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Nytt ljus över ”Nytt ljus över Yngre Västgötalagen” 
 
av Göran B Nilsson

1
  

 

I. 

I sin inträdesföreläsning i Vitterhetsakademin år 2012 betonade professor Arne 

Jarrick att humanvetarna i framtiden borde visa större frejdighet och mindre 

mesighet, när de presenterade sina viktiga forskningsresultat. På grund därav har 

jag ändrat titeln på mitt föredrag från ”Vad nytt om Yngre Västgötalagen?” till 

”Vad man bör veta om Yngre Västgötalagen.” 

 Ty så långt kan jag hålla med hr Jarrick: varje författare av ett seriöst 

kulturvetenskapligt verk hävdar, att det här bör man veta, som man inte visste 

förut. Men å andra sidan: vilka man?  Jo ”man”, det är för mig högintelligenta, 

rationellt tänkande människor i nuet och framtiden, som sätter värde på ett 

välmotiverat svar på en för dem intressant fråga; en lösning av ett problem, som 

är mera välmotiverad än föregångarnas.  

 Sådana resultat uppnår forskaren med hjälp av en livlig fantasi och ett 

yrkesmässigt hett engagemang, som tyglas med hjälp av diverse avkylande, 

objektiverande metoder. (Och diverse sakkunskap givetvis, men den viktiga 

sidan av saken går jag förbi, eftersom jag ogärna trampar på min 

medeltidshistoriska akilleshäl). 

 ”Man” är alltså en synnerligen kvalificerad publik. Undra på då om 

kulturvetaren blir mesig redan av den anledningen. Än mer så om ämnet gäller 

svensk medeltidshistoria, där källäget ofta framstår som så uselt, att försiktighet 

inte blir en vetenskaplig brist utan en vetenskaplig dygd. 

 Om jag ändå lockats till ett djärvt inhopp på denna svårbemästrade arena, 

beror det på att Yngre Västgötalagen har ett allmänt politisk-historiskt intresse 

långt utöver Västergötlands gränser. Lagen ingår nämligen i ett stort och viktigt 

                                                           
1
 Texten (inklusive ett pedagogiskt tidsdiagram (se särskild fil diagram.pdf) baserar sig på 

författarens föredrag i Vitterhetsakademien den 7 maj 2013. Huvudsyftet med föredraget var att    

ge intresserade läsare en välbehövlig introduktion till och sammanfattning av de hårdtuggade 

texterna i DBT-boken: "Nytt ljus över Yngre Västgötalagen. Den Bestickande Teorin om en 

medeltida lagstiftningsprocess", Rättshistoriskt bibliotek, bd 69, 2012. Samma syfte präglar även 

nedanstående, starkt tillökade och fotnoterade upplaga av föredraget. Här sätts tillkomsten av 

Yngre Västgötalagen in i ett större sammanhang, närmare bestämt den juridisk-politiska kampen 

mellan centralmakt och regionalmakt i Sverige 1250-1350. Dessutom möter i det följande 

en betydelsefull revision och komplettering av DBT-bokens skissartade skildring av 

händelseutvecklingen 1317-1350, från tillkomsten av Yngre lagens urversion fram till den s.k. 

Magnus Erikssons allmänna landslag. Framställningen avslutas med en lista över Errata och 

Corrigenda i DBT-boken.  
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utvecklingskomplex, en fundamental förändring av rättsväsendets organisation i 

det högmedeltida Sverige. Närmare bestämt handlar den övergripande frågan 

om hur den urgamla regionala självständigheten vad gäller lagstiftning och 

lagskipning genom landskapens lagman och landsting försvann och ersattes med 

rikslagstiftning och en av kungamakten kontrollerad rättskipning. Landskapens 

lagmän och landsting fortsatte visserligen att leva kvar, men efter den s.k. 

Magnus Erikssons allmänna landslag omkring 1350 blev de i allmänhet endast 

en skugga av sitt forna, självständiga jag. 

 Denna politiska förändringsprocess hade gamla anor men kom i gång på 

allvar efter Skänninge möte 1248, där den påvlige legaten Vilhelm av Sabina 

mötte, inte kungen men den faktiske regenten, Birger Jarl. Dessa två starka män 

förkroppsligar de två dynamiska krafter som spelade huvudrollerna i den 

följande utvecklingen: kungamakten och den katolska kyrkan. Båda ansåg sig 

ha fått sitt mandat från Gud för att bl.a. genom lagstiftning åstadkomma och 

garantera den enskildes frid på jorden respektive i himlen.
2
  

 Varken kung eller kyrka hade naturligtvis lätt att göra sina juridiska krav 

gällande gentemot de djupt rotade regionala sedvänjorna eller muntligt 

traderade landskapslagarna, och det gällde inte minst det förhållandevis 

bondedemokratiska och lagkonservativa Västergötland, ett på många sätt 

annorlunda landskap. Som ett par tydliga exempel därvidlag ska jag bara nämna 

dels förekomsten av ett åldrigt nätverk av folkvalda lokala nämndemän, som 

t.o.m. hade självständig domsrätt i fråga om tjuvsaker och arbeten i by i sina 

”sciren” (jfr angelsaxernas ”shire”) – lagsagor i smått om man så vill. Dels att 

Skarastiftet – trots att kyrkan hade påven och en avancerad kanonisk rätt på sin 

sida – inte ens i Yngre Västgötalagen lyckades helt få bukt den gamla hedniska 

folkseden att i rättsliga sammanhang göra sina många eder giltiga genom att 

hänvisa till de nådiga Gudarna (i pluralis), inte till den nådiga Guden, (Gu∂ 

hollan i stället för Gu∂ holl). 

 

II. 

Och därmed över till en närmare presentation av ”Nytt ljus över Yngre 

Västgötalagen” (DBT-boken), som är väl behövlig, eftersom min bok är föga 

läsarvänlig; den saknar t.ex. en ordentlig sammanfattning.  Detta berodde på ren 

utmattning och en bestämd vilja att äntligen avsluta ett jätteprojekt, som hade 

                                                           
2
 Vilhelm av Sabina lade år 1248 en fast ideologisk och organisatorisk grund för den svenska 

kyrkans framtida maktsträvanden genom att för varje stift påbjuda dels 1) snabbt införskaffande av 

den kanoniska rättens sammanfattning i Liber Extra av år 1234, dels 2) omedelbart införande av 

årliga möten (synoder) för stiftets prästerskap under biskopens ledning. 

Den fortsatta utvecklingen för kyrkans del uppmärksammas här endast på några viktiga 

punkter, medan en rik exemplifiering i stort och smått återfinns i DBT-boken.  
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börjat som ett nöjsamt divertissement, där jag fick tillfälle att testa hållbarheten i 

mina egna metodrekommendationer.  

 Mitt huvudsyfte har inte varit, som man kunde tro, att sprida nytt ljus över 

Yngre Västgötalagens sakliga innehåll. Detta har skett endast i begränsad 

utsträckning, och de i och för sig viktiga nyheterna har varit en biprodukt av 

mitt arbete på att bringa reda i lagstiftningsprocessens kronologi. 

 Varför är då kronologin så viktig? Jo framför allt därför att Yngre 

Västgötalagen till skillnad från alla andra landskapslagar i Sverige, troligen 

också i Norden, erbjuder forskningen enastående möjligheter att studera själva 

lagstiftningsprocessens gång. Här finns nämligen bevarat ett ovanligt rikt men 

också ovanligt misstolkat källmaterial, som kan belysa Yngre Västgötalagens 

tillkomsthistoria. Källorna utgörs alla av bevarade lagtexter eller liknande; 

berättande källor lyser så gott som helt med sin beklagliga frånvaro. 

 Mitt arbete på att åstadkomma åtminstone en relativ kronologi i källmaterialet 

fordrade tillverkningen av en mängd intressanta delstudier, även om jag förstår 

att även en läsare som älskar gammaldags detektivnoveller kan tröttna på att 

mördaren inte alltid blir avslöjad.  

 

III. 

Men låt mig nu demonstrera det kronologiska slutresultatet med hjälp av ett 

klargörande diagram.
3
 Resultatet är i många stycken både ungefärligt och 

diskutabelt, men på 4 viktiga punkter anser jag mig dock ha fast mark under 

fötterna i vad Mia Korpiola har kallat landskapslagarnas forskningsträsk. Och 

kan följaktligen hävda att det här bör man veta om Yngre Västgötalagen. 

 Från vänster till höger löper en tidsaxel från år 1275, då kung Magnus 

Birgersson Ladulås tog makten i Sverige, fram till omkring år 1350, då hans 

                                                           
3
 Diagrammet ger en kvantitativt rättvisande bild endast vad gäller Äldre och Yngre lagens totala 

omfång, medan framför allt Additamenten och Urbotamål är överdimensionerade av typografiska 

skäl. 

Den relativa kronologiska inplaceringen av Add 1-6 - Urbotamål - Add 7-13 anser DBT 

säkerställd, medan den absoluta kronologin för Add 1-6 och Urbotamål är ungefärlig och osäker. 

Av pedagogiska skäl anges balkantalet i båda lagarna till 14. Därtill kan i Äldre lagen läggas den 

korta Lekarerätten, men detta tidiga prov på svart humor har försvunnit i Yngre lagen. Där har man 

enligt DBT även slagit ihop balkarna Såramål och Om Vådasår till en enda, varav endast ett 

fragment bevarats i hs B 58, ur vilken den föregående texten tagits bort i syfte att ta vara på 

volymens inledande Kyrkobalk. – För sammanslagningstesen talar två vägande omständigheter. 1) 

Fragmentet rubriceras i litteraturen ”Om Vådasår”, men (marginal)rubrik saknas. 2) Fragmentet 

återger balkens avslutande, numrerade flockar fr.o.m. nr 10 (det mesta) t.o.m. nr 14, varav endast 

nr 13 är ny. De övriga motsvaras nära av de avslutande flockarna 3-5 i Äldre lagens balk Om 

Vådasår. Den osannolikt stora ökningen från 5 till 14 flockar förklaras smärtfritt av en 

sammanslagning med balken Såramål, som i Äldre lagen omfattar endast 6 flockar (6+5 = 11). 
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sonson Magnus Eriksson var på väg att förlora makten. Men dessförinnan hann 

denne svensk-skånsk-norske kung vara med om att påverka utformningen av en 

riksomfattande lag, som alltsedan 1670-talet – men märk väl inte förrän då! – 

går under benämningen Magnus Erikssons allmänna landslag, här förkortad 

MEL. 

 Tidsdiagrammets staplar betecknar bevarade handskrifter som innehåller 

relevanta lagtexter. De som befinner sig ovanför tidsaxeln representerar min, 

eller om man så vill Den Bestickande Teorins syn på saken (här förkortad till 

DBT). 

 Staplarna under tidsaxeln registrerar däremot den traditionella forskningens 

ståndpunkt, och här har jag förenklat det hela genom att bara ta upp de två mest 

kända och tongivande traditionalisterna. De är dels CS, som står för Hans 

Samuel Collin (1791-1833) och Carl Johan Schlyter (1795-1888). Och dels HW, 

som står för professorerna Åke Holmbäck (1889-76) och Elias Wessén (1889-

81).
4
 

 Båda dessa forskarpar utförde veritabla storverk. Collin och Schlyter ederade 

år 1827 de båda Västgötalagarna, Äldre och Yngre lagen, som första bandet i 

den omfattande och fortfarande ovärderliga serien Samling av Sveriges gamla 

lagar, SGL. Serien avslutades inte förrän 1877, men då var Collin död sedan 44 

år, och Carl Johan Schlyter har sålunda den största äran av att ha gjort epok 

genom att tillämpa nya och mycket stränga utgivningsprinciper. Utgåvan av 

landskapslagarna ”was prepared with unequalled exactitude” för att på engelska 

citera språkvetaren Elias Wessén. Tillsammans med rättshistorikern Åke 

Holmbäck utförde Wessén ett annat storverk, nämligen att översätta samtliga 

landskapslagar till nusvenska och göra dem än mer tillgängliga för moderna 

människor genom att tillfoga mycket rikliga kommentarer. De båda 

professorernas folkbildande serie omfattade 7 landskapslagar (och lite till) och 

utkom under åren 1933-1946. 

 Om vi nu ser på det traditionalistiska paradigmet i fråga om Yngre 

Västgötalagen och jämför det med Den Bestickande Teorin, ser läsaren genast, 

att här föreligger en markant skillnad. CS och HW menade alla fyra, att Yngre 

Västgötalagen förelåg klappad och klar redan i slutet av 1290-talet. Sedan 

                                                           
4
 Här men inte i DBT-boken förbigår jag ”revisionisterna” Natanael Beckman, Adolf Schück, Carl 

Ivar Ståhle och Gösta Åqvist. Gemensamt för revisionisterna är idén att man i hs B 59 (med Äldre 

Västgötalagen) har försökt hålla sig à jour med den fortsatta lagstiftningen genom att föra in denna 

i form av marginalanteckningar och andra tillägg i B 59, först och främst de s.k. Lydekini excerpter 

(Laurentius bok). Idén ligger latent redan hos Collin-Schlyter och har förts till sin yttersta spets av 

Gösta Åqvist, som rentav reducerar nylagstiftningen i Yngre lagens huvudhandskrift B 58 till noll. 

Jfr DBT-boken s. 274-279. 
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händer ingenting i Västergötland, förrän den centrala rikslagstiftningen i princip 

tar över omkring 1350.  

 Ett grundläggande brott mot den traditionella synen är att Yngre 

Västgötalagen för Den Bestickande Teorin inte framstår som en 

engångsföreteelse, utan som en skapelse som krävde en hel del tid i en utdragen 

lagstiftningsprocess, som till och med fortsatte efter landslagens tillkomst. 

(Vilket även traditionalisterna noterat vad beträffar hs G - något som jag tyvärr 

har missat i DBT-boken - dock utan att lyfta på ögonbrynen).
5
 

 Så ser mina mer eller mindre preliminära huvudresultat ut. Men för att 

komma fram till dem fordrades först en uppgörelse med den seglivade 

traditionen på 4 viktiga punkter, där jag alltså anser mig ha fast mark under 

fötterna.  

 Punkt nr 1 

Jag börjar med punkt nr 1. Staplarna representerar alltså lagtexter. Först 

kommer Äldre Västgötalagen med sina 14 balkar. Lagen anses traditionellt ha 

blivit nedtecknad på 1280-talet, men originalet går troligen tillbaka till 1220-

talet och den legendariske lagman Eskil. Eskil hade nära kontakter med 

grannlandet Norge, som låg långt före Sverige ifråga om lagstiftningsteknik. 

 Sedan kommer Yngre Västgötalagen, som traditionellt sett var färdigställd 

redan på 1290-talet. Också den innehåller 14 rubricerade balkar men därutöver 

ett stort antal orubricerade och delvis omfångsrika tillägg, som Collin och 

Schlyter döpte till Additamenten. Numera men inte i boken har jag fördelat dem 

i två klart skilda grupper, Add 1-6 och Add 7-13.
6
     

 Punkt 1 i omvärderingsprogrammet riktar sig mot den traditionella 

nedvärderingen av Yngre lagens betydelse som sådan. Schlyter betecknade 

Yngre lagen som en ”bearbetning” av den Äldre, och i Kulturhistoriskt lexikon 

för nordisk medeltid framställs Yngre lagen som ett ”omredigeringsarbete”. 

Men som ni ser är dessa karakteristiker klart missvisande. Och detta även om 

man – liksom i diagrammet – bortser från de många kvalitativa nyheterna och 

bara håller sig till kvantiteten. Som synes är Yngre lagen mer än dubbelt så 

omfångsrik, 105 tryckta textsidor i jämförelse med Äldre lagens 45. I själva 

verket är Yngre lagen alltså till mer än hälften en nyskapelse.  

                                                           
5
 HW noterar (s. XLI) med ”visst intresse” endast hs G (= B 6) och har missat, att den citerade 

Schlyter (i Juridiska afhandlingar 2, s. 133 f.) talar i ett pluralis, som tvivelsutan omfattar även hs 

K (=UUB 20). En förståelig miss av HW, eftersom Schlyter tiger om förhållandet i sin utgåva av 

MEL, SGL X,1862, s. XXIV f. (kommentar till UUB 20). Jfr om hs B 6 sammastädes s. XI och om 

båda handskrifterna DBT-boken s. 201-204. 
6
 Om denna gruppindelning och om mina fortsatta studier i Additamenten, se Appendix nedan 

(”Nya rön om Yngre Västgötalagen”). 
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 Här föreligger alltså en ren missuppfattning av traditionalisterna kan man 

säga, om man vill vara snäll.  

 Punkt nr 2 

Nästa traditionella missgrepp kan man konstatera i fråga om punkt 2, som är 

lika lätt att omvärdera. Men då får läsaren flytta sig upp till överdelen av 

diagrammet, där Den Bestickande Teorin har tillfört forskningen en spritt ny 

balk, som jag benämner Latinbalken. Den betecknades av Schlyter som 

”huvudsakligen en översättning” av Yngre lagens Kyrkobalk; Holmbäck & 

Wessén kallade den mera försiktigt för ”en latinsk redaktion av kyrkobalken”. 

Under senare tid har dessa reservationer dessvärre ofta fallit bort, och senast i 

fjol har jag sett detta aktstycke om 110 paragrafer betecknas som en latinsk 

översättning rätt och slätt.
7
  

 Men i en översättning får man inte låta bli att översätta så många som 15 av 

Kyrkobalkens 72 flockar. Man får inte heller lägga till 10 flockar med 3 

markers böter till biskopen, 10 flockar, som inte finns specificerade i 

Kyrkobalken. I en översättning får man framför allt inte förändra det sakliga 

innehållet i 2/3 av Kyrkobalkens flockar.  

 Med mera. Men redan det sagda är nog för att motivera slutsatsen, att 

Latinbalken fungerade som Skarastiftets egen rättsliga kanon vid biskopens och 

domkapitlets tillämpning av de vidsträckta juridiska privilegier, som Skarastiftet 

hade begåvats med av kungamakten under 1200-talet och som senast hade 

förnyats och utvidgats av Magnus Ladulås år 1279 i ett stort privilegiebrev för 

Skara stift. 

 Jag kan inte här gå närmare in på kyrkans viktiga roll i det problematiska 

juridiska dubbelkommando som rådde under medeltiden med två skilda 

rättssystem, ett världsligt och ett kyrkligt. Utan nämner bara, att den kyrkliga 

rätten i Västergötland förutom i Latinbalken dokumenteras i en mycket givande 

samling av daterade och odaterade Synodalstatuter för Skara stift. De har 

utfärdats i samband med de årliga prästmötena av den kraftfulle stormannasonen 

Brynolf Algotsson. Han var biskop i Skara från 1278, och jag hävdar att 

Latinbalken måste ha tillkommit före hans död nästan 40 år senare, år 1317. 

 Punkt nr 3 

Men nu är det hög tid att tala om väsentligheter och då först om två andra 

omvärderingar, som jag anser säkerställda. Punkt nr 3 gäller själva 

utgångspunkten för min forskningsresa, ett arbetspergament på fornsvenska om 

mer än 151 av Collin och Schlyter numrerade lagtexter, som har bevarats i 

samma handskrift som Äldre Västgötalagen (B 59) och som i litteraturen 

                                                           
7
 J Myrdal: Boskapsskötseln under medeltiden. En källpluralistisk studie, 2012: 31 (DBT-boken 

anförs i litteraturförteckningen). 
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felaktigt karakteriseras som Lydekini excerpter ur Yngre Västgötalagen och – 

tillade Collin och Schlyter – ur obekanta källor.   

 I själva verket har Lydekinus sammanställt och renskrivit en lång rad 

minnesanteckningar från förhandlingarna i en trolig lagkommission efter 

uppländskt mönster, som har förberett landstingets antagande av den nya, 

moderniserade och väsentligt utvidgade Yngre Västgötalagen. Dessa 

anteckningar har ursprungligen nedskrivits av en skaraklerk, som enligt 

Lydekinus och min mening hette Laurentius. Jag har därför ersatt namnet 

Lydekini excerpter med beteckningen Laurentius bok. 

 Laurentius bok har alltså tillkommit före och inte efter Yngre Västgötalagen, 

och ni kan själva räkna ut att detta måste få genomgripande följder för 

tolkningen av lagen, följder som hittills och givetvis har varit helt främmande 

för varje medeltidsforskare, med ett lysande undantag för min föregångare, 

domprosten Carl Strandberg. 

 Laurentius bok är nedtecknad i ett svep, men det fornsvenska innehållet 

fördelar sig i två klart skilda hälfter med en latinsk gränsflock i Lydekinus 66. 

Första hälften, Lyd 1-65, omfattar förslag till lagtexter som samtliga har fått 

sina motsvarigheter i Yngre Västgötalagen. Dvs. i den slutliga lagens sena 

huvudhandskrifter B 58 och – för Kyrkobalkens del B 6; båda har nedtecknats 

sent, tidigast 1345.  

 Men slutresultatet, dvs. facit, i Yngre Västgötalagen, är mycket sällan 

identiskt med de preliminära förslagen i Laurentius bok. Som ni förstår öppnas 

därmed här en liten silvergruva för forskningen, som jag själv endast har kunnat 

utnyttja i mycket begränsad utsträckning. 

 I andra hälften av Laurentius bok, Lyd 67-151, är det däremot bara en 

fjärdedel av lagtexterna, som återkommer i Yngre Västgötalagen. Därav de 

äldre traditionalisternas tal om obekanta källor för de återstående tre 

fjärdedelarna. Men enligt Den Bestickande Teorin rör det sig här inte om 

obekanta källor utan om lagförslag, som av olika anledningar aldrig kom att 

realiseras i Yngre lagen. 

 Punkt nr 4  

När det gällde att spåra upp dessa olika anledningar fick jag som en skänk från 

ovan en säker ledtråd i i andra hälften av Laurentius bok, som i Lyd 98 föreslår 

ovanligt förmånliga skattevillkor för kyrkan vad beträffar ”bona commixta”, 

dvs. kyrkans innehav av egendomar med blandad frälse- och skattejord. Ty detta 

omstridda stadgande kan dateras exakt, eftersom det först såg dagens ljus i kung 

Birger Magnussons stora privilegiebrev för kyrkan av den 28 mars år 1305. 

 Eftersom det av Laurentius bok framgår, att lagförhandlingarna i 

Västergötland har pågått både före och efter detta datum, innebär detta, att 

Yngre Västgötalagen omöjligen kan vara färdigställd före 1305, såsom 
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traditionell forskning antagit. Det betyder bland mycket annat att Upplandslagen 

inte är samtidig med Yngre lagen. Tvärtom har Upplandslagen kunnat tjäna som 

förebild för Yngre Västgötalagen. 

 Därmed är mina 4 säkerställda huvudresultat presenterade;  

1. Yngre lagen är inte en enkel revision utan ett omfångsrikt, självständigt 

lagverk.  

2. Skarakyrkan har förfogat över en egen juridisk lagbok.  

3. Laurentius bok har tillkommit före, inte efter Yngre lagens urversion.  

4. Förhandlingar om den nya, omfattande lagen har förts både före och efter 

1305. 

 

 

IV. 

 Så långt var allt gott och väl. Men ännu återstod för mig ett kronologiskt 

problem, som inte är ovanligt i medeltidshistorien. Ty även i de lyckliga fall, där 

man kan fastställa en terminus post quem, dvs att skriften måste ha tillkommit 

efter ett visst datum eller årtal, så är därmed inte sagt hur långt efteråt textvittnet 

har tillkommit. Här får man gissa, och jag gissade givetvis, att det omstridda 

stadgandet om bona commixta hade dykt upp omgående i Laurentius bok för att 

senare återkomma i Latinbalken. 

 Det fanns textmässiga skäl för den konjekturen. Dels förelåg ju en klar 

skillnad mellan första och andra hälften i Laurentius bok, som rimligen 

återspeglade ett avbrott i förhandlingarna; ett avbrott som alltså måste ha 

inträffat före 1305. För det andra ingår Lyd 98 i vad man kan kalla ett kyrkblock 

i början av Laurentiusbokens andra hälft, där Skarakyrkan i en sen offensiv har 

framfört inte mindre än 22 nya lagförslag, som aldrig fick plats i i Yngre 

Västgötalagen (men däremot - och inte oväntat - i Latinbalken).   

 För att om möjligt stärka eller falsifiera dessa hypotetiska resultat grundade 

på intern textanalys beslöt jag till sist att pröva en metod som är vardagsmat för 

den - ur källsynpunkt - lyckligt lottade modernhistorikern. Jag fördjupade 

följaktligen mina ytliga kunskaper i den svenska politiska medeltidshistorien, 

trots att denna från säg 1303 och 15 år framöver är en närmast kaotisk affär. 

 Och det visade sig vara ett lyckokast. Ty till min förvåning och glädje kunde 

jag inhämta, dels att hertigarna Erik och Valdemar hade gjort uppror år 1304 

mot sin bror kung Birger Magnusson och därvid tillfångatagit ingen mindre än 

Bengt Hafridsson, lagman i Västergötland och en central aktör i min postulerade 

lagkommission. För det andra att kung Birger, sedan ordningen hade återställts 

år 1305, under en kort period kunde återta sin kyrkovänliga politik, innan han 

blev av med makten genom hertigarnas Håtunalek år 1306. (Minnens I 

Håtunaleken?) 
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 Ja, vad var detta annat än två starka stöd för mina egna, textanalytiska 

förklaringar, dels av den gåtfulla cesuren efter Laurentius första hälft, dels av 

den sena kyrkliga offensiven i början av andra hälften?! 

 Så med blodad tand fortsatte jag på denna kontrollväg och har därmed kunna 

underbygga den interna texttolkningen av diverse andra egendomligheter i 

Laurentius bok och andra texter ända från början omkring 1300 och fram till 

1317, då Västergötlands härskare sedan 1310, landsherren hertig Erik gick sitt 

sorgliga öde till mötes vid Nyköpings gästabud.
8
   

 Inte förrän år 1319 stabiliserades läget efter en lång tid av inrikespolitisk 

turbulens. Hertig Eriks son Magnus Eriksson ärvde kronan i Norge och valdes 

till konung i Sverige, där stridsyxan begravdes i ett stort frihetsbrev. Först då 

öppnades nya (men begränsade) möjligheter för det idylliska consensustänkande 

att göra sig gällande, som anses ha präglat svensk medeltida lagstiftning och 

därmed tillkomsten av Yngre Västgötalagen - ännu ett allvarligt missgrepp av 

traditionalisterna. 

 På samma djärva men fruktbara forskningsväg väg som i boken har jag på 

senare tid fortsatt att vandra, genom att i mån av tid och kraft ägna den Yngre 

lagens 13 Additament ett närmare studium. Som jag tidigare nämnt har detta 

resulterat i en fördelning av Additamenten i två klart skilda grupper 1-6 (tidig) 

och 7-13 (sen). Och därmed har det också blivit möjligt för mig att ge en 

reviderad, kompletterad och fördjupad bild av den västgötska utvecklingen 

under perioden 1317-1350 jämfört med den skissartade framställning som 

återfinns i DBT-boken.  

 

V. 

Samtidigt har det blivit möjligt att kasta nytt ljus över tillkomsten av den s.k. 

Magnus Erikssons allmänna landslag. Även här finns en hel del spännande men 

preliminära resultat att redovisa. Jag ska baka in ett par av dem i avslutningen 

på min framställning, som ger en sammanfattande översikt av kungamaktens 

och centralmaktens strävanden att ersätta den regionala lagstiftningen med en 

allmän rikslagstiftning under seklet 1250-1350. 

 Grundaren av den s.k. folkungaätten, Birger Jarl, inskränkte sig till att 

reformera lagstiftningen i sitt hemlandskap, Östergötland. Där kunde han också 

inregistrera en del framgångar men enligt min mening ovisst hur många. Säkert 

                                                           
8
 Se DBT-boken s. 179 (en västgötsk lagkommission initieras ca 1296-1300 av 

förmyndarregeringen, som då domineras av västsvenska stormän under ledning av Torgils 

Knutsson); s. 143-45 och 182 f. (nytt avbrott i förhandlingarna genom de krigiska förvecklingarna i 

Västergötland 1309-10; förhandlingarna återupptas under radikalt förändrade politiska 

förutsättningar i ett delat rike). 
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är dock, som Herman Schück har framhållit, att 7 lagbud i Östgötalagen 

uttryckligen anger att de har tillkommit på Birger Jarls order.
9
  

 Men det var Birger Jarls son, kung Magnus Birgersson Ladulås, som först 

prövade på den direkta vägen till rikslagstiftning i stor skala och med ett tjogtal 

(23) andliga och världsliga stormän som garanter för genomförandet. Det 

skedde i den berömda Alsnö stadga 1279, som naturligtvis är mest betydelsefull 

genom sin introduktion av en ny överklass i modernt feodal anda, det världsliga 

och andliga frälset. Men i Alsnö stadga proklamerade Magnus Ladulås i faderns 

anda också en rad genomgripande lagreformer för hela riket, som kan 

sammanfattas under namnet folkungaprogrammet. I detta lagstiftningskomplex 

ingick kravet på arvsrätt även för kvinnor, men framför allt präglades det av en 

allvarlig strävan att åstadkomma fredlig samverkan i det rådande vålds- och 

maffiasamhället.  

 Detta skulle förverkligas dels genom den sofistikerade s.k. 

edsöreslagstiftningen, som laborerade med konfiskation av all lösegendom, 

skyhöga böter och fredlöshet över hela riket för svåra brottslingar (men också 

med utsikt till framtida försoning). Dels genom en allmän fridslagstiftning 

(”hemfrid, kvinnofrid, kyrkofrid, tingsfrid” fick jag lära mig redan i folkskolan). 

Först och sist avskaffades den för bönderna betungande och ruinerande 

gratisgästningen; i fortsättningen skulle även resande stormän och deras följen 

betala för sin reskost och logi.
10

 

                                                           
9
 H Schück: Birger Jarl - mannen och verket, (föredrag från 2001, omtryckt i) dens: Kyrka och rike 

- från folkungatid till vasatid, 2004:15. Se också annalnotisen om Birger Jarls danska skiljedom i 

Halland 1257 rörande stympning, där jarlen otvivelaktigt dokumenterar tre av de typiska 

momenten i sonens straffkonstruktion vid edsöresbrott: 1) konfiskation av lösöret 2) fredlöshet 

(tills) 3) förbön från de förorättade. Däremot saknas uppgift om 4) höga ensaksböter till kungen 

(vid 1 och 3). Notisen har med rätta uppmärksammats och citerats i K G Westman 1904:210 f. och 

G Åqvist, 1966: s. 170 not 48. 

Den juridiska utvecklingen i Östergötland är naturligtvis högst relevant och intressant, men 

här liksom i DBT-boken har jag i möjligaste mån undvikit att ge mig in i detta omstridda och ur 

dateringssynpunkt komplicerade ämne. Vad gäller den senare utvecklingen bör jag emellertid 

påpeka, att de här frilagda förhållandena i Västergötland ger anledning att ta Elsa Sjöholms 

radikala teser av år 1988 på allvar i följande avseenden. 

1. Gästningsfrågan behandlas mycket legärt i Yngre VgL (Add 6) och inte alls i ÖgL (Sjöholm 

1988: s. 240). 

2. Edsöreslagstiftningen kommer inte heller i Östergötland till ro förrän på ett mycket [?] sent 

stadium (Sjöholm 1988: s. 240). 

3. Huvudhandskriften av ÖgL (B 50, KB) från omkr. 1350 kan dokumentera att östgötarna fortsatte 

att lagstifta även efter tillkomsten av MEL (Sjöholm 1988: s. 243 f.). – Alternativt gäller, att B 50 

liksom B 58 producerades och levererades till landslagskommitterade som underlag vid arbetet på 

MEL. 
10

 För en analys av Alsnö stadga och den fortsatta kungliga stadgelagstiftningen fram till och med 

Magnus Erikssons landslag se Gabriela Bjarne Larsson: Stadgelagstiftning i det medeltida Sverige, 

1994: s. 1-47.  
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 Imponerande reformer! Men som jag har kunnat visa i DBT-boken alltför 

stort tilltagna vad gällde landskapet Västergötland. Däremot var 

reformvilligheten större i Uppsverige, så som framgår av Upplandslagen från år 

1296.  

 Men Upplandslagen är viktig också därför att den betecknar ett brott i 

lagstiftningsstrategin från kungamaktens eller rättare sagt centralmaktens sida. I 

stället för direkt rikslagstiftning tog förmyndarregeringarna den långsammare 

men smidigare vägen via de regionala landstingen. Där kunde regeringen leda, 

kontrollera och förankra reformarbetet via en lagkommission och till sist sätta 

kronan på verket med en kunglig stadfästelse. Detta gällde alltså Upplandslagen 

1296 och längre fram Södermannalagen, som stadfästes av nästa 

förmyndarregering år 1327. Under mellantiden, hävdar jag, hade den första 

förmyndarregeringen under Tyrgils Knutssons ledning prövat men misslyckats 

med samma metod i Västergötland.  

 Den nya lagstiftningsvägen via landstingen delförklarar för övrigt en annan 

ny företeelse, det skriftliga nedtecknandet av landskapens oftast muntligt 

traderade sedvanerätt; detta var en så gott som nödvändig förutsättning för 

fortsatt, centralstyrt reformarbete och för framtida riksharmonisering efter 

norskt mönster.
11

  

 I Västergötland fortsatte emellertid motståndet eller ljumheten visavi 

folkungaprogrammet att göra sig gällande ända fram till mållinjen, dvs. den s.k. 

Magnus Erikssons allmänna landslag. Vad västgötarnas tröghet berodde på hade 

givetvis många ovetbara orsaker, men vad gäller fridslagstiftningen och 

edsöreslagstiftningen bör man ha i minne, att Västergötland redan förfogade 

över en egen och avancerad variant i Äldre lagens balk Urbotamål. De 

upprepade försöken att förena denna (ur?)gamla fridslagstiftning med 

folkungaprogrammets nya signaler kan man studera först i Additament nr 5, 

därefter i Yngre lagens kraftigt omstöpta Urbotamål och slutligen i Additament 

nr 7, där västgötarna i sista stund sökte rädda vad som räddas kunde.
12

 

 

VI. 

1. Skänninge stadga 30 nov 1335 

År 1335 hade den svensk-skånsk-norske kungen Magnus Eriksson tillträtt 

regeringen med full myndighet. Äntligen hade han fått tillfälle att ta itu med de 

mångahanda dåliga sedvänjor, som hade vuxit fram under hans långa 

förmyndartid ”mædh somlichum allmoghe oss til myklæ dröwilse, ok spachum 

                                                           
11

 Den katolska kyrkan hade sedan länge ställt krav på skriftligt nedtecknande av den muntliga 

sedvanerätten. 
12

 Se Appendix nedan, avd. III. 
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mannum till marghehandæ thungæ”. Och osederna fortfor dessvärre att 

”daghlicke wppwaghxæ ok ökkiæs meer nu æn fyr i forælldræ daghum.”  

 Men eftersom få hade lyssnat till kungens böner, råd eller hot, återgick 

Magnus Eriksson nu till farfaderns metod med direkt rikslagstiftning. I samråd 

med sina ”goda och kloka rådgivare” utfärdade kungen den 30 november 1335 

Skänninge stadga. 

 Av Skänningestadgans program i 8 punkter är det punkt 4, som har störst 

intresse ur allmän och västgötsk synpunkt. Den handlar om gästningens 

reglering, och här återkommer samma politisk-ekonomiska förbund mellan 

kung och bönder, som karakteriserade farfaderns Alsnöstadga. 

 Bland mycket annat hade Magnus Ladulås i Alsnö stadgat, att den gäst som 

tog med sig något utan att betala för sig skulle straffas med 40 mark i böter. 

Samma kraftiga bötesbelop (ung. = 40 kor) återkom senare både i 

Upplandslagen och Södermannalagens Köpmålabalkar. Annorlunda och 

betydligt billigare lät det emellertid i Västergötland, när man sent omsider 

(troligen på 1320-talet) bekvämade sig till att i Additament 6 (”Om rättare”) 

reglera gästningen i en jämförelsevis mycket kortfattad version om fyra 

paragrafer.
13

 

 Yngre lagens Add 6, §4 (HWs övers) lyder: 

”Nu kan så hända, att någon tager ett eller annat, som är värt mycket, utan 

bondens samtycke; då böte han 3 marker därför, en till konungen, den andra till 

häradet, den tredje till den, som orätt blev gjord.” 

 I Skänninge stadga 1335 genomförde Magnus Eriksson tvärtom en våldsam 

straffskärpning. Varje gäst som bevisligen hade tagit något från värden skulle 

sålunda betala med livets förlust och gå under konungens svärd,”höghum som 

                                                           
13

 Om Alsnö stadgas viktiga och omfångsrika p. 1 (Gästningsartikeln) se fr. a. G B Larsson: 

Stadgelagstiftning i senmedeltidens Sverige, 1994: s. 27 ff. Jfr UL KöpmB IX och SödmL KöpmB 

IX-X . Dessa tre varianter plus Add 6 i Yngre VgL återges i klargörande parallelltryck av O 

Bjurling: Våldgästning och frälse, 1952: s. 52-76. I sin föregående kommentar till Add 6 noterar 

Bjurling frånvaron av förbud mot våldgästning (inkl. sanktioner) som märklig. Med rätta, men 

däremot kan man ifrågasätta hans emendation av § 4, där Bjurling vill ändra ”som är värt mycket” 

till ”som inte är värt mycket”; Bjurling har inte observerat att även fragmentet hs E har samma 

ordalydelse som B 58. (Och den luddiga nonchalansen i lagtexten kvarstår hursomhelst). 

Det bör tilläggas att en mycket speciell typ av våldgästning uppmärksammas i Lyd 89 (Laurentius 

bok, kategori B, omkr. 1305-1310), nämligen en hänsynslös häradshövdings. Denne skulle sålunda 

– även då han höll ting – köpa sig kost hos bonde eller präst; annars borde han straffas med 

betalning i efterhand plus 9 marker i böter, som tredelades mellan målsäganden, lagmannen [obs: 

ej häradet!] och konungen. Förslaget realiserades ej, men är intressant även som indikation på att 

det var häradshövdingen som normalt förvaltade häradets (bötes)kassa. 

Innehav av kor taxeras till 1 mark/st i den västgötska Skattestadgan från början av 1300-

talet (VgL V: 1, CS 44 med not 3). 
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laaghum, tho at thæt ware eigh vtan eett höns wært” (hög som låg, även om det 

tagna inte vore värt mer än ett höns)! 

 Dödsstraff i stället för 3 marker i böter; det är frestande att se detta som en 

direkt polemik mot förhållandena i Västergötland. Och det är faktiskt möjligt att 

underbygga denna hypotes, eftersom Magnus Eriksson tidigare under året hade 

gästat Västergötland under sin Eriksgata. Redan då hade kungen lämnat prov på 

god kännedom om västgötsk lagstiftning och stark vilja att reformera 

densamma. 

 

2. Skarastadgan 28 jan 1335 

Detta märkliga aktstycke är, som Gösta Hasselberg visade 1944, ingen regelrätt 

utfärdad stadga. Skarastadgan skall i stället ses som en proklamation utfärdad av 

den nyblivne kung Magnus Eriksson på egen hand, utan rådets samtycke. Här 

beordras västgötarna att via en lagkommission genomföra ett 

lagstiftningsprogram om 9 punkter, varav den sista har gjort stadgan berömd, 

eftersom den markerade träldomens upphörande. (Eller rättare sagt möjligheten 

att göra nyfödda och döpta västgötar och värmlänningar till trälar.)
14

 

 Ur det kungliga programmets blandade kompott ska här bara två andra inslag 

lyftas fram. Dels punkt 8, som föreskriver att lagmannen (och inte bönderna) 

skall uppbära alla böter för (försummade) åtgärder mot björn och varg. Som 

Hasselberg påpekat, visar detta att Magnus Eriksson var hemmastadd i Yngre 

Västgötalagen; den enda landskapslag som hade organiserat förföljelsen av 

vargar. Sakligt viktigare är framför allt punkt 1, som kräver införandet av det 

världsliga frälset och dess rättigheter i lagboken. (I Västgötalagarna existerar 

endast ländermän som världslig överklass). 

 Som jag kunde påvisa redan i ”Nytt ljus över Yngre Västgötalagen” föll alla 

dessa kungliga order på hälleberget. Endast vad gällde träldomens framtida 

avskaffande skedde en sen anpassning i den särlagstiftning för Västergötland 

som kom till stånd i samband med antagandet av den s.k. Magnus Erikssons 

allmänna landslag omkring år 1350. 

                                                           
14

 G Hasselberg: Den s.k. Skarastadgan och träldomens upphörande i Sverige. VFT V:3, 1944: s. 

51-90. Hasselberg anser all sannolikhet tala för att kungens proklamation om den ärftliga 

träldomens avskaffande hade utfärdats på alla landsting som Magnus Eriksson besökte på sin 

Eriksgata. 

Hasselberg menar även, att landstinget i Västergötland hade fattat ett positivt beslut rörande 

de äskade lagändringarna för övrigt (s. 84). Denna uppfattning, som jag delade i DBT-boken, s. 

200 f., är numera överspelad. Den västgötska lagstiftningen lät sig sålunda inte dikteras från ovan, 

och därmed är det inte heller riskfritt att datera innehållet i slutversionen av Yngre VgL till före 

1335 (åtminstone inte vad gäller Add 7-13), vilket påstås i DBT-boken s. 201. 
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 Denna obstruktion från landstingets sida kan emellertid numera ges både en 

säkrare bevisning och en trovärdig politisk förklaring. Vad gäller bevisningen, 

så stärks denna genom min senareläggning av Additamenten 7-13 till sommaren 

1345. Varken här eller i den samtidigt nedtecknade slutversionen av Yngre 

Västgötalagen i hs B 58 återfinns några spår av Skarastadgans kungliga 

lagstiftningsprogram.
15

 

 Ur politisk synpunkt är detta emellertid inte förvånande, med tanke på den 

konfliktsituation som i allmänhet rådde mellan kung Magnus och hans 

gammelaristokratiska rådgivare och som närmare har utretts och studerats av 

främst Lennart Sjöstedt och Herman Schück.
16

 

 Förmyndarregeringen hade sålunda anat vad som komma kunde/skulle och i 

god tid försett Magnus Eriksson med en konstitutionell tvångströja i form av 

den s.k. Valstadgan av år 1327; dess kungaed besvors sannolikt av Magnus vid 

hans trontillträde. Här lovade kungen bl.a. att ”hålla, styrka och värja all 

gammal Sveriges lag som allmogen med fri vilja och samtycke har antagit”. 

Därtill att ”ej heller någon ny lag gives allmogen utan att han fått deras ja och 

samtycke.” (Schück: Rikets råd och män, 2005: s. 58 f.). 

 Närmare besett var det alltså Magnus Eriksson, som vid sin Eriksgata i 

Västergötland hade visat sig redo att genast svika sin kungaed. Västgötarna 

kunde därmed inte skäligen anklagas för obstruktion; tvärtom hade de fått en 

allvarlig tankeställare och en konkret anledning att slå vakt om sin 

konstitutionella rätt att säga nej till nya lagförslag från ovan. 

 

3. Reformperioden 1344-1352 

Efter Skänninge stadga 1335 uteblev nya försök till rikslagstiftning i nio år. 

Magnus Eriksson ägnade sig i stället åt att minimera den etablerade aristokratins 

inflytande genom att lämna Sveriges tre höga riksämbeten obesatta (drots, 

kansler, marsk) och omge sig med nya män. I början av 1340-talet blev det 
                                                           
15

 Jfr Appendix nedan, avd. I:3. 
16

 H Schück: Rikets råd och män. Herredag och råd i Sverige 1280-1480, 2005: s. 51-63 (om 

valstadgan s. 58-60). L Sjöstedt; Krisen inom det svensk-skånska väldet 1356-1359, 1954: s. 222-

241, jfr rec. av A Mohlin, HT 1956: s. 455. För de höga riksämbetena se artiklar i KLNM och H 

Schück: ”Kansler och capella regis under folkungatiden”, HT 1963: s. 133-187. 

Lennart Sjöstedt hävdar (s 222), att Magnus Eriksson inte blev fullt myndig regent förrän 

med sin kröning (med tungt stöd från G Carlsson, HT1951 s. 396). Jfr den kvarvarande 

omyndighetstitulaturen i Skarastadgan (Hasselberg 1944: s. 74) och ingressen till Skänninge 

stadga, där (liksom i senare stadgor) Magnus Eriksson klagar över att bara ett fåtal personer hade 

lyssnat på kungens reformvänliga böner, råd och hotelser, som han levererat ”sidhen wi til aaræ 

komom” (varför han nu kallat sina goda och kloka rådgivare till Skänninge). – Sammantaget ger 

detta ännu ett indicium för det störda förhållandet mellan Magnus Eriksson och landstinget i 

Västergötland. 
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emellertid läge för försoning mellan parterna, då högaristokratin åter kom till 

tals i rådet och en ny period av fruktbart samarbete tog sin början i december 

1344. Då valdes kungasonen Erik (mot reglerna) till tronföljare i Sverige 

samtidigt som Magnus Eriksson utfärdade Uppsala stadga. Denna nya 

rikslagstiftning följdes året därpå upp med Täljestadgan av den 17 juli 1345. 

 Större saker – en allmän lag för hela riket – var uppenbarligen i görningen. 

Därmed hade det blivit högst aktuellt att producera och leverera avskrifter av 

gällande lagstiftning i landskapen till en blivande lagkommission. Som en sådan 

leverans har vi att se hs B 58 (med Yngre Västgötalagen + Add 7-13), vilket 

Gunnar Bolin på goda grunder (men förgäves) hävdade redan 1933 i sin bok om 

”Stockholms uppkomst”.  

 Bolins huvudintresse gällde Bjärköarätten, som också ingår i kodex B 58, ”ett 

så att säga ’arbetsexemplar’, tillkommet i det direkta syftet att tjäna till grund 

för den beslutade utredigeringen av lands- och stadslagarna” (s. 305). Jag 

instämmer givetvis. Och kan numera tillägga att de forskningsförvirrande 

aberrationerna vad gäller form och innehåll i Additament 7 enklast förklaras av 

att sjoket Add 7:23-31 + Add 8-13 tillhör en ännu senare leverans.
17

 

 Vad gäller den s.k. lagkommission som uppdrogs att förbereda de nya 

rikslagarna (här reducerade till landslagen) har skilda meningar framförts. Men 

saken förefaller klar nog om man sine ira ac studio tar del av sakinnehållet i den 

enda bevarade berättande källan, de östsvenska klerkernas berömda protest i 

Örebro den 8 mars 1347, där de förkastade en kyrkobalk som inte uppfyllde den 

överordnade kanoniska rättens krav och den svenska kyrkans krav på ett i allo 

orubbat lagbo. 

 Två ting tål därvid att uppmärksamma. Dels att de fem klerkerna hade 

framfört en muntlig gensaga och protest redan den 21 februari 1347 vid ett 

första möte med motparten i Örebro. Dels att denna motpart vid båda tillfällena 

bestod av tre män, vilka enligt klerkerna av kung Magnus hade sänts till Örebro 

”för att rätta och omgestalta lagarna för de enskilda lagsagorna i Sveriges rike 

och bringa dem till endräkt och överensstämmelse”. De tre namnges som 1) 

riddaren Ulf Abjörnsson, rådsledamot och lagman i Tiohärad, 2) Algot 

Bengtsson (biskop Brynolfs brorson), lagman i Västergötland samt 3) Thyrger 

(under)lagman i Värmland. 

 Slutsats: Trion Ulf-Algot-Thyrger har rimligen varit i full verksamhet redan 

1346. Dessa tre juridiskt sakkunniga män ska inte ses som ledamöter i en 

lagkommission utan som en förberedande arbetsgrupp, där underlagmannen 

Thyrger rimligen fick stå för det krävande rutinarbetet. Att arbetsgruppens 
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 Se Appendix nedan, avd. I:3, III:6. 
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förslag därefter har utsatts för fortsatt bearbetning i en politiskt tung församling, 

t.ex. en lagkommission är likaså rimligt, men om detta veta vi ingenting. 

 Som bekant ledde kyrkans obevekliga non possumus till att den allmänna 

landslagen kom att sakna Kyrkobalk. Mindre bekant är att detta inte berodde på 

eftergivenhet från Magnus Erikssons sida. Tvärtom gick det år 1347 en rak väg 

från Örebro till Avignon, dit Magnus sände en ambassad för att upprätta 

direktförbindelse med påven. Redan sommaren 1347 lyckades man utverka 

diverse privilegier, t.ex. tillstånd att sälja vita jaktfalkar till den hedniske 

sultanen. Betydligt viktigare var att Magnus Eriksson nu av Clemens VI fick rätt 

att vid varje domkyrka (7 st.) tillsätta ett kanonikat och vid 6 av dem en prelatur. 

Dessutom tillät påven kungen ta 20 klerker i sin tjänst på kyrkans bekostnad och 

utan medgivande av vederbörande biskop!  

 Lägg därtill – summerar Yngve Brilioth – att kungen fick inflytande över 

framtida biskopstillsättningar, och det står klart ”att Magnus Eriksson numera 

ägde de största möjligheter att göra kyrkan till ett redskap för den kungliga 

makten. Härigenom betecknar 1347 en viktig vändpunkt i tidens kyrkohistoria.” 

(Sv. kyrkans hist., 1941, II: s. 96). 

 De sensationella budskapen från Avignon kom omedelbart till användning i 

den nya landslagens Konungsbalk (IX), där det prästerliga inslaget i rådet nästan 

totalt kontrolleras av kungen. Med undantag för den självskrivne ärkebiskopen 

får kungen sålunda utnämna så många lydbiskopar och ”nyttiga” klerker i sitt 

råd, som han finner lägligt!
18

 

 

Ovanstående politiska analys ger sig praktiskt taget själv och vilar på välkända 

fakta: klerkernas protest, ambassaden till påven, prästrepresentationen i rådet. 

                                                           
18

 Att det inledande avsnittet i MEL KonB IX (pr) om prästerna i rådet har tillkommit på ett sent 

stadium indiceras av en ändring i KrL, som förtydligar att även prästerna skall svärja trohetsed 

(enligt § 1), HW 1962, s. 28 not 81. 

Herman Schücks magistrala studie över ”Kansler och capella regis under folkungatiden”, 

HT 1963 s. 133-187, innehåller en mycket grundlig utredning av 1347 års ambassad och den 

följande upprustningen av det kungliga kansliet i Sverige, som var ett av ambassadens 

huvudärenden (avsn. V, s. 173-180).  Schück tar också hem åtskilliga politiska poänger inklusive 

påpekandet av kungens motprestation i ”samarbetet påven-kungen över kyrkomännens huvuden” 

(s. 180) : ”Kulmen men också vändpunkten nådde detta samgående när Magnus Eriksson genom 

att öppna sina länder för kurians ekonomiska krav fick makt över hela det högre kleresiets 

rekrytering” (s. 184).  

Emellertid berör Schück inte striden om Kyrkobalken, och vad gäller MEL nämns endast 

att Dråpsbalken (med vilje) förutsätter kanslerns existens (s. 177 f.). För den allmänna frånvaron av 

en integrerad politisk analys i litteraturen se t.ex. G Inger: Das kirchliche Visitationsinstitut im 

mittelalterlichen Schweden, 1961 s. 201 ff., Holmbäck & Wessén 1962: XXVII-XXX, S-E Pernler: 

Sveriges kyrkohistoria, 2, 2005 s. 94 ff. 
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Om den ändå är ny i litteraturen, beror det bl.a. på att den traditionella 

forskningen har övervärderat consensus och undervärderat det korta politiska 

perspektivets betydelse. Därigenom har Magnus Erikssons fräcka kupp blivit 

förbisedd - dess följder blev ju lika kortvariga som kungens återstående 

regeringstid. Kvar stod däremot en konsekvens, som skulle räcka medeltiden ut: 

den besvärande frånvaron av en Kyrkobalk i den allmänna landslagen.   

 

 

 

VII. 

Den slutgiltiga landslagen har troligen färdigställts under åren 1349-1351 och 

därefter presenterats för antagande av landstingen i landskapen, där dock 

Västergötland som vanligt inte var med på alla noter – så som (bl.a.) framgår av 

särlagstiftningen i Collin-Schlyters handskrifter G och K.
19

  Och någon kunglig 

stadfästelse från Magnus Erikssons sida kom aldrig till stånd. Därtill kan finnas 

flera förklaringar, men säkert är hursomhelst, att de smekmånadsår mellan 

kungamakt och aristokrati som hade inletts 1344 tog slut redan 1852, då 
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 DBT-boken s. 201-204. Om Västergötlands allmänna senhet att tillämpa MEL, vilket inte blev 

regel förrän med drottning Margaretas maktövertagande 1389, se enklast G Hafström: De svenska 

rättskällornas historia, 9 uppl, 1974 s. 89. Jfr E Sjöholm 1988 s. 91 och P-A Wiktorsson: 

Beteckningar för lag i diplom, Rättshistoriska studier XIV 1988 s. 169 ff. 

Helt okänt är däremot att västgötarna fortsatte att lagstifta på egen hand efter 1345 – men 

(troligen) före 1389. Detta framgår entydigt av upplysningar om texterna i en gammal västgötsk 

lagbok, som biskop Hans Brask hade återfunnit vid ett besök i Västergötland. Innehållet refererade 

han och vidarebefordrade (delvis) till vännen Ture Jönsson (Tre rosor) i ett brev från Daretorp av 

den 10 mars 1527. 

Framför allt återger Brask här familjerättsliga stadganden i den gamla lagboken, som 

passade hans och Jönssons aktuella politiska syften. En huvudfråga gällde arvsrätten för barn efter 

föräldrar som hade blivit skilda efter kyrkans dom. Om föräldrarna endast hade gift sig 

”borgerligt” (efter fästning), då ansågs barnen oäkta och blev arvlösa. Hade föräldrarna däremot 

vigts framför kyrkdörren efter vederbörlig lysning, då var barnen äkta och arvsberättigade. 

En klar framgång i den gamla västgötska lagboken för kyrkans långvariga strävanden att ensam 

kontrollera och legitimera äktenskaps ingående! Sådana strävandena hade förvisso kommit till 

synes under förhandlingarna om Yngre Västgötalagen (se DBT-boken s. 115 ff., jfr s. 219 not 239). 

Men – och det är min på ovanligt rik erfarenhet grundade poäng – ingenstans i källmaterialet till 

Yngre lagens förhistoria möter det ovan refererade stadgandet, vare sig i hs B 58 eller hs B 59 (och 

för den delen inte heller i de kyrkliga texterna SS 11, SS 12 och Latinbalken). 

Samma omdöme gäller även ett annat av Brask rekommenderat stadgande i den gamla 

västgötska lagboken: ”att fadern bör hava 6 marker, när hans dotter blivit skämd”. 

Jag tackar Herman Schück för uppslaget. Collin och Schlyter noterade i SGL I (1827) 

brevets förekomst i Olof Celsius utgåva av år 1750 (avsändaren där okänd) men förmodade 

felaktigt, att den omnämnda lagboken vore identisk med hs B 59 (CS s. I med not 2). En ny och 

bättre version av Brasks brev föreligger numera i Hedda Gunnengs utgåva av hs A7, RA, SSFS 85, 

2003, nr 515. 
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Magnus Eriksson ånyo bytte politisk fot, och den inrikes oppositionen tog ny 

och farligare fart; rentav början till slutet för Folkungadynastin. 

 Avslutningsvis: på det här sättet – genom att konfrontera en långvarig juridisk 

dynamism på riksplanet med en långvarig juridisk konservatism på regionplanet 

– har det blivit möjligt att med hjälp av Yngre Västgötalagen kasta nytt politiskt 

och rättshistoriskt ljus över den allmänna svenska rättsutvecklingen under 

Folkungaseklet 1250-1350 inklusive den s.k. Magnus Erikssons allmänna 

landslag. 

 Därmed kan jag summera min framställning i en relativt mesig men säker 

normativ slutsats: 

 Vad man bör veta om Yngre Västgötalagen är att man bör veta mer om den 

Yngre Västgötalagen än man hittills har bort veta.  

 

 

Appendix 

 

Nya rön om Yngre Västgötalagen 

 

I. Additamenten 

 

Dessa 13 tillägg efter Yngre Västgötalagens huvudtext, de delvis omfångsrika 

s.k. Additamenten (Add 1-13), sköts i DBT-boken åt sidan, såsom 

definitionsmässigt varande senare tillkomna. Det fick räcka med att något 

beröra viktiga detaljer i de Add (1, 2, 11 och 13), som har föregångare i 

Laurentius bok. 

 På sluttampen – dvs. när jag tog upp den mycket sena lagstiftningen (efter 

1335) – framstod emellertid Additamenten ”en masse” som klart intressanta. 

Detta fr. a. därför att jag nu kunde notera en tydlig skillnad mellan Add 1-6 och 

övriga additament (jfr DBT-boken s. 202 ff.).  Add 1-6 återkom nämligen mer 

eller mindre i den sena särlagstiftningen för Västergötland  (= hs G och K [i K 

endast Add 2 och 4!]), vilket däremot inte Add 8-13 gör. (Add 7 intar en 

springande mellanställning som jag återkommer till). 

 När jag med friskare krafter hösten 2012 återvände till Yngre lagens 

Additament, kunde jag till ovanstående lägga iakttagelsen att Add 4 (sista 

raderna)-6 återges i det tidiga handskriftsfragmentet E (omkr 1350), som dock 

därefter inte fortsätter med övriga additament utan med - Latinbalken! 

 Sammantaget ledde detta till hypotesen att man kan urskilja (minst) 2 faser i 

Additamentens tillkomsthistoria. Till den äldre fas 1 hör Add 1-6, till den yngre 

fas 2 resten, Add 7-13. 
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Så här ser det nämligen ut i Yngre lagens huvudhandskrift hs B 58 (från tidigast 

1345): 

 1. Yngre lagens grundtext med avslutningen ”Må den vrede göra sig led” 

efterföljs omedelbart av Add 1-6 i löpande följd. Utan rubriker, men med stor, 

färgad bokstav för varje nytt Additament. 

 Efter Add 6 borde resten av tilläggstexterna (Add 7-13) ha präntats. Men i 

stället följer omedelbart 

 a. Om tinglott samt (utan uppehåll) 

 b. Västergötlands kyrkor (båda välkända från B 59) 

 Alltså: här slutar tilläggsfas 1! 

 2. Därefter vidtar omedelbart tilläggsfas 2 a med första ca 3/4 av Add 7 (a+b), 

§§ 1-24. Här borde skrivaren givetvis ha fortsatt med Add 7 (c), §§ 25-31 och 

resten t.o.m. Add 13. Men i stället präntar skrivaren ned den korta 

”Danaholmstraktaten” (Emund slemme..., ca 1,5 sid), varefter arket slutar med 

en tomsida. 

 Alltså: här slutar tilläggsfas 2 a!  

 3. Återstår sista lagsjoket, Add 7c - Add 13, som enligt CS bergis är skrivet 

av samma hand men som CS anser ha tillkommit något senare, eftersom 

stavsättet är något olikt (CS XVIII)
20

. Detta sjok borde ha avslutat handskriftens 

lagtexter. I stället inleder de volymen!, vilket har ställt till med problem för den 

forskande eftervärlden. Denna (CS, HW) har funnit två delförklaringar till 

fenomenet. 

 A. Skrivaren av Add 7 har slarvat betänkligt, och 

 B. Sedan man hade rivit ut de ursprungliga inledningstexterna - Kyrkobalken, 

Såramålsbalken och halva balken Om Vådasår - ville vederbörande inför 

inbindningen, att den numera stympade lagtexten skulle inledas med stor, färgad 

bokstav. I det läget fanns det bara en sida att välja på, nämligen Add 7 c (= Add 

7: 25-31 plus den omfångsrika fortsättningen Add 8 t o m Add 13). 

 Vad gäller delförklaring A har jag vederlagt den i DBT-boken (kap. 8 s. 272 

ff.) och ersatt skrivarinkompetensen med ett avbrott i de tvistiga 

förhandlingarna om edsöreslagstiftningen. 

 Delförklaring B kan inte avvisas, men jag vill framhålla en alternativ 

möjlighet. Den nämligen, att det sista västgötalagssjoket (Add 7c -13) har lagts 

först i manushögen med vett och vilje i egenskap av en brådskande slutsändning 

                                                           
20

 Att det olika stavsättet skulle kunna bero på att skrivaren nu har fått en annan förlaga är en tanke, 

som är CS fullständigt främmande. Utan att vidare polemisera mot CS analys ska jag bara till 

läsarens tjänst påpeka förekomsten även här av Tegnérs metod att höja rösten, när argumentet är 

svagt: ”utan tvivel” och ”säkerligen”  bör  sålunda ersättas med ”måhända”,  jfr  DBT-boken s. 

258. 
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till de lagkommitterade, som 1345 ff utan tvivel var sysselsatta med att 

förbereda Magnus Erikssons allmänna landslag (MEL). 1345 (eller strax 

därefter) är ett ganska säkert årtal, emedan volymen hs B 58 (efter 

mellanliggande Bjärköarätten av samma hand) avslutas – fortfarande av samma 

hand – med en pinfärsk redogörelse på latin av innehållet i Tälje stadga 1345 

(DS 3972; jag kan här hänvisa till G Bolins kloka utredning i hans bok 

Stockholms uppkomst, 1933, s. 294-306). 

 Oavsett om man fastnar för denna alternativa hypotes eller inte, kvarstår 

faktum att sista lagsjoket i B 58 från början till slut har utgjort en helhet inledd 

med stor röd initial och omfattande Add 7:25-31, följt av Add 8 - Add 13 (där 

slutet markeras traditionellt med en upplyftande vers: ”Må vi handla så... 

Amen.”) 

 Slutsats: Detta var sista sändningen till kommissionen (inkl Bjärköarätten), 

vare sig denna sändning redan då eller först senare (minus Bjärköarätten) har 

lagts överst i pergamenthögen. 

 Sammanfattning av de två-tre tilläggsfaserna: 

 Fas 1 – Add 1-6, avslutad av de stilbrytande Huru tinglott... och 

Västergötlands kyrkor. 

 Fas 2a – Add 7:1-24, avslutad av ett stilbrytande tomrum, delvis utfyllt med 

den likaså stilbrytande Danaholmstraktaten. 

 Fas 2b – Add 7:25-31 - Add 13, stilenligt avslutad med en vers till Sancta 

Maria. 

 

II. Dateringen av Add 1 – 6 

 

Här återstår en del att utreda. Först gäller det att stärka utgångspunkten, dvs. att 

Add 1-6 har tillkommit före 1335, så som förutsätts i DBT-boken. Lyckligtvis 

kan detta ske ganska enkelt genom ännu en granskning av gränsflocken 

Additament 6 (”Om rättare”), som i texten har analyserats som exempel på 

västgötarnas fortfarande obstruktion mot folkungaprogrammets stadganden om 

gästning. Särskilt signifikant är additamentets avslutning i § 4, där en gäst som 

tagit med sig något ”som är värt mycket” utan att betala, straffas med 3 markers 

böter, medan Skänninge stadga (1335) i stället stadgar dödsstraff! 

 När det gäller dateringen av Additament 6, spelas en huvudroll av den mycket 

sena västgötska lagstiftning, som återfinns i handskrifterna G och K (CS 

beteckning). I DBT-boken har jag hävdat att de måste ha tillkommit efter 1335, 

eftersom båda har strukit två trälparagrafer i Rättlösabalken.
21
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 DBT-boken s. 202-204. För nya (döpta) trälar i Västergötland hade den myndigblivne Magnus 

Eriksson som bekant satt stopp i Skarastadgan från februari 1335. För kvarvarande trälar gavs dock 
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 Men det visar sig att även Add 6 har utsatts för omild behandling i hss G och 

K. Additamentets utmanande slutmening har sålunda försvunnit i hs G. Och i hs 

K saknas hela Add 6. 

 Därmed föreligger ännu ett starkt belägg för att lagstiftningen i handskrifterna 

G och K avspeglar ett västgötskt läge efter år 1335, då fortsatt avvikelse från 

rikslagstiftningen i frågan hade blivit problematisk. En sen datering troliggörs 

ytterligare av att Skänningestadgans dödsstraff bibehölls i Magnus Erikssons 

allmänna landslag (KonB XXIII:5).
22

 

 Den allmänna slutsatsen blir den, att Additament 6 - och därmed de 

föregående Add 1-5 - bör ha tillkommit i tilläggsfas 1, före 1335.
23

 

 En annan fråga är - tvärtom - om Add 1-6 verkligen har tillkommit så sent 

som efter 1319? Det kan man ifrågasätta mot bakgrund av Yngre lagens legära 

behandling i Add 6 av ”rånande” gäster, som – även om det rånade var värt 

mycket – slapp undan med 3 marker i bot, när deras vederlikar i Alsnö stadga 

1279, i Upplandslagen 1296 och i Södermannalagen 1327 fick betala 40 marker 

(i Skänninge stadga 1335 och MEL skärpt till dödsstraff)? 

 På den frågan är jag numera beredd att göra en liten reträtt från DBT-bokens 

”efter 1319” (då ett enat storfrälse grep makten), till ”efter omkring 1315”, då 

urversionen av Yngre Västgötalagen rimligen var färdigställd (utan spår av 

edsöreslagstiftning, utan Additament och utan den omarbetade balken 

Urbotamål). Jag öppnar samtidigt för möjligheten att tillkomsten av Add 1-6 bör 

läggas tidigt och inte sent i den aktuella perioden 1315-1335. 

 Skälet för denna revision är existensen av en rikspolitisk höjdare, Knut 

Magnusson (lejon). Han var lagman i Västergötland under åren 1316-1339 och 

måste som sådan ha varit en central aktör i det regionala lagstiftningsarbetet. 

Men därtill kommer att Knut Magnusson hade godsintressen även i Sörmland 

och ingick i den lagkommission som utarbetade Södermannalagen, stadfäst 

1327. 

 Som ovan nämnts innehöll SdmL en gästningsstadga som nära överensstämde 

med Upplandslagen. Mot den bakgrunden kan man fråga sig hur Knut 

Magnusson som juridisk ledare i Västergötland kunde ansluta sig till 3 markers 

bot (i stället för 40); andra ganska viktiga skillnader att förtiga.
24

 På den frågan 

                                                                                                                                                                                               

regler om arv och giftermål såväl i Yngre lagen som i Östgötalagen. 

 
22

 Denna magstarka bestämmelse mildras i Kristoffers landslag (KrL), där våldgästen halshuggs 

först om han stjäl för 1/2 mark eller mer (= full tjuvnad). 
23

 En föga sannolik men teoretiskt tänkbar möjlighet är, att de efter Skarastadgan uppretade 

västgötarna antog Add 6 efter 1335 som en ren motdemonstration, präglad av  rå västgötahumor. 
24

 Dit hör främst den i Alsnö stadga, UL och SdmL  stadgade rätten och (bötessanktionerade) 

plikten för häradets bönder att jaga och med milt våld gripa gratisgästare. 
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kan man ge mångahanda svar, som hänvisar till skilda politiska och 

sociografiska förutsättningar i respektive landskap. Men onekligen slipper 

Magnusson lindrigare undan ju tidigare Additament 6 hade blivit ett fait 

accompli i Västergötland. 

 

 

III. Västgötsk anpassning till rikslagstiftningen om grova brott sker i tre 

kronologiska steg: Add 5, Urbotamål och Add 7 

  

1. Inledning och sammanfattning 

 I DBT-boken har jag visat hur västgötarna ställde sig skeptiska till en 

adoption av Alsnö stadgas ”folkungaprogram” vad gällde edsöreslagstiftning 

och annan fridslagstiftning (samt kvinnlig arvsrätt, som här lämnas åt sidan). 

 Det är möjligt att fördjupa denna analys och fastställa tre steg i den 

västgötska anpassningsprocessen genom en närmare blick på hanteringen av 

grova brott i 

 1) Yngre lagens Add 5 - som inleds med en uppräkning av vad som ska anses 

och handläggas som urbotamål. (Tillkomst: ca 1315-1335) 

 2) Yngres lagens balk Urbotamål (som är senare än Yngre lagens urversion. 

(Tillkomst: 1317-1335) 

 3) Yngre lagens Add 7. (Tillkomst: 1335-1345) 

 Yngre lagens radikalt nya version av Äldre lagens balk Urbotamål har alltså 

anmärkningsvärt nog antagits efter Add 5 (eller för enkelhets skull: lagsjoket 

Add 1-6).  Men - mindre märkligt - före det mycket sena Add 7 (omkr 1335-

1345). 

 Även om den relativa kronologin mellan dokumenten kan anses säkerställd, 

kvarstår dock faktum, att den absoluta dateringen inte kan bli annat än 

ungefärlig. De tvärsäkra burkarna i diagrammet bör alltså läsas som 

konjekturella dimfigurer. 

  

2. En synnerligen outredd man ovanligt väldokumenterad härva 

 Den allmänna västgötska hållningen till grova brott är en sannskyldig härva 

av genom tiderna skiftande lagbestämmelser. Dock har detta fastställts och 

utretts redan av C J Schlyter i dennes förträffliga framställning av 

edsöreslagarnas historia i Juridiska afhandlingar, där västgötalagarna behandlas 

ingående (I s. 80-83 et passim). En annan mycket praktisk hjälp i samma ämne 

har Gösta Åqvist lämnat i form av ett finstilt parallelltryck av de många 

västgötska lagbudens skiftande öden och äventyr i Frieden und Eidschwur, 

1966, s. 162-163. 
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 Med hänvisning därtill kan jag fatta mig kort och koncentrera mig till 

dateringsfrågorna. I övrigt lämnar jag äldre forsknings syn på saken åt sidan 

med anmärkningen att bristen på kronologisk kunskap har utgjort ett svårt 

handikapp (jfr t.ex. K G Westmans fantasifulla spekulationer i Svenska rådets 

historia till 1306, 1904, s. 201 f.). 

 En mera naturlig svaghet är att forskningen utgått från att Yngre lagens 

huvuddokument i ämnet, balken Urbotamål, har tillkommit samtidigt som 

lagens övriga, ordinarie balkar (för t.ex. Schlyters del redan på 1290-talet). I 

DBT-boken har jag kunnat visa att det i stället rör sig om en sen eftersläntrare 

från tidigast 1317. 

  

3. Äldre lagens balk om Nidingsverk (urbotamål?) 

 Denna innehållsligt och stilistiskt (ur)åldriga balk är orubricerad men försågs 

av Collin-Schlyter på tveksamma grunder med rubriken Urbotamål – och så har 

det fått bli. Den orubricerade balkens långa uppräkning av svåra brott går 

hursomhelst genomgående ut på att fastställa att det i vartenda fall rör sig om ett 

nidingsverk. 

 Gemensamt för nidingsverken är att brottslingen begår ett svårt brott, t ex 

dråp. Detta är givetvis straffbart som sådant, men dråpet blir dessutom ett 

nidingsverk, då det antingen sker i fredade institutioner som kyrka och ting, 

eller när det drabbar fredade personer som husbonde och kvinna.
25

 

 Den manlige medelvästgöten åtnjöt inte samma generella fridlysning. Men 

även han hade viss rätt till ett från nidingsverk fredat tidrum, där han kunde t ex 

sova, basta, simma och uträtta sina naturbehov utan risk att bli dräpt. Han fick 

heller inte dräpas eller misshandlas på ett antal andra ärekränkande och ärelösa 

sätt. 

 Mera ”modernt” präglade nidingsverk möter endast i § 2: ”Bryter någon fred 

och förlikning, hämnas någon på tjuv, hämnas någon för straff ådömt å ting med 

sår eller med dråp eller med brand; det är nidingsverk; han har förverkat land 

och lösöre”. Endast i denna paragraf anges ett preciserat straff för nidingsverket. 

Om de konkreta följderna för nidingsverk i övrigt kan man bara spekulera. 

 Detta som en orientering. Den är kort men tillräcklig som bakgrund till det för 

fortsättningen viktiga faktum, att en hel del av vad som skulle komma att 

stadgas i Alsnö 1279 redan fanns åtgärdat i Äldre lagens av CS s.k. Urbotamål. 

  

4. Add 5 reglerar handläggningen av urbotamål. 

 Termen urbotamål dyker med full säkerhet upp i de västgötska lagtexterna 

först med Yngre lagens Add 5, som inledningvis (pr) räknar upp 15 olika brott. 
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 Jfr om fredsbrott i svenska landskapslagar resonemangen i G Åqvist 1966, s. 157 ff. 
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Alla dessa skall räknas som urbotamål, och alla skall handläggas av sluten 

häradsnämnd. 

 Urbotalistan ger ett säkert belägg för att adoptionen av folkungaprogrammet i 

Västergötland nu har börjat ge konkreta resultat. Detta inte bara i de relativt 

enkla fall, där Äldre lagens s.k. Urbotamål redan hade gått på samma eller 

liknande linje. Utan därtill i två fall, där äldre västgötsk motsvarighet saknades: 

brott mot hemfrid (Alsnö p. 1) och hämnd på annan man än den som gjorde 

gärningen (Alsnö p. 6). 

 Å andra sidan saknas i additamentets katalog en hel del av de brott som i 

Äldre lagen hade stämplats som nidingsverk, t ex de ovan nämnda dråpen på 

sovande, bastande, simmande och tarvförrättande västgötar. Men de skulle göra 

comeback i nästa etapp, som säkerligen redan var under utredning och som i 

sinom tid resulterade i antagandet av en radikal nyskapelse, Yngre lagens 

Urbotamål. 

 Mera om denna nedan. Men dessförinnan ska jag säkerställa den relativa 

dateringen och påstå, att Yngre lagens Additament 5 har tillkommit före balken 

Urbotamål. Detta framgår för det första av att additamentets inledande 

rubriklista över urbotamål visserligen i huvudsak återkommer i balken 

Urbotamål (avd. 1), men att där dels saknas 3 av additamentets rubriker 

(Mötesfrid, Mord, Förgiftande kvinna) medan tvärtom 3 nya har tillkommit 

(Innebränning, Mord av saklös för pengars skull, Hämnd för laga straff). För det 

andra saknas i balken Urbotamål uppgifter om den formella handläggningen av 

urbotamål. Detta kunde också anses onödigt, eftersom forum (sluten 

häradsnämnd) redan hade stadgats i Add 5. 

  

5. Yngre lagens Urbotamål - en genomtänkt kompromiss mellan gammalt och 

nytt 

 Bortser man från ett par disparata stadganden, som säkerligen har kastats in 

på sluttampen (1:14-15), framstår Yngre lagens Urbotamål som ett 

genomarbetat aktstycke rörande svåra brottmål,. De har fördelats i tre skilda 

avdelningar, av vilka endast de två första angår vårt världsliga tema.
26

 

 1. Brott mot konungens edsöre 

 2. Nidingsverk 

 (3. Styggelseverk) 

 I avdelning 1 klassificeras inledningsvis (pr + §§ 1-12) ett stort antal brott 

som urbotamål. 

                                                           
26

 Avdelning 3, styggelseverk (firnæverk), behandlar svåra sexualbrott: dvs incest och tidelag, som 

beläggs med böter och bannlysning och skriftas till Rom. 
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 I nästa paragraf (13) fastställs så, att alla dessa urbotamål är [detsamma som] 

konungens edsöre. Vid alla dessa brott [urbotamål, edsöresmål] skall 

brottslingens bo skiftas. ”Hustrun tager alltid först sin tredjedel och tre marker, 

om hon icke är brottslig. Och sedan tage målsäganden en del, den andra 

konungen och den tredje häradet”. Fredlöshet [”skogen”] kan dock undvikas 

genom förbön från den förfördelade + 40 marker ensaksböter till konungen. 

Som synes överensstämmer detta hyfsat med bestämmelserna i Alsnö stadga. I 

denna undantogs dock inte från boskiftet hustruns tredjedel, inte heller de 3 

marker som var hennes lagliga morgongåva (enligt Yngre lagens GiftB § 16, 

Schlyter I: 117). 

 Så långt synes allt ganska gott och väl vad adoptionen av den moderna 

edsöreslagstiftningen beträffar. Men västgötarna nöjde sig inte med detta utan 

slog därutöver vakt om sin traditionella lagstiftning mot de samhällsfientliga, 

ärelösa och ärekränkande nidingsverken. Detta sker i 

 avdelning 2, som i 16 paragrafer (pr + 1-15) listar ett stort antal brott som 

nidingsverk. De flesta men inte alla rör a-sociala, o-hederliga våldsgärningar 

mot enskilda personer. 

 Till skillnad från Äldre lagens motsvarande balk (”Urbotamål”) anges här 

avslutningsvis (§ 16) ett straff, ett enhetligt bötesbelopp för samtliga 

nidingsverk, och det är inte litet: 

 ”För alla dessa nidingsverk skall man böta 6 gånger 9 marker eller värja sig 

med fjärdingsnämnden.” 

 Sammanlagt 54 marker i böter! Hur man har kommit fram till detta 

rekordstora belopp redovisas inte i balken (inte heller bötesfördelningen). Men 

det gjorde västgötarna när de återkom till frågan i sin sena sändning till 

landslagskommitterade (omkr. 1345), där de försökte rädda sina nidingsverk, 

avdelning 2 i Yngre lagens relativt färska Urbotabalk. 

 Yngre lagens Additament 7: 23 (upprepad i 7:29!) stadgar sålunda:  

 ”För alla nidingsverk utom dem som man skall fly för [=edsöresbrott, se ovan 

om ”skogen” under avd 1] äro böterna 9 marker 3 gånger för gärningen och 9 

marker 3 gånger för nidingsverket (kurs här; böterna tas i lika delar av 

målsäganden, häradet och kungen). 

 Alltså: gärningen var brottslig och borde straffas som sådan. Men därutöver 

skulle gärningen straffas extra på grund av dess avskyvärda karaktär, som 

förnekade grundläggande värden i samhällsordningen. 

  

6. Epilog. Nidingsverkens återkomst i MEL 

 Föregående utredning är knapphändig, men tillräcklig för att lansera en 

hypotes, som ger en tillfredsställande saklig förklaring av det (vid det här laget 

välkända) västgötska trasslet med antagande, nedtecknande och 
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vidarebefordrande av Additament 7 till höga vederbörandes kännedom i flera 

omgångar. 

 En kärnfråga i rättsutvecklingen har från början (Alsnö 1279) till slut (MEL 

ca. 1350) varit edsöres- och fridslagstiftningen, där konservativa västgötar i det 

längsta har hållit fast vid de gamla principer och lagtexter, som kan studeras i 

Äldre lagens balk om Nidingsverk (den s.k. Urbotamål).  

 Någon gång efter 1317 har man i denna stridsfråga nått fram till en 

kompromiss mellan modernister och traditionalister, som lagfästes i Yngre 

lagens Urbotamål (avd 1 och avd 2). 

 Senare har reformvännerna emellertid förnyat sina gamla krav att gå vidare 

på edsöresvägen genom en västgötsk anslutning till Östgötalagens – i jämförelse 

med Alsnö stadga grundligt omarbetade – modell. (ÖgLs Edsöresbalk hade ju 

vidarebefordrats till de västgötska lagförhandlingarna redan på ett tidigt 

stadium, så som synes framgå av Tyrgils [f.d. Kristinesson, eller f.d. 

Vidhemsprästen] avskrift i hs B 59.). 

 Dessa krav återkom nu och kunde drivas till sin spets, då det (i mitten av 

1340-talet) stod klart, att den östgötska edsöresmodellen skulle komma att 

återanvändas i den blivande allmänna landslagen. I detta skarpa läge fann den 

konservativa falangen i Västergötland för gott att gå med på en revision av 

Urbotabalken (avd 1) genom att antaga det omfångsrika Add 7.  

 Dock med några undantag från det östgötska mönstret (7: 23-24, 30-31). Efter 

säkerligen hårda förhandlingar lyckades traditionalisterna framför allt (i 7:23 

och 7:29) slå fast nödvändigheten av att straffa nidingsverk med en dubbel och 

mycket hög bot, 54 marker.
27

 

 Rädda vad som räddas kunde. Och i någon mån lyckades man, trots att 

föreskrifter om nidingsverk saknades i alla andra svenska landskapslagar.
28

 I 

Magnus Erikssons s.k. allmänna landslag nämns inte heller ordet nidingsverk i 

Edsöresbalken. Men i nedtonad och nedbantad form gick MEL västgötarna till 

mötes i Dråpamålsbalken (1, med vilje, HWs övers). 

 ”XVI. Dessa mål äro nidingsverk. 
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 I Add 7:24 vidhöll västgötarna även Urbotamåls metod att boskifta efter edsöresbrott först sedan 

hustruns lott + morgongåva undantagits, se ovan. Övriga avvikelser: 40-marksböter utgår vid  

försäljning av  fri man och vid dråp av fridlyst man (7:23); Blodvite eller dråp efter förlikt gräl är 

inte edsöresbrott (7:30); Edsöret bryter däremot legoman eller troman som slår husbonde til blånad 

eller till blods eller dräper honom; detta sades ha påbjudits av kung Birger (Magnusson, 7:31). 
28

 Endast Skånelagen stadgade sanktioner mot en speciell typ av nidingsverk, 

”gorvargsnidingsverk”, som innebar att man slaktade annans boskap och förtärde inkråmet. Så 

föreskriver  även  Äldre lagens ”Urbotamål”  § 9,  medan Yngre lagen tiger, se därom DBT-boken 

s. 172 f. 
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 Dessa mål äro nidingsverk; om någon dräper fader eller moder, son eller 

dotter, broder eller syster, eller övermaga mindre än sju år, utom om det är av 

våda; eller om någon dräper sovande man eller i sund simmande, eller 

misshandlar honom som en träl, så att han får sin bane därav.  Den som gör 

sådana gärningar, som nu äro sagda, skall undergå samma straff, som förut är 

sagt, och hans lösöre skall gå till treskifte, så som sagt är i Edsöresbalken. Och 

blir han ej gripen, skall han fly ur landet, såsom förut är sagt, och han skall så 

mycket mindre få nåd, som han är det mindre värd.” 

 Av Yngre Västgötalagens nidingskatalog i Urbotamål återstod i MEL endast 

tre kategorier, alla med reducerat innehåll. Bland de nära anförvanterna 

helgades fader och moder för dråp men inte för slag; dråpsgränsen för 

minderåriga hade sänkts från 15 till 7 år; svår, ärekränkande misshandel 

brännmärktes endast om den hade lett till döden.  

 Av de fridlysta personerna i Västergötland återstod endast den som sov eller 

som simmade (men bara i sund!). Särskilt anmärkningsvärd är den 

jämställdhetsreform, som innebar att MEL inte klassade dråp på kvinna som 

nidingsverk. 

 Mindre anmärkningsvärt är att Yngre lagens höga böter (54 marker) hade 

försvunnit och straffet ersatts med det normala för edsöresbrott. 

 Emellertid öppnade Dråparebalken i sin föregående paragraf på ett fyndigt 

sätt möjligheter för västgötarna att fortsätta med sin tidigare praxis. I § XV:1 

stadgades nämligen böter till kung, målsägande och härad i fall dråparen hade 

”gjort nidingsverk eller andra otillbörliga gärningar, dem jämlika” (kurs här). 

Inget hindrade alltså västgötarna från att även i fortsättningen anse dråp på 

kvinnor och simmare ö.h.t. som nidingsverk.
29

 

 Lagstiftaren hade i den s.k. Magnus Erikssons allmänna landslag 

åstadkommit en skickligt utformad kompromiss. Men på längre sikt var 

rättsuppfattningen à la sagatiden i Äldre Västgötalagens balk om Nidingsverk 

givetvis överspelad.  

 

Errata i DBT-boken 

 

1. Tryckfel 

s. 51 r. 7 står ”G 6”, läs ”B 6” 

s. 81 r. 4n står ”FÖREGÅNGARNA”. Läs: ”EFTERFÖLJARNA” 

s. 106 r. 4n står ”alltså”. Läs: ”alltså” 

                                                           

29
 Också den luddiga formuleringen om nidingsverkarens möjligheter att få kunglig nåd (i § 

XVI, se ovan) öppnar lika fyndigt för  en varierande rättstillämpning. 
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s. 147 not 147 står ”förtecknas”. Läs: ”företecknas” 

s. 169 r. 9 och s. 210 rad 14 står ”rättarting”. Läs: ”räfsteting” 

s. 248 står ”Latb 105 &106”. Läs: ”Latb 99 &100” 

s. 275 not 298 står ”tillkommit senare än Kyrkobalken”. Läs: ”tillkommit 

tidigare än Kyrkobalken” 

 

2. Sakligt misstag 

s. 158 saknas i texten tecken för not 161 (skall vara ungefär mitt på sidan). 

 Värre är att DBT-boken i not 161 påstår, att Holmbäck och Wessén har farit 

vill, när de bötesbelägger bestickaren av nämndeman. Ty HW har rätt, och det 

är Collin-Schlyter (och därmed jag) som har gjort fel. 

 På denna enda punkt har nämligen CS (utan motivering) ratat sin ordinarie 

förlaga B 58 och föredragit texten i Lyd 59. Denna är oklart formulerad, medan 

hs B 58 talar ett klarspråk, som HW med rätta har fört vidare. Summan av det 

hela blir 1) att bestickaren av nämndeman måhända har varit på tal i Lyd 59, 2) 

att bestickaren i Yngre VgL Add 1 bötfälls med 40 marker, men 3) att 

bestickaren i MEL RgB III undslipper straff. (Möjligen är det strykningen i 

MEL, som förklarar CS egendomliga förfaringssätt.) 

 Tilläggas bör, att den mutade nämndemannen, som i MEL förlorar sitt 

nämndemannaskap, hade bibehållit sin befattning inte bara i Yngre lagens Add 

1 utan även i SdmL, KöpmålaB XII.  

 

 

Corrigenda i DBT-boken 

 

Följande corrigenda nödvändiggörs av mina fortsatta, mindre naiva studier av 

Additamenten och av Magnus Erikssons rollspel. 

s. 154 r. 8-20 Med senareläggningen av Add 10 styrks den avslutande 

hypotesens bärkraft. 

s. 170 r. 11-12 står ”sent tillkomna”, läs ”mycket sent tillkomna” Add 9:2. 

s. 173 r. 7 n., 197 r. 17 n. ”Folkungaprogrammet” realiserades ej (med 

avvikelser) före 1335, eftersom Add 7-13 har tillkommit senare (senast 1345).  

s. 199, stycke 3 ff. - 201 (B 2. Arvsfrågor 4. Fortsatt men spårlös...). Här 

framställs Add 11:16 som ett första steg i Ärvdabalken, bör vara det sista! Här 

fordras fortsatt forskning. 

s. 201 r. 3-4. ”Den västgötska lagstiftningen fortlevde, men dikterades numera 

från ovan”. Detta är fel, eftersom västgötarna inte efterlevde diktaten från ovan. 

Samma fel återkommer s. 211 r. 2, där det påstås att Skarastadgan förvandlade 

landstinget till ett expeditionsutskott. 
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s. 201 r. 5 ff. Resultatet är ”spårlöst försvunnet”. Detta kan numera konstateras 

inte bara i B 58:s balkar utan också i Add 7-13.  

s. 201 r. 7 Det är inte längre riskfritt att datera balkarna i B 58 till före 1335 (i 

Fas 3). Däremot till före 1345, som är sista tänkbara datum för Add 7-13. 

s. 203 r. 8 n. står ”sena ansatser”, läs ”jämförelsevis tidiga ansatser”.  

s. 204 (med not 225) Den i litteraturen förekommande lagkommissionen är 

numera okänd och ersatt av en arbetsgrupp om tre ledamöter. 

s. 262 r. 13. C J Schlyter återkom till hs G i SGL X, 1862, s. XI (om än utan 

större synbar möda), se ovan not 5. 

s. 273 de två sista styckena. Här kan tilläggas, att ämnet var politiskt känsligt 

även (och framför allt) visavi den arbetsgrupp, som var sysselsatt med 

utarbetandet av MEL. 

 

 

Diagram 

 

Ett pedagogiskt tidsdiagram finns i en särskild länkad fil (se diagram.pdf).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


