttagelse kommer att återkomma senare i resultatet. Att märka är att till skillnad från 

exempelvis Upplandslagen där det handlar om att bevisa faderskap till oäkta barn i allmänhet 

så beskriver Södermannalagen endast det fall då mannen är gift, vilket betyder att hor har 

skett. 

    

2.1.9 Sammanfattning och slutsatser 

Det finns en röd tråd genom lagarna och den är att äktenskap var den ultimata formen av 

legitimering av barn enligt de medeltida landskapslagarna. Det finns även ett mönster i 

landskapslagarna som innebar att barnen ärvde sin status efter den förälder som hade den 

högst ansedda socioekonomiska ställningen. Detta gällde dock endast legitima barn och inte 

illegitima.  

   Kyrkan var central i att motarbeta utomäktenskapliga förhållanden. Det är dock intressant 

att det enligt flera av lagarna var omöjligt att anklaga en äkta hustru för otrohet då barn som 

fötts till en laggift hustru som levde tillsammans med sin man automatiskt betraktades som 

äkta. Genomgående ifrån äldre till yngre lagar går också att se att den folkliga rätten hade 

stort utrymme och kom till och med i första hand gällande äktenskap. Kyrklig vigsel var inget 

krav för att barn skulle vara äkta. 

   Det har skett små förändringar mellan de olika lagarna, men dessa har inte haft överdrivet 

stora konsekvenser för hur illegitima respektive legitima barn definierades. Äktenskapet var 

det som gjorde barn äkta, och oäkta barn kunde bli äkta om föräldrarna någon gång ingick 

äktenskap med varandra. 

    

                                                             
121 SdmL, kyrkobalken, 15 §4. 
122 SdmL, kyrkobalken, 15 §4. 
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2.2 Illegitima och legitima barns rättigheter 

Definitioner av illegitima respektive legitima barn har inte tagit någon hänsyn till barnens kön 

och har därför varit könsneutrala. Detta kapitel handlar dock om arvsrätt och där är de flesta 

av lagarnas bestämmelser könssegregerade. Det är därför viktigt att ha i åtanke att barn inte 

längre fungerar som ett lika könsneutralt begrepp.  

 

2.2.1 Äldre Västgötalagen 

Barns rättigheter i de medeltida landskapslagarna handlar nästan uteslutande om arvsrätt och 

en logisk slutsats av detta är att det är just inom arvssammanhang som legitimitet respektive 

illegitimitet kom att spela störst roll.  

   Äldre Västgötalagens ärvdabalk inleds genom att fastslå arvsordningen inom släkten. Den 

som först och främst ärver efter fadern är sonen. Dotter får bara ärva om det inte finns någon 

son.123 Den Äldre Västgötalagen prioriterar alltså manliga arvingar. Ett undantag från detta är 

om hustrun också hade barn sedan ett tidigare äktenskap: ”dör den ende sonen av den ena 

kullen, då skola döttrar träda till, som hava samma fader som han, och skifta arv med sin 

moder.”124 En son som frun hade från ett tidigare äktenskap fick inte ta arv först, och i detta 

fall fick alltså döttrar ärva fast det fanns en son i hushållet. Blodsbanden till fadern var den 

viktigaste faktorn, så viktig att döttrar fick ärva före sina halvbröder. Holmbäck och Wessén 

har tolkat detta som måhända ett exempel på hur det således verkar ha funnits en stark önskan 

enligt den Äldre Västgötalagen att bevara egendom åt mannens släkt.125 Detta verkar vara en 

rimlig tolkning. Det halvsyskon som hade blodsband till mannens släkt gick därför före den 

som inte hade det, oavsett kön. 

   Blodsband var som synes ytterst viktiga då frågan om arv kom upp men något som till och 

med stod över denna regel var äktenskapet. Illegitima barn hade inte samma arvsrättigheter 

som legitima barn fast blodsband fanns. Äldre Västgötalagen fastslår bestämt oäkta barns 

arvsrätt: ”går en man från sin laggifta hustru i en annan kvinnas säng och avlar barn, det är 

horbarn; det tager icke fädernearv enligt lag.126 Illegitima barn hade ingen rätt till arv efter sin 

far men hade däremot enligt Äldre Västgötalagen fortfarande rätt till arv efter sin mor. Det 

finns inget nedtecknat i Äldre Västgötalagen ärvdabalk som frånkänner illegitima barn rätten 

                                                             
123 ÄVgL, Ärvdabalken, 1. 
124 ÄVgL, Ärvdabalken, 2 §1. 
125 Holmbäck & Wessén, Äldre Västgötalagen, Ärvdabalken, not 6. 
126 ÄVgL, Ärvdabalken, 8. 
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till arv efter sin mor.127 Att märka är att om en kvinna hade både en legitim och en illegitim 

son hade då båda lika stor arvsrätt efter henne.128 

   Som beskrivits tidigare hade äktenskap en legitimerande verkan, men man behövde inte 

nödvändigtvis vara gift enligt kyrklig lag för att barnet skulle räknas som legitimt och därmed 

ärva efter fadern. Det avgörande var att paret ingått äktenskap enligt folklig rätt. Det hände 

dock att paret blev oense och det var därför viktigt för arvsrätten att kunna bevisa att de blivit 

gifta i enlighet med lagen. Den äldre Västgötalagen fastställer att om en far gifte bort sin 

dotter med ”mund och med mäle”, enligt folklig rätt, så ska han styrka att dottern blivit lagligt 

gift med hjälp av vittnen, om det gifta paret blivit oense.129 Om det bedömdes att giftermålet  

skett enligt laglig rätt hade barnen rätt till arv.130    

   Det finns en omtvistad paragraf i den Äldre Västgötalagens ärvdabalk: ”En ättledd man som 

har barn av äkta hustru eller [barn som han] vidgått på tinget, då skall det taga arv efter 

honom och icke den som ättledde honom”.131 En ätteledd man var en man som genom 

ättledning upptagits i fri ätt.132 Vid första anblick kan denna paragraf ses som ett sätt för en 

ätteledd man att försäkra arvsrätt åt sina och sin hustrus illegitima barn, genom att erkänna 

dem på tinget. Holmbäck och Wessén tolkar dock detta som en senare tids förvanskning och 

missuppfattning av texten, då oäkta barn redan hade förlorat sin arvsrätt från fadern under 

slutet av 1200-talet.133 Det vore därför orimligt att de fria bönderna skulle, på bekostnad av 

sina egna intressen, ha erkänt den ätteleddes oäkta barn en arvsrätt som vägrades deras 

egna.134 Paragrafen kan därför rimligen vara en relik från den ursprungliga textredigeringen 

på grund av måhända förbiseende eller bristande uppmärksamhet.135 Det är troligt att 

paragrafen i själva verket är menad att hänvisa till om mannen ingått äktenskap innan 

ätteledningen då han ännu var ofri, och fått barn med sin hustru. Om hon då inte blivit gift 

med ”mund och med mäle” vilket var förutsättningen för att barnen skulle få arvsrätt kan 

paragrafen därför syfta på dessa barn som han erkände på tinget för att förvärva arvsrätt åt.136 

Denna paragraf är som synes svårtolkad och Holmbäck och Wesséns tolkning verkar rimlig. 

En slutsats som kanske må dras är att även om en man blev frigiven så hade det ingen 

                                                             
127 ÄVgL, Ärvdabalken. 
128 ÄVgL, Ärvdabalken, 8 §2. 
129 ÄVgL, Ärvdabalken 7. 
130 ÄVgL, Ärvdabalken 7. 
131 ÄVgL, Ärvdabalken 23. 
132 Holmbäck & Wessén, Äldre Västgötalagen, Ärvdabalken, not 87. 
133 Holmbäck & Wessén, Äldre Västgötalagen, Ärvdabalken, not 87. 
134 Holmbäck & Wessén, Äldre Västgötalagen, Ärvdabalken, not 87. 
135 Holmbäck & Wessén, Äldre Västgötalagen, Ärvdabalken, not 87. 
136 Holmbäck & Wessén, Äldre Västgötalagen, Ärvdabalken, not 87. 
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automatisk påverkan på hans oäkta barn. Det var fortfarande äktenskapet som var 

legitimerande och det är därför underligt att en frigiven man skulle kunna förvärva arvsrätt 

efter honom åt sina oäkta barn, utan att giltigt äktenskap ingåtts. En annan tolkning kan därför 

vara att en frigiven man var tvungen att erkänna sina barn även om ett giltigt äktenskap 

ingåtts.  

   Den största konsekvensen av att vara illegitim har som visats mest handlat om arvsrätt, men 

det fanns dock ett annat område där oäkta börd verkar ha varit ett hinder senare i livet. I Äldre 

Västgötalagens rättlösabalk finns en paragraf som beskriver hur valet av ny biskop skall gå 

till. Ett kriterium för den nya biskopen är att: ”han skall vara bondeson”.137 Holmbäck och 

Wessén för ett resonemang kring vad föreskriften kan innebära och säger att det kanske 

menas att den  nya biskopen ska vara en son av en inhemsk, fri man eller att han inte får vara 

herretjänare, det vill säga, en tjänare till kungen.138 Holmbäck och Wessén tror dock att det är 

mest troligt att stadgandet i främsta hand avser att utestänga män av oäkta börd, och särskilt 

prästsöner då de från kyrkans synpunkt var barn av en olaglig förbindelse, även om mer än 

hälften av landets präster var prästsöner i mitten av 1200-talet.139 Detta gav också böndernas 

egna söner en värdefull företrädesrätt.140 Det är rimligt att anta att kyrkan ville utestänga 

personer av oäkta börd från prästerskapet då kyrkan var den starkaste motståndaren till 

utomäktenskapliga förhållanden. Det anges också att lagman skall vara bondeson.141 

Holmbäck och Wessén verkar dock tolka detta som att lagmannen inte ska vara son till en träl 

eller frigiven, och möjligen inte heller son till en tjänare av kungen.142 Detta utestängde 

förmodligen också personer av oäkta börd. 

 

2.2.2 Yngre Västgötalagen 

Den Yngre Västgötalagen följer till stor del de lagar gällande arvsrätten som fastslagits i den 

Äldre Västgötalagen, men skiljer sig dock åt på vissa punkter. Den största skillnaden är att 

kvinnor har fått större rättigheter gällande arv i den Yngre Västgötalagen. Lagen fastslog att 

både söner och döttrar var faders arvingar, med två tredjedelar åt sönerna och en tredjedel till 

döttrarna.143 Sönerna fick som synes mer av arvet men döttrarna hade enligt lagen rätt att ärva 

                                                             
137 ÄVgL, Rättlösabalken, 2. 
138 Holmbäck & Wessén, Äldre Västgötalagen, Rättlösabalken, not 13. 
139 Holmbäck & Wessén, Äldre Västgötalagen, Rättlösabalken, not 13. 
140 Holmbäck & Wessén, Äldre Västgötalagen, Rättlösabalken, not 13. 
141 ÄVgL, Rättlösabalken, 3. 
142 Holmbäck & Wessén, Äldre Västgötalagen, Rättlösabalken, not 16. 
143 YVgL, Ärvdabalken, 1. 
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tillsammans med sina bröder, till skillnad mot för i den Äldre Västgötalagen där döttrarna inte 

fick ärva alls om de hade bröder som var helsyskon. Den Yngre Västgötalagen stämmer dock 

överens med den Äldre Västgötalagen i det att helsyskon gick före halvsyskon i arvsrätten.144 

   Precis som i enlighet med den Äldre Västgötalagen hade illegitima barn inte rätt att ärva 

efter sin far, men de hade fortfarande rätt att ärva efter sin mor enligt den Yngre 

Västgötalagen.145  

   Likt bestämmelserna i den Äldre Västgötalagen hade både en kvinnas äkta och oäkta barn 

rätt till arv efter henne. I den Yngre Västgötalagen hade dock både döttrar och söner rätt till 

lika mycket arv efter modern.146 ”En kvinna har en frilloson och en annan, äkta son; de skola 

båda taga arv efter henne, lika mycket den ene som den andre, vare sig det är söner eller 

döttrar.”147 Som synes hade döttrarna lika mycket rätt till arv efter modern som sönerna, till 

skillnad mot efter fadern där de endast fick en tredjedel av arvet. Detta är också ett exempel 

där oäkta barn hade lika mycket rätt till arvet som de äkta barnen. Detta kan anses vara en 

aning revolutionerande, eller måhända en kvarleva från äldre rätt. 

   Den Yngre Västgötalagen följer även den Äldre Västgötalagens bestämmelser kring om 

mannen ”fått kvinnan med mund och med mäle”. Som tidigare nämnt hände det att om 

mannen sköt ifrån sig kvinnan då han lärt att han enligt Guds rätt, den kyrkliga rätten, inte 

hade rätt att leva med henne. Fick han därefter barn med henne blev de barnen således 

illegitima.148 I den Yngre Västgötalagen har det preciserats att de illegitima barnen enligt sed 

endast ärver efter modern och de legitima barnen ensamt ärver efter fadern.149 Att märka här 

är att den formuleringen antyder att barn födda innan mannen sköt ifrån sig hustrun, då de inte 

fick leva tillsammans enligt Guds lag, fortfarande räknades som legitima. Den Yngre 

Västgötalagen fastställer att barn i ett sådant äktenskap ”icke skola heta horbarn”, men kräver 

i händelse av tvist att biskopen då skall pröva äktenskapet med vittnen och lagmannen skall 

döma om arv.150 

   Den Yngre Västgötalagen behandlar inte bara rena arvsfrågor utan tar även upp 

bestämmelser för den händelse att en man ger jord åt sitt frillobarn eller åt frände eller tjänare. 

Det fanns ett villkor för att mottagaren, till exempel ett frillobarn, skulle få behålla jorden. 

Mottagaren var tvungen att få ett barn. Fick de inte det återgick jorden till varifrån den var 

                                                             
144 YVgL, Ärvdabalken, 2. 
145 YVgL, Ärvdabalken, 11. 
146 YVgL, Ärvdabalken, 12. 
147 YVgL, Ärvdabalken, 12. 
148 YVgL, Ärvdabalken, 12. 
149 YVgL, Ärvdabalken, 12. 
150 YVgL, Ärvdabalken, 10. 



24 
 

given, om det inte var gjort med andra villkor, vittnen eller brev.151 Alltså för att ett frillobarn 

skulle få behålla jord som dess fader gett det som gåva behövde frillobarnet själv få ett barn. 

Det är dock inte angivet om frillobarnets barn behövde vara äkta eller inte. En rimlig tolkning 

är dock att barnet skulle vara äkta för att kunna följa arvslagarna. 

   I övrigt följer den Yngre Västgötalagen bestämmelserna i den Äldre Västgötalagen som 

beskrivits ovan. 

 

2.2.3 Östgötalagen 

Östgötalagen skiljer sig i stora aspekter från den Äldre och Yngre Västgötalagen rörande 

legitima och främst illegitima barns rättigheter. Generellt sett är den strängare i sina 

bestämmelser kring de illegitima barnens rättigheter. Likt den Yngre Västgötalagen fastställer 

Östgötalagen att söner har rätt till två tredjedelar och döttrar en tredjedel av arvet, men 

skillnaden är att enligt denna lag kan en dotter förverka sitt arv.152 Om hon genom lägersmål 

förnedrat sig medan hennes far och mor ännu var i livet kunde de jaga bort henne, och hennes 

arv var därmed förverkat. Hon kunde dock återfå rätten till arvet om en förälder förlät henne 

och tog henne tillbaka.153 En dotter kunde alltså mista sitt arv genom lägersmål. Det finns 

dock inga bestämmelser huruvida detta även gäller söner. Det är därför sannolikt att anta att 

sådana regler inte gällde sönerna. 

   I Östgötalagen sker dock den största förändringen i förhållande till den Äldre och Yngre 

Västgötalagen i frågan om illegitima barns arvsrätt: 

 

Nu får ej frillobarn taga arv. Vill någon giva sitt frillobarn något, då skall han fara till Ljonga ting eller till 

konungen, då han är i landskapet, och hava sina arvingar med sig och med deras samtycke giva det och 

lämna fasta därpå inför konungen eller lagmannen och taga brev och privilegium därpå. Då får 

frillobarnet äga detta, men tage aldrig mera i arv. Arvingarna kunna ej sedan återtaga det, om det blev 

gjort med deras samtycke. Nu får man ej giva bort till skada för rätt arvinge utom till kloster eller kyrkor, 

utan dens samtycke, som är arvinge, och denne tage själv del i fastan på köpet. Nu dör frillobarn, som en 

sådan gåva givits, och lämnar ej efter sig bröstarvinge; då taga arv efter det fader och fädernefränder. Men 

aldrig får frilla ärva sitt barn.154 

 

De illegitima barnen hade enligt de båda Västgötalagarna arvsrätt efter modern men i 

Östgötalagen har de tappat all arvsrätt efter både fadern och modern. Om frillobarnet dör kan 

                                                             
151 YVgL, Ärvdabalken, 26. 
152 ÖgL, Ärvdabalken, 1. 
153 ÖgL, Ärvdabalken, 1. 
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dock fadern och hans släkt ärva efter det, men modern får inte ärva efter sitt frillobarn. Det 

har också blivit mycket svårare, jämfört med Yngre Västgötalagen, att ge bort gåvor till oäkta 

barn då lagen nu bestämt vill skydda den rätta arvingens arvsrätt.  Gåvor får inte ges bort om 

en äkta arvinge har rätt till dem. Enda undantaget är gåvor till kloster och kyrkor, men 

arvingen måste i sådana fall ge sitt samtycke.  

   Det fanns således ett starkt skydd i Östgötalagen för rätta arvingar på illegitima barn 

bekostnad. Liknande formuleringar återkommer ännu en gång i ärvdabalken: ”Nu får man ej 

giva bort jord eller annat gods till skada för rätta arvingar, såsom fordom var tillåtet i 

lagen”.155 Detta stycke är ytterst intressant då det antyder att det i äldre Östgötsk lag funnits 

en större frihet att ge bort jord och gods. Detta antagande stöds genom att Holmbäck och 

Wessén också har tolkat detta stycke som att förbudet mot gåvor var något nytt i Östgötalagen 

och att gåvor tidigare hade tillåtits som i Äldre och Yngre Västgötalagen.156 

   Östgötalagen fastslår också att endast laggift hustrus barn, det vill säga legitima barn, har 

arvsrätt. Det innebär att barn av till exempel en trälkvinna inte har rätt till arv. Lagen säger 

dock att om någon våldtar en kvinna ”under strid och skrik” och kvinnan blir med barn så tar 

det barnet arv lika väl som ett äkta barn.157 Det anges ej om detta även gäller en trälkvinna 

som blir våldtagen. Det går dock nog att konstatera med rätt stor säkerhet att barn som 

kommit till genom våldtäkt inte blev äkta. I så fall är detta ett exempel på oäkta barn med full 

arvsrätt. 

   Östgötalagen innehåller även en edsöresbalk. I den anges vad som händer om en bonde agar 

sin fru så illa att hon dör av skadorna och vem som då får ärva henne. I detta fall har fadern 

och hela hans släkt förbrukat all rätt att ärva. De eventuella barn mannen och kvinnan hade 

tillsammans ärver allt efter modern, men det specificeras ej om de fortfarande ärver efter 

fadern.158 Det antas att barnen är legitima. Detsamma gäller om hustrun har dräpt sin man. 

Hon och hennes släkt tappar all arvsrätt och eventuella barn hon hade tillsammans med 

mannen ärver efter fadern.159  Ej heller här nämns om barnen ärver efter modern. Det är dock 

sannolikt att barnen även fick ärva efter den förälder som begått brottet. Föräldern som dräpt 

sin make eller maka tappar enligt lagen alla rätt att ärva efter den avlidne och får inte heller 

ärva barnet om det skulle dö.160 

                                                             
155 ÖgL, Ärvdabalken, 11. 
156 Holmbäck & Wessén, Östgötalagen, Ärvdabalken, not 30. 
157 ÖgL, Ärvdabalken, 8. 
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   Likt Äldre och Yngre Västgötalagen går helsyskon alltid före halvsyskon enligt 

Östgötalagen: ”Nu ärva aldrig halvsyskon,  medan helsyskon leva”.161 I Östgötalagen läggs 

dock mer uttalad vikt på helsyskon respektive halvsyskon i jämförelse med de båda 

Västgötalagarna i frågan om vem som får vara giftoman till bruden. Hennes närmaste släkting 

skulle gifta bort henne, men en halvbroder som hade samma mor som bruden var inte tillåten 

att gifta bort henne. Det skulle alltid vara den som var närmast henne på faderns släktsida 

eftersom en blev då närmare till arv och en annan till att vara giftoman.162 Även i 

Östgötalagen går det därför att se att en stor vikt lades på faderns sida av släkten. 

   Östgötalagen saknar bestämmelser kring hur biskopar och lagmän ska utses vilket nämns i 

den Yngre och Äldre Västgötalagen. Östgötalagen innehåller istället en annan rättslig 

konsekvens för oäkta barn, och i detta fall även för oäkta kvinnor. Om ett lägersmål hade 

begåtts kunde man enligt lagen inte utkräva lägersmålsböter om kvinnan var av oäkta börd 

och hade själv blivit till genom lägersmål.163 Detta fick främst konsekvenser för föräldrarna 

då de inte fick någon ersättning om en man begått lägersmål med deras dotter. Lagen sade 

också att ingen av oäkta börd själv fick ta emot ersättning för lägersmål.164 Detta betydde att 

personen som själv varit med om lägersmålet inte kunde få ersättning om den var av oäkta 

börd. Oäkta kvinnor blev därför enligt Östgötalagen mindervärdiga rättssubjekt i jämförelse 

med kvinnor av äkta börd. 

 

2.2.4 Upplandslagen 

Upplandslagen är inte lika omfattande gällande barns arvsrätt som tidigare beskrivna lagar. 

Den liknar till viss del Östgötalagen men skiljer sig ändå åt på vissa punkter. Likt 

Östgötalagen tillåter Upplandslagen både söner och döttrar rätten att ärva efter sin far. Lagen 

säger också att söner ärver två tredjedelar av arvet och döttrar en tredjedel. Upplandslagen 

specificerar dock att om det finns en son och två döttrar så får sonen hälften och de två 

döttrarna får dela på den andra hälften. Oavsett hur många syskon som finns ska döttrarna 

alltid ärva hälften så mycket som sönerna.165 Upplandslagen nämner dock inte, som 

Östgötalagen gör, att en dotter kan mista sitt arv. 

                                                             
161 ÖgL, Giftermålsbalken, 9. 
162 ÖgL, Giftermålsbalken, 9. 
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   I överensstämmelse med Östgötalagen hade illegitima barn normalt inte rätt att ärva efter 

vare sig mor eller far.166 I Upplandslagen finns dock ett undantag som innebar att om en man 

blev fälld för lägersmål hade det illegitima barnet rätt till tre marker som arv efter sin far. 

Likaså om mannen erkände barnet som sitt eget på tinget så hade också det illegitima barnet 

rätt till tre marker i arv.167 En annan skillnad är att enligt Upplandslagen hade både fader och 

moder rätt att ärva efter sitt oäkta barn.168 Situationen är således att barnet inte får ärva något 

efter varken sin far eller mor, medan föräldrarna båda har full arvsrätt efter barnet. Om en 

kvinna blir med barn efter att ha blivit våldtagen har det barnet full arvsrätt, precis som enligt 

Östgötalagen.169 

   Upplandslagen nämner inga restriktioner vad gäller gåvor till oäkta barn. Det står att far och 

mor har rätt att ge sitt barn tre marker så länge det som sedan finns kvar räcker till att ge tre 

marker till varje son samt tolv örar till varje dotter.170 Det står inte om barnet som tar emot 

gåvan måste vara legitimt eller inte men då ett illegitimt barn hade rätt till tre markers arv om 

fadern blev dömd för lägersmål är det inte osannolikt att även illegitima barn kunde motta en 

sådan gåva. 

   Slutligen har Upplandslagen också föreskrifter gällande halvsyskonarv. Lagen säger att om 

båda föräldrarna är döda och att ett av barnen sedan också dör så ska helsyskon ärva tre 

fjärdedelar och halvsyskon en fjärdedel efter det, oberoende av kön.171 Det antas att detta 

betyder att helsyskon ärver tre fjärdedelar efter ett annat helsyskon medan halvsyskonet då får 

en fjärdedel. Upplandslagen nämner dock inte som Östgötalagen hur helsyskon och 

halvsyskon ärver efter sina föräldrar. 

 

2.2.5 Dalalagen 

Dalalagen är också relativt knapphändig med bestämmelser kring barns arvsrätt. En 

redogörelse för det som nämns i lagen följer nedan. 

   Enligt Dalalagen är sonen den främsta arvingen efter sin far. Om sonen har barn men själv 

inte finns går arvet till hans barn. Först om det inte heller finns barnbarn genom en son går 

arvet till eventuella döttrar.172 Dalalagen går således som synes ett steg längre än den Yngre 
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och Äldre Västgötalagen. De båda Västgötalagarna prioriterade söner framför döttrar, men 

Dalalagen sätter också sönernas barn framför döttrarna. Likaså fungerar det om inget barn 

eller barnbarn finns från fadern. Då tar halvbroder först arv, därefter hans barn och därefter 

halvsyster.173 

   Dalalagen delar Östgötalagens bestämmelse att en dotter kan mista sin rätt att ärva. 

Dalalagen säger att om en man endast har döttrar och ingen son och att en av döttrarna sedan 

tar sig en man utan faderns godkännande, så har den dottern förbrukat sitt arv efter båda sina 

föräldrar. Fadern kan dock förlåta henne och måste i så fall kungöra inför en sockenstämma 

att hon ska ha rätt att ärva efter dem.174 

   Dalalagen har inte någon generell utskriven regel för hur och om illegitima barn får ärva. 

Det nämns dock att om kvinna föder barn senare än tio månader efter att hennes man har dött 

så får det barnet inte ärva.175 Dalalagen fastslår dock att ett legitimt barn är skyldig att ge tre 

marker åt frillobroder och tolv örar åt frillosyster, om de själva äger mer än tolv marker i 

lösören. Äger de mindre än sex marker får de själva välja hur mycket de vill ge.176 Det verkar 

därför som att även om oäkta barn förmodligen inte hade rätt att ärva likt äkta barn efter 

åtminstone sin far, så hade deras äkta halvsyskon ett ansvar gentemot dem. På det sättet kan 

det tolkas att frillobarn ändå faktiskt hade en viss arvsrätt. 

   Dalalagen innehåller slutligen en passage som säger att man endast fick ge bort sin 

jordegendom om gåvan inte överskred ett värde av tre marker.177 Detta var som i 

Östgötalagen till för att skydda den rätta arvingen. Om gåvan således överskred ett värde av 

tre marker hade arvingen rätt att återkalla gåvan. Ett undantag var ännu en gång gåvor till 

kyrkor och kloster.178 Dalalagen nämner dock inte några restriktioner gällande gåvor till oäkta 

barn och det är därför osäkert, men relativt troligt att oäkta barn kunde ta emot en sådan gåva. 

 

2.2.6 Västmannalagen 

Västmannalagen följer samma arvsordning som den Yngre Västgötalagen, Östgötalagen samt 

Upplandslagen. Nämligen att både söner och döttrar har rätt att ärva efter sin far, där sönerna 

får två tredjedelar medan döttrarna får en tredjedel av arvet.179 Västmannalagen har också en 
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bestämmelse kring arv efter syskon då halvsyskon förekommer. ”Finnas olika kullar, i den 

ena kullen är broder, i den andra är syster, då skall syster taga broders lott”. Holmbäck och 

Wessén tolkar detta som att om syskon ärver efter varandra, och det endast finns en son och 

en dotter som är halvsyskon till varandra, ärver de båda lika mycket. Vad som skulle ske om 

det i en kull fanns både broder och syster behandlas inte i Västmannalagen.180Det går dock 

också att tolka stycket som en variant av bestämmelsen i Västgötalagarna som fastslår att 

helsyskon går före halvsyskon. I detta falla antas det att det är dottern som har blodsband till 

fadern och inte brodern. Det kan då också vara så att uttrycket ”syster skall taga broders lott” 

åsyftar att systern ärver allt som enligt Västgötalagarna, eller kanske att hon ärver broderns 

vanliga andel; två tredjedelar. 

   Även Västmannalagen har ytterligare bestämmelser som rör dotterns arvsrätt. Enligt 

Västmannalagen kan en dotter mista sitt arv om hon tar en man mot sina föräldrars vilja. 

Enligt Västmannalagen spelar det ingen roll om hon gift sig med mannen eller haft ett 

utomäktenskapligt förhållande. Västmannalagen tillät dock också att föräldrarna själva kunde 

återställa hennes arvsrätt om de förlät henne.181 Västmannalagen innehåller dock ett till stycke 

rörande dotterns arv som inte funnits i de tidigare beskrivna lagarna. Om en kvinna låtit lägra 

sig stod hon i sina syskons nåd och fick inte ta del i skiftet med dem.182 Detta tolkas som att 

hon då fick förlita sig på sina syskons välvilja att måhända försörja henne. Om hon var det 

enda barnet fick hon dock behålla sin fulla arvsrätt efter föräldrarna.183 

   Illegitima barn hade viss rätt till arv enligt Västmannalagen. För det första så klarlägger 

Västmannalagen att om en kvinna låtit sig lägras av en fri man och det inte var hor eller 

skyldskapsbrott (incest) så hade barnet rätt att ärva tre marker från sin far om det var en son, 

och tolv örar om det var en flicka.184 Det finns även en regel som säger att om det fanns 

frillobarn men inte något äkta barn så fick frillobarnet ärva efter sin mor, dock inte efter sin 

far.185 Om frillobarnet gifte sig enligt lag fick det också rätt att ärva efter sina avkomlingar, 

men inte från personer bakåt i släkten.186 Frågan huruvida ett oäkta barn hade rätt att ärva sina 

avkomlingar som barn och barnbarn har inte behandlats i någon av de tidigare lagarna. 

Västmannalagen framhåller att de hade den rätten förutsatt att de var lagligt gifta. 

                                                             
180 Holmbäck & Wessén, Västmannalagen, Ärvdabalken, not 64. 
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   Om ett frillobarn dog var det enligt Västmannalagen i första hand modern som ärvde efter 

barnet. Om modern inte fanns skulle arvet därefter gå till ”samsyskon på mödernet”.187 

Holmbäck och Wessén tror att detta kan vara en felskrivning och att påståendet kan mena 

syskon till frillobarnet som hade samma mor, samt syskon till modern själv.188 Det var först 

om ingen av dessa fanns som syskon till frillobarnet på faderns sida fick ta arv. De fick dock 

bara ta del av halva arvet och den andra halvan skulle gå till de närmaste släktingarna på 

moderns sida.189 Fadern till frillobarn verkar således inte haft rätt till arv efter barnet och 

mödrasläkten gick ovanligt nog före fädernesläkten. 

   Som flera tidigare beskrivna lagar hade ett barn som kommit till genom våldtäkt också rätt 

till arv efter fadern.190 

    

2.2.7 Hälsingelagen 

Likt flera av de tidigare beskrivna lagarna fastställer Hälsingelagen arvsordningen som sådan 

att både söner och döttrar har rätt att ärva efter sin far, men söner får två tredjedelar och 

döttrar en tredjedel.191 I likhet med Upplandslagen specificerar Hälsingelagen också att 

oberoende av hur många syskon som finns ska döttrarna alltid ta hälften så mycket arv som 

sönerna.192 

   Kring frågan om halvsyskons arv har Hälsingelagen ett liknande resonemang som 

Upplandslagen. Hälsingelagen skiljer mellan de olika syskonskarorna och en syskonskara fick 

inte ärva från en annan syskonskara innan alla i den första syskonskaran hade gått bort. Om 

både helsyskon och halvsyskon fanns kvar då skulle helsyskon ta två tredjedelar och 

halvsyskon en tredjedel oavsett kön.193 

   Även enligt Hälsingelagen kunde en dotter förlora sitt arv om hon gifte sig eller hade ett 

utomäktenskapligt förhållande mot sina föräldrars vilja. Antingen fadern eller modern kunde 

dock förlåta henne och var då tvungen att göra det på tinget eller inför socknen för att dottern 

skulle få tillbaka sin arvsrätt.194 

   Angående illegitima barns arvsrätt hade åtminstone frillobarnen en relativt stark ställning i 

Hälsingelagen. ”Frillobarn skall hava sex marker, dotter tre marker. Äro de två, skola båda 
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taga sex marker. Äro de flera, få de ej mera för det”.195 Frillobarnen har enligt Hälsingelagen 

rätt till dubbelt så mycket marker som i övriga lagar som tillät en viss summa pengar. 

Frillosonen har dock rätt till dubbelt så mycket marker som frillodottern. Frillosonen hade 

också en till fördel enligt Hälsingelagen: ”son skall få folkvapen efter sin fader, huggvapen 

och skyddsvapen, och tre tolfte pilar, sträng och båge”.196 Holmbäck och Wessén förklarar att 

landskapslagarna skilde mellan folkvapen och mordvapen. Som mordvapen räknades täljkniv, 

matkniv och pil från båge. Båge med pilar kunde således räknas både som folkvapen och som 

mordvapen. Stadgandet om frillosonens rätt till vapen-arv finns inte motsvarat i någon av de 

andra landskapslagarna.197 Som synes hade alltså just frillobarnen en bättre arvsrättlig 

ställning i Hälsingelagen än i de andra yngre lagarna. I hälsingelagen fick man också ta arv 

efter frillobarn på samma sätt som man gjorde efter äkta barn.198 

 

2.2.8 Södermannalagen 

Södermannalagen inleds likt de tidigare beskrivna lagarna genom att fastställa arvsordningen. 

Både söner och döttrar har rätt att ärva efter sin far. Sönerna får två tredjedelar och döttrarna 

en tredjedel.199 Nu dör båda föräldrarna och både hel- och halvsyskon har tagit arv efter dem. 

Om ett syskon sedan dör ska dess helsyskon ta två tredjedelar och halvsyskonen en tredjedel, 

oberoende om hur många hel- respektive halvsyskon det är.200 Det verkar också vara 

oberoende kön då inget nämns om detta, och tidigare beskrivna lagar inte heller har tagit 

hänsyn till kön i detta fall. 

   I jämförelse med de andra lagarna får frillobarnen delvis en sämre arvsrättslig ställning i 

Södermannalagen. Ett frillobarn skulle få tre marker efter sin far eller var tionde penning.201 

Holmbäck och Wessén förklarar att regeln att frillobarn skulle få var tionde penning bör ha 

inrättats för den händelse då faderns förmögenhet understeg 30 marker.202 Detta innebar 

därför en försämring av frillobarnens arvsrätt då de inte var garanterade tre marker utan fick, 

till exempel, bara två marker om fadern endast hade en förmögenhet på 20 marker. 

Frillobarnen hade som mest rätt till tre marker oavsett hur många de var. De fick därför efter 
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eget bevåg dela på de tre markerna mellan sig.203 Å andra sidan fick också frillobarnen 

paradoxalt nog också en bättre ställning jämfört med de andra lagarna, förutom de båda 

Västgötalagarna. Enligt Södermannalagen hade frillobarn rätt att ärva efter sin mor, dock bara 

om hon inte hade äktenskapliga barn.204  

   I enlighet med övriga lagar hade barn avlade i hordom eller skyldskapsbrott inte rätt att ärva 

efter varken sin far eller mor.205 Om en man gift sig med en kvinna han lägrat fick barnen de 

fått tillsammans rätt att ärva både far och mor. Vägrade han att gifta sig med henne skulle han 

böta 12 örar till kvinnans släkt och barnet fick inte ärva framifrån i sin släkt.206 Detta uttryck 

kan tyckas lite märkvärdigt och Holmbäck och Wessén har tolkat ”framifrån i sin ätt” som ett 

försök att inskränka barnets arvsrätt efter mödrasläkten (inte efter modern själv) till en och en 

halv mark. Barnet skulle fortfarande ha rätt till 3 marker efter sin far, då det vore osannolikt 

att fadern kunde köpa sig lös från den summan med 12 örar.207 

   Det har tidigare i uppsatsen beskrivits hur enligt Södermannalagen en ogift kvinna, eller 

hennes barn, då det var över femton år gammalt, kunde försöka bevisa vem som var far till 

barnet på tinget med hjälp av tolv vittnen. Om de lyckades förklarades mannen vara barnets 

far och det blev då hans frillobarn. Straffet blev dock hårt enligt Södermannalagen om eden 

och vittnena brast och mannen friades från påståendet att han var barnets far. I sådana fall 

skulle barnet förvisas från landet och inte tillåtas återvända.208 Att märka är att mest troligt 

gällde förvisningen endast landskapet och inte landet som helhet. Något straff för modern står 

inte utskrivet. 

   I enlighet med flera av de tidigare beskrivna lagarna hade ett barn som blivit till genom 

våldtäkt full arvsrätt efter fadern även i Södermannalagen.209 

 

2.2.9 Sammanfattning och slutsatser 

Det har skett en förändring av legitima och illegitima barns arvsrätt från de äldre till de yngre 

lagarna. Det fanns en tydlig skillnad mellan män och kvinnors arvsrätt. Enligt Äldre 

Västgötalagen hade sönerna förtursrätt till arvet. Detta kom dock att ändras och en 
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genomgående standard i övriga lagar var att både söner och döttrar ärvde, men sönerna ärvde 

dubbelt så mycket som döttrarna.  

   Oäkta barn hade i de Äldre Västgötalagarna arvsrätt efter sin mor men inte efter sin far. De 

oäkta barnens arvsrätt och rättsställning har sedan fram till och med Södermannalagen sett 

någorlunda annorlunda ut från lag till lag. Ett heltäckande mönster är dock att de oäkta barnen 

fick en försämrad ställning i de senare lagarna som hade starkare kyrkliga anknytningar. De 

oäkta barnen tappade i de flesta lagarna sin arvsrätt efter modern, samt möjligheter att motta 

gåvor. 

   Det fanns dock olika kategorier av oäkta barn och de hade olika rättigheter. De som har haft 

bäst arvsrätt har varit oäkta barn som tillkommit genom våldtäkt. Dessa har fått åtnjuta full 

arvsrätt lika med äkta barn. Frillobarn har också haft en relativt stark ställning med varierande 

arvsrätt efter modern, samt rätt till böter eller utbetalningar från fadern. Det var därför säkert 

av stor vikt att frillobarnet hade en erkänd fader. De oäkta barn som inte hade tillgång till 

någon som helst arvsrätt och som verkade förbises i de flesta lagar var barn utan erkänd fader, 

eller de som kommit till genom hor eller skyldskapsbrott. 

 

2.3 Försörjning av illegitima respektive legitima barn 

2.3.1 Äldre Västgötalagen 

I äldre Västgötalagens ärvdabalk anges att om bonden hade dött och hustrun därefter gifte om 

sig och flyttade ifrån sina barn, så skulle trälkvinna eller träl sköta hemmet åt barnen, förutsatt 

att de ägde minst en träl eller trälkvinna.210 Holmbäck och Wesséns tolkar detta som ett 

exempel på att förhållandet mellan träl och ägare kunde vara ganska gott.211 Detta verkar 

rimligt. Det var dock faderns släkt som skulle ansvara för barnens finanser. Modern skulle 

råda över kistnycklar och låta indriva skulder och gälda skulder. I det fall morfader fanns 

skulle han råda istället för farbror, men fanns farfader skall han råda och inte morfader. Man 

fick inte skilja modern från hemmet om inte en hemmafödd trälkvinna fanns att sköta det. 

Modern skulle tre gånger om året komma dit för att se till hemmet om en gårdsförvaltare 

skötte om det.212  

   Som synes i det ovan givna exemplet är frågan om försörjning och förvaltning inte en helt 

lätt fråga. Enligt den Äldre Västgötalagen var farfadern den som lagen först kallade till 

förmyndare, därefter morfader och ännu därefter farbroder om fadern var död. Det finns ingen 
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specificering om barnen i fråga var legitima eller inte men barnen beskrivs som faderns 

arvingar och torde därför med stor sannolikhet anses vara legitima. 

   Angående illegitima barn har Äldre Västgötalagen bestämmelser kring just trälkvinnors 

barn. I äldre Västgötalagens giftermålsbalk anges att om en träl fick utomäktenskapliga barn 

med en trälkvinna så hade trälkvinnas frilloman inte någon del i barnen.213 Holmbäck och 

Wessén förklarar att detta innebar att trälen som då kallades frilloman, och inte heller hans 

ägare hade någon rätt till barnen. Modern och hennes ägare hade fullt ansvar för barnen.214 I 

annat fall om en man hade gjort en trälkvinna med barn var han skyldig att ersätta hennes 

ägare för den tid hon blev arbetsoduglig, men han hade ingen försörjningsskyldighet gentemot 

barnet.215 Trälkvinnan och hennes ägare antas därför varit ansvariga för barnets försörjning. 

 

2.3.2 Yngre Västgötalagen 

Den Yngre Västgötalagen följer den Äldre Västgötalagens bestämmelser och tillför inte några 

andra regler.216 Se Äldre Västgötalagen ovan. 

 

2.3.3 Östgötalagen 

Östgötalagen täcker in fler aspekter av barns försörjning än Västgötalagarna. Östgötalagen 

beskriver vad som händer om mannen dör och kvinnan inte gifter om sig. 

Modern har enligt Östgötalagen då rätt att ta hand om sina barns egendom, och förmodligen 

också om själva barnen, så länge hon är ogift. Fädernesläkten ska dock råda över barnens 

finanser.217 Om hon däremot gifter om sig ska faderns släkt råda över barnens hem.218 

Huruvida de också får vård av barnen uttrycks inte klart och tydligt. Östgötalagen nämner 

inget om eventuella trälar som barnen ägde. 

   Precis som i den Yngre och Äldre Västgötalagen hade en träl inte någon rätt till sina barn 

om han hade fått dem tillsammans med en trälkvinna utanför äktenskap.219 Östgötalagen 

nämner dock inte huruvida träl och trälkvinnans ägare hade rätt till barnen. Östgötalagen 

klarlägger dock att om en bonde fick barn med en trälkvinna så fick han inte sälja barnet eller 

hålla det som träl.220 Det barnet blev alltså fritt. Det spelade ingen roll om barnets mor 

                                                             
213 ÄVgL, Giftermålsbalken, 4 §3. 
214 Holmbäck & Wessén, Äldre Västgötalagen, Giftermålsbalken, not 16. 
215 ÄVgL, Giftermålsblaken, 6 § 3. 
216 YVgl, Ärvdabalken, 6 & Giftermålsbalken, 3, 11. 
217 ÖgL, Giftermålsbalken, 18. 
218 ÖgL, Giftermålsbalken, 19. 
219 ÖgL, Giftermålsbalken, 29. 
220 ÖgL, Ärvdalagen, 29. 
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tillhörde mannen själv eller någon annan. Om trälkvinnan dock tillhörde någon annan skulle 

fadern ersätta hennes ägare för den tid kvinnan inte kunde arbeta. Efter att barnet blivit döpt 

hade fadern rätt till barnet som var fritt. Om han inte gjorde anspråk på barnet direkt efter 

dopet och senare ville hämta det så fick han betala för den tid som barnet bott hos 

trälkvinnans ägare. Om över sju år hade gått var mannen tvungen att betala full lösen för att 

hämta barnet.221 En fri man hade således rätt att fostra barn som han hade fått 

utomäktenskapligt tillsammans med en trälkvinna, till skillnad mot en träl som inte fick någon 

rätt alls till sina barn i samma situation. 

   Östgötalagen beskriver också regler för giftermål med trälar och trälkvinnor. Om en träl 

hade gift sig med en fri kvinna och sedan dog skulle de barn de hade tillsammans alltid gå till 

den bättre sidan som var fri.222 I detta fall antas det att barnen då gick till modern som var fri. 

Trälens ägare skulle således inte ha rätt till barnen. Samma sak gällde om en fri man gift sig 

med en trälkvinna. Holmbäck och Wessén tolkar detta som ett medel Östgötalagen använde 

för att bekämpa träldomen, det vill säga att barnen alltid gick till den sida som var fri och blev 

fria själva.223 Om en träl och en trälkvinna gift sig med varandra och sedan dog båda två fick 

deras ägare dela på bo och barn. Den som ägde trälen fick två tredjedelar av boet samt av 

barnen, medan trälkvinnans ägare fick en tredjedel av boet och barnen.224 Föräldrarnas ägare 

blev i detta fall försörjare av barnen, vilket kan indikera att om två trälar fick barn blev barnet 

också ofritt. Holmbäck och Wessén drar samma slutsats: ”Enligt ÖgL skola barnen alltid gå 

på den bättre sidan och följa den som är fri. Men voro båda föräldrarna trälar, blevo barnen 

ofria”.225 Det är därför intressant att Östgötalagen i så fall förespråkade träldom för det barn 

som hade två gifta trälar som föräldrar, men samtidigt ville bekämpa träldomen, enligt 

Holmbäck och Wessén, genom att tillåta barn med en fri förälder att bli också själva bli fria. 

Kanske hellre det handlade om att det inte var ansenligt för en fri kvinna eller man att deras 

eget barn var ofritt. 

   Som tidigare nämndes innehåller Östgötalagen också regler för vad som händer om någon 

dräper sin make eller maka. En man som dödat sin hustru tappade all arvsrätt efter henne, men 

också rätten till de eventuella barn de hade tillsammans. Samma sak gällde om en hustru 

dödat sin man. Lagen klargör att den närmaste släktingen på offrets sida skulle ta vård av 

                                                             
221 ÖgL, Ärvdabalken, 14. 
222 ÖgL, Giftermålsbalken, 29 §1. 
223 Holmbäck & Wessén, Östgötalagen, Giftermålsbalken, not 66. 
224 ÖgL, Giftermålsbalken, 29 §2. 
225 Holmbäck & Wessén, Upplandslagen, Ärvdabalken, not 60. 
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barnen om de inte var gamla nog att klara sig själva.226 Vad som i detta fall sker med 

illegitima barn är ej angivet. 

 

2.3.4 Upplandslagen 

Upplandslagen skiljer sig till viss del från de tidigare beskrivna lagarna. Om både mor och far 

dör så ska barnens närmaste släktingar råda för barnens egendom. Till skillnad mot 

Västgötalagarna och Upplandslagen skulle barnens egendom förvaltas av en släkting till 

fadern och en släkting till modern, under insyn av övriga släktingar.227 Mödrasläkten och 

fadersläkten hade alltså enligt Upplandslagen lika mycket inflytande över åtminstone barnens 

egendom. Det står ej om de närmaste släktingarna också blev förmyndare till barnen, men det 

är förmodligen rimligt att anta att så blev fallet. 

   Upplandslagen beskriver att om en ofri man och en ofri kvinna gifte sig med varandra och 

fick barn tillsammans så blev barnen fria. Likaså om en fri person gifte sig med en ofri person 

så blev barnen de fick tillsammans fria och gick alltid till den bättre hälften.228 Här har skett 

en förändring i jämförelse med Östgötalagen. Enligt Östgötalagen blev ett barn till två gifta 

trälar ofritt.229 Upplandslagen fastslår istället att barn till två gifta föräldrar blir fritt och 

anledningen till detta är förmodligen det faktum att föräldrarna var gifta. Det nämns inte men 

det är sannolikt att anta att illegitima barn mellan två trälar förmodligen blev ofria. Holmbäck 

och Wessén påpekar att Upplandslagen skrevs under kraftigt kyrkligt inflytande och det är 

därför osannolikt att en sådan lag skulle kunna försvara att barn i ett äktenskap, som fått 

kyrklig vigsel, skulle vara ofria.230 Detta verkar vara ett rimligt antagande. Det skulle dock 

vara intressant att veta om barn till ofria föräldrar som inte blivit kyrkligt vigda, utan endast 

blivit gifta enligt folklig rätt, också blev fria. 

   Upplandslagen innehåller även andra regler, i jämförelse med de tidigare beskrivna lagarna, 

gällande försörjning av frillobarn. Västgötalagarna och Östgötalagen har endast fastslagit vem 

som ska försörja frillobarn till trälar och trälkvinnor. Upplandslagen ger dock en regel som 

gäller för alla frillobarn: ”Nu skall fader eller moder föda sitt frillobarn, den av dem som har 

bäst råd därtill, så snart det är avvant från modersbröstet; och till dess skall modern föda 

det.”231 Som synes ska barnen enligt Upplandslagen försörjas av den förälder som har det bäst 

                                                             
226 ÖgL, Edöresbalken, 18. 
227 UL, Ärvdabalken, 7 §3. 
228 UL, Ärvdabalken, 19. 
229 ÖgL, Giftermålsbalken, 29 §2. 
230 Holmbäck & Wessén, Upplandslagen, Ärvdabalken, not 60. 
231 UL, Ärvdabalken, 23 §2. 
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ställt ekonomiskt oavsett kön efter att det slutat amma. Om ingen av föräldrarna kunde 

försörja barnet skulle barnet istället tigga sig fram, men föräldrarna var fortfarande ansvariga 

för barnet under dess första sju levnadsår.232 Detta tolkas som att föräldrarna i det fall de inte 

kunde försörja barnet kanske ändå var skyldiga att se efter det och måhända ge det husrum 

upp till sju års ålder. Alternativt skulle de vara skyldiga att ansvara för barnets gärningar fram 

till att det var sju år gammalt. Upplandslagen tillät dock också att det gick att leja en 

fostermor åt barnet.233 Det är oklart om föräldrarna själva kunde leja en fostermor eller om 

detta skedde om ingen av föräldrarna fanns. 

    

2.3.5 Dalalagen 

Den enda information som Dalalagen innehåller angående försörjning av legitima samt 

illegitima barn handlar om barn till trälar. Likt de tidigare beskrivna lagarna går det legitima 

barnet, också enligt Dalalagen, till den bättre hälften av det gifta paret.234 Det är därför 

sannolikt att barn som hade en fri förälder också blev fria. Huruvida barn till två gifta trälar 

blev fritt eller inte anges ej. 

 

2.3.6 Västmannalagen 

Likt Upplandslagen fastställer Västmannalagen att om föräldrarna dör ska barnens närmaste 

släktingar från både faderns och moderns släkt ansvara för barnen.235 

   Västmannalagen säger också att barn ska tas om hand om av den bättre hälften om de har en 

fri och en ofri förälder.236 Detta innebar förmodligen som i tidigare beskrivna lagar att barnet 

också blev fritt. Västmannalagen nämner dock inget om huruvida barn till två gifta trälar blir 

fritt eller inte. 

   Slutligen följer Västmannalagen Upplandslagens föreskrift att frillobarn ska tas om hand om 

av den förälder som har det bäst ställt. Om ingen av föräldrarna kan försörja barnet ska det 

tigga sig till sig sin mat.237 

 

                                                             
232 UL, Ärvdabalken, 23 §2. 
233 UL, Ärvdabalken, 23 §3. 
234 DL, Giftermålsbalken, 4. 
235 VmL, Ärvdabalken, 8 §2. 
236 VmL, Ärvdabalken, 14. 
237 VmL, Ärvdabalken, 18. 
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2.3.7 Hälsingelagen 

Likt flera av de tidigare beskrivna lagarna fastställer Hälsingelagen att om föräldrar som var 

gifta med varandra båda dör ska de närmaste släktingarna från både faderns och moderns släkt 

ansvara för deras gemensamma barn. Hälsingelagen är dock den enda av lagarna som utförligt 

säger att de närmaste släktingarna inte bara ska se efter barnens egendom, utan också barnen 

själva. 238 Då Hälsingelagen har specificerat detta är det troligt att barnen också skulle ses 

efter av de närmaste släktingarna enligt de andra lagarna också. Släktingarna ansvarade alltså 

inte bara för barnens egendom. 

   Hälsingelagen skiljer sig från flera av de tidigare lagarna gällande försörjning av frillobarn. 

De senare lagarna hävdade att frillobarnen skulle ses efter av en förälder som hade bäst 

ekonomisk ställning, men enligt Västmannalagen var det fadern som skulle försörja 

frillobarnet. ”Fadern skall föda sitt frillobarn, sedan det är avvant från modersbröstet; till dess 

skall moder föda det.”239 Fadern var alltså ensam skyldig att försörja frillobarnet efter det 

hade slutat amma. Hälsingelagen har inte som Upplandslagen och Västmannalagen krav på att 

barnet måste tigga om föräldrarna inte kan försörja det. 

 

2.3.8 Södermannalagen 

Södermannalagen innehåller bara en regel gällande försörjning av barn. Precis som flera av de 

andra lagarna fastställer Södermannalagen att barn ska försörjas av den förälder som hade 

bättre ställning och var fri.240 Södermannalagen klargör dock inte huruvida föräldrarna ska ha 

varit lagligt gifta med varandra. Det är därför möjligt att denna regel ska ha gällt både 

legitima och illegitima barn. Med tanke på Upplandslagens inflytande på de lagar som kom 

efter den, inklusive Södermannalagen, är det förmodligen mest troligt att föräldrarna ska ha 

varit lagligt gifta.  

 

2.3.9 Sammanfattning och slutsatser 

Det har skett en tydlig förändring i lagarna angående vem som skulle ansvara för oäkta barns 

försörjning. Att notera är dock att lagarna endast nämner frillobarn, och det finns därför ingen 

information om vad som till exempel gällde barn som kommit till genom hor eller 

skyldskapsbrott.  

                                                             
238 HL, Ärvdabalken, 7. 
239 VmL, Ärvdabalken, 14 § 1. 
240 SdmL, Ärvdabalken, 3 §2. 
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   I de äldre lagarna tolkas det vara modern som skulle försörja frillobarnet, men det sker en 

förändring i och med Upplandslagen. Frillobarnet skulle försöjas av den förälder som hade det 

bäst ställt oavsett kön. Hälsingelagen avvek dock från detta. I den blev fadern ensam skyldig 

att försörja frillobarnet. 

   Det har också skett en förändring i lagarna gällande vilken sida av släkten som skulle 

försörja ett barn som blivit föräldralöst. Enligt de äldre lagarna var faderns släkt alltid skyldig 

att försörja barnet, men i och med Upplandslagen hade både fadern och moderns släkt ansvar 

att försörja barnet.  

   Av resultatet att döma har Upplandslagen spelat en stor roll för vem som skulle försörja 

barn och frillobarn. 

 

2.4 Avslutande Diskussion 

Resultatet av denna studie korrelerar med Arnórsdóttir och Nors studie som visade på det 

internationella kyrkliga inflytandet på nordiska medeltida lagar.241 Kyrkan försökte motarbeta 

utomäktenskapliga förhållanden då de bröt mot äktenskapet som var ett heligt sakrament. 

Oäkta barn som var levande tecken på utomäktenskapligt könsumgänge måste ha varit något 

av en styggelse för kyrkan. Det går därför att skönja den kyrkliga striden mot det 

utomäktenskapliga i skillnader mellan Göta- och Svealagarna. Svealagarna var som bekant i 

mångt och mycket baserade på Upplandslagen, den förmodade äldsta av dem. Upplandslagen 

i sig hade tillkommit genom starkare kyrkligt inflytande än Götalagarna. Det är därför föga 

överraskande att oäkta barn generellt har en svagare ställning i Svealagarna. Arvsregler blev 

också mer utförliga i förhållande till illegitima barn vilket kan tolkas som ett bevis på att det 

blev viktigare att försöka säkra arvsrätten inom släkterna. 

   Sjöberg hävdade i sin teori att genom arvsrätt och äktenskap förmedlade de båda makarna 

jord i vad Sjöberg kallar ”den heliga treenigheten” mellan fadern, maken och sonen.242 

Kvinnan blev därmed en sorts behållare för jorden till dess att den överfördes till en man. 

Visst bevis för ”den helige treenigheten” finns i resultatet till denna studie. Exempelvis hade 

de flesta av landskapslagarna en stark önskan att bevara jord och egendom inom fadersläkten. 

Blodsband var mycket viktiga. I Äldre Västgötalagen fick till exempel döttrar, i ett undantag, 

ärva före halvbröder om döttrarna hade blodsband till fadern och inte halvbröderna.243 
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Sjöbergs teori är här tydligt tillämpar. Döttrarna disponerade inte själva, i det givna exemplet, 

över arvet utan fungerade som ett medel för att behålla kontroll över arvet inom fadersläkten. 

   Frågan är dock hur illegitima barn fungerade i Sjöbergs teori. Illegitima barn hade enligt 

majoriteten av lagarna inte arvsrätt efter sina föräldrar. Kanske detta delvis beror på det som 

Sjöberg beskriver som en manlig klassposition som beror på det arv mannen får. Varje 

arvskifte medförde att egendomar splittrades upp på flera och den nuvarande innehavararens 

söner riskerade därför att hamna i en lägre position i samhällets hierarki än den som fadern 

haft.244 I följd med detta var det troligen inte önskvärt att dela arvet i mer delar än som 

behövdes. Det blev då logiskt att utesluta oäkta barn från arvet och därmed säkra en högre 

position i samhällets hierarki åt de äkta sönerna. De oäkta barnen lämnades alltså utan både 

arv och en position i samhället efter deras far. Således kan spekuleras att vara illegitim förde 

med sig mer än att bara stå arvlös. 

   Carl Delin hävdade att den kanoniska rätten behandlade utomäktenskapligt könsumgänge 

lika med ett brott mot sedligheten, och att äktenskaplig trohet erfordrades av båda makarna 

vilket innebar att mannen likställdes kvinnan i detta avseende.245 Konkreta bevis för detta har 

dock inte funnits i relation till oäkta barn. Lagarna fastställde ofta mannen som aktör: ”Går en 

man från sin laggifta hustru i en annan kvinnas säng och avlar barn, det är horbarn”.246 Detta 

är mycket intressant då kvinnan, i linje med Sjöbergs teori, här kan tolkas vara passiv i sin roll 

som medaktör och rättssubjekt. Detta har vidare stöd i att flera lagar anser att ett barn som är 

fött inom äktenskapet alltid är äkta.247 Detta kan tolkas innebära att en laggift hustru inte kan 

anklagas för otrohet. Detta kanske är en reflektion av att man inte såg kvinnan som ett 

rättssubjekt med lika stort individuellt ansvar som mannen. Det kan å andra sidan vara av mer 

jordnära natur. Det kanske helt enkelt var mycket svårt att bevisa eller veta om en laggift 

hustru födde ett äkta eller ett oäkta barn. Det var enkelt i jämförelse att veta om mannen hade 

fått ett barn utanför äktenskapet. 

   Som resultatet har visat hade kyrkan ett visst inflytande över de svenska medeltida 

landskapslagarna, men resultatet har också visat att den folkliga rätten värderades högre än 

den kyrkliga när det gällde äktenskapets legitimitet. Gaunt förklarar detta genom att den 

katolska kyrkan fick kompromissa då den mötte hårt motstånd i Sverige där vigseln var djupt 

integrerad i den folkliga traditionen.248 Duby har beskrivit äktenskap som ett kontroll- och 
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maktinstrument. 249 Vad var det då som gjorde att den katolska kyrkan gav upp en del av sin 

kontroll över den svenska befolkningen? Det finns inget entydigt svar till detta, men det kan 

tänkas att en anledning kan vara att det var svårare för den katolska kyrkan att knuffa undan 

den folkliga rätten och traditionen i Sverige än i exempelvis södra Europa eftersom kyrkan 

fick fäste mycket senare i Sverige. Sveriges geografiska läge kan också ha spelat en roll i och 

med att det låg långt borta från kyrkans maktcentrum. Korpiola menar att just de svenska 

medeltida landskapslagarna också var ett verktyg för att bevara de folkliga giftermålen. Det 

kan verka rimligt då den folkliga vigseln bibehölls som ett lagligt alternativ till kyrklig vigsel 

även i de nyare och mer kyrkligt färgade landskapslagarna. Därför stämmer denna studie 

också väl in med Gaunts slutsats om att många barn som i andra länder skulle ha varit oäkta i 

Sverige var äkta.250 

   På grund av detta kom undersökning också fram, i likhet med Nors undersökning, till att det 

fanns olika kategorier av oäkta barn. Frågan är varför olika kategorier av oäkta barn hade 

olika rättigheter och villkor. En tolkning kan vara att eftersom frilloväsendet redan var 

etablerat innan de medeltida landskapslagarna nedskrevs och kyrkan fick ett större inflytande, 

så hade kanske något av de gamla traditionerna gällande frilloväsendet bevarats i lagarna. 

Frillobarn hade ofta bättre ställning i lagarna än barn födda genom hor eller skyldskapsbrott. 

Kanske det var för att frillobarn förmodligen hade varit folkligt accepterade tidigare, medan 

hor och skyldskapsbrott var något som både kyrkan och den folkliga rätten kunde fördöma. 

Oturligt nog finns mycket få källor till hur den folkliga rätten såg ut innan de medeltida 

landskapslagarna tillkom så det går endast att spekulera.  

   Denna undersökning har fokuserat på vad de svenska medeltida landskapslagarna hade att 

säga om illegitima barn. Det vore dock intressant att, om möjligt, undersöka folkets attityder 

till illegitima barn och kanske jämföra hur dessa stämde överens med hur lagarna såg på de 

illegitima barnen. Detta har dock inte varit möjligt inom ramen för denna uppsats men är en 

intressant möjlighet till fortsatt forskning. 
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3. Sammanfattning 

Denna uppsats har som syfte att belysa illegitima barns ställning i de svenska medeltida 

landskapslagarna. För att uppnå syftet använde sig uppsatsen av frågeställningar som berörde 

hur illegitima respektive legitima barn definierades, vilka rättsliga rättigheter barn hade, vem 

som var skyldig att försörja legitima barn samt vilka skillnader som gick att urskilja mellan de 

olika landskapslagarna.  

   Synen på illegitima barn var en liten men viktig pusselbit bland de stora samhälleliga 

omvandlingar som skedde under tiden för de medeltida landskapslagarnas nedteckning. 

   En kvalitativ textanalys användes för att bäst undersöka lagarna. De landskapslagar som 

användes som källor var alla Göta- och Svealagar, med undantag från Skånelagen och 

Gutalagen. 

   Resultatet visade att äktenskapet var den ultimata formen av legitimering och spelade en 

stor roll under medeltiden. Äktenskap kunde dock också vara legitimerande i efterhand om 

föräldrarna gifte sig efter att barnet redan var fött.  

   I Sverige hölls det kvar vid en folklig vigseltradition som den katolska kyrkan blev tvungen 

att tillåta. Detta innebar att kyrklig vigsel inte var nödvändig. Reglerna för vad som räknades 

som ett legitimt äktenskap och därmed legitima barn var därför relativt lösa. I korrelation till 

detta fanns det flera olika kategorier av oäkta barn, men varje kategori hade inte lika 

rättigheter. Frillobarn var den främst omnämnda kategorin och hade ofta bättre villkor än 

andra oäkta barn. Barn som kommit till genom hor eller skyldskapsbrott (incest) hamnade ofta 

ute i periferin i lagtexterna, vilket kanhända berodde på att dessa barn inte var lika 

accepterade som frillobarn, varav det funnits en tradition av. 

   Illegitima barns ställning handlade överlag om arvsrätt och jord.  Illegitima barn hade ofta 

ingen eller väldigt liten arvsrätt, till skillnad mot de flesta legitima barn som hade full arvsrätt. 

Det fanns dock olika regler för män och kvinnors arvsrätt där kvinnor nästan alltid ärvde 

mindre och i vissa fall ingenting alls. Det skedde en förändring mellan Göta- och Svealagarna 

gällande illegitima barns rättigheter. De oäkta barnen fick överlag en sämre ställning i de 

nyare lagarna, det vill säga Svealagarna. Detta berodde sannolikt på det starkare kyrkliga 

inflytandet i Svealagarna.  

   Det skedde också en förändring i frågan om vem som skulle försörja illegitima barn. Från 

att mest varit moderns ansvar övergick det till en fråga om vem som var bäst lämpad 

ekonomiskt.   
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