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Senare under medeltiden börjar pengar att användas i handel. Sverige genomgick en
monetariseringsprocess. Samband mellan jord och dess värde i pengar sammanfattas.
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Summary

This dissertation is about the farms in the middle Ages and the division of property. The
possession of soil influenced by the  status of the people and reputation in the Middle
Age society. I want to show how land ownership  influenced peoples rights and duties in
relation to the king and to the nobility.

In a part of the Swedish landscapes, there were landscape laws. I have talked about the
division of law for soil, heritage and soil division, and they come from the Westgotha
law, the law of Uppland and the law of Hälsingland. Then, I want to describe the
monetarisation process, the time before and after the Black Death and how people
stretched towards a new time and a new spirit.
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Förord

Jag har alltid varit intresserad av historia, och nu då jag gick Lantmäteriprogrammet, föll
det sig naturligt att jag skulle välja ett ämne som hade med medeltiden att göra. Den
perioden fascinerar mig mycket.

Jag vill tacka Jan Kihlman, som sådde ett första frö till detta arbete, samt Gabriela
Bjarne-Larsson, som skickade sin avhandling om landborna och deras rättigheter och
skyldigheter till mig.

Jag vill också tacka Dick Harrison för benäget bistånd med boktips och tankestöd.

Einar Hunnes, min examinator, är också mer än väl värd ett tack för sitt aldrig sviktande
stöd och vänlighet, samt pushing när det känts trögt med arbetet! Tack, Einar!
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Ordförklaring
Aln, ett längdmått på medeltiden: 47 cm, kunde vara olika längder i olika regioner,
52-64 cm. Alnen indelades i 2 fot eller kvarter.

Attung: åttondel; denna motsvarade normalstorleken på en gård. På Öland var
attungsindelningen grunden för tegskiftet. Det var åttondelen av den grundläggande
territoriella indelningen av ledungsväsendet i Mälardalen.

Bol: Ett större antal särskilda jordlotter i bymarken

Bryte: ”han som bröt brödet”. Han hade uppsikt över trälarna och såg till att de fick
mat.

Husby: By eller gård med adm. funktion under det förhistoriska och medeltida
sveariket.

Markland: Måttenhet som omtalas i skattesammanhang. Ett visst stycke jord som var
värt en mark, erlade i skatt eller avrad en örtug.

Omfärd: överlåtelse av  jord som köpet gäller och som skall synas och fastställas på
marken vid omfärden.

Sjunätting: en form av bystämma, som sammankallades i samband med köp av jord.

Solidus: ett mynt som präglades i Bysans under medeltiden

Tomt:  bebyggd mark, mark avsedd för bebyggelse, plats för övergiven bebyggelse

Öd: fornsvenskt ord för rikedom.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Denna uppsats har sin grund i mitt intresse för historia. Vi studerade aldrig de historiska
fastighetsförhållandena, och därför vill jag nu fördjupa mig i de medeltida jordfrågorna.

1.2 Syfte och mål

Syftet med detta arbete är att fördjupa sig i fastighetsfrågan på medeltiden, och de
ekonomiska och sociala förhållandena.

Målet är att lära sig mer om medeltiden.

1.3 Begränsningar

I detta arbete tänker jag berätta om skillnaderna i landskapslagarnas jordabalkar och
ärvdabalkar, samt jämföra olika samhällsklassers sociala och ekonomiska förhållanden.
För att kunna göra ett komplett arbete, måste jag  sätta in vikingatiden i sammanhanget.

2 Vikingatidens samhälle

Vad menas med ordet viking? Vetenskapsmännen kan inte riktigt säga detta säkert, men
den närmaste förklaringen är en benämning på folket i Viken, som Norden kallades. En
annan förklaring är, att det kallades att gå i viking, när männen for utomlands och
erövrade stora rikedomar.

Hur såg då samhället ut under den här tiden? En viss insikt kan man få genom att läsa i
Rigstula, där guden Heimdalls alter ego Rig vandrar runt till tre äkta par. Fruarna blir
gravida, och efter nio månader får de varsin son, i tur och ordning Träl, Karl och Jarl,
anfäder till trälar, bönder och herremän. Nackdelen med Rigstula är, att där får man bara
fram stereotyper av jarlar, fria män och trälar.

En sak som också är intressant är att kvinnans sociala och ekonomiska status var hög på
vikingatiden, jämfört med senare. Då en man dog och lämnade en hustru efter sig, ärvde
hon all kvarlåtenskap - precis som vi moderna kvinnor gör idag. Under medeltiden
ärvde hustrun bara en tredjedel av kvarlåtenskapen. Utomäktenskapliga barn hade också
fullt värde i samhällets ögon.
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Det vikingatida hushållet kunde vara väldigt stort. Det kunde bestå av den äldre
generationen, deras son och svärdotter (döttrar) och deras barn. Den unge bonden kunde
ha kvinnor ”bredvid” – frillor - med barn som var fullt legitima och arvsberättigade.
Sedan kunde familjen förstås ha tjänstefolk och trälar. På så sätt blev det vikingatida
hushållet väldigt stort. Det fanns flera hus på en gård, med många olika funktioner och
stor plats för djuren och människorna.

Gårdens hus låg på inmarken, det område som stod människorna närmast. Där fanns
också åkrar, ängar, vattendrag och båtbryggor. Utmarken var vildmark, vars främsta
funktioner var att erbjuda jakt, fiske och betesmark för djuren. Det fanns också sjöar där
man utvann malm för att smida till svärd och handla med.

Mot slutet av vikingatiden slöts gårdarna samman i byar och städer, som bosättningen
på Björkö. Liknande handelsplatser finns i andra delar av Östersjöområdet vid denna tid:
Staraja Ladoga i Ryssland, Kaupang i Norge, samt Hedeby i Danmark. Dorestad låg vid
Nordsjön liksom Hamvic nära Southampton i England. De växte fram på grund av
ökande handel och sjöfart.

Handel och sjöfart var stora näringar under vikingatiden. De avtog i kraft och intensitet
för att senare blomstra upp igen. Med dessa två näringar kom kristendomen till Norden,
och snart var vi inne i medeltiden.

2.1 Gården under vikingatiden

Jag berättar om vikingatidens gårdar här, därför att känslan för förfäderna troligen fanns
kvar hos medeltidens människor. I landskapslagarna finns det en passage om detta. Byn
skulle lämna vitsord om att den var full by. Den skulle vara en ”högaby och från heden
tid byggd”. Man kunde också anföra hävd: ”Den här jorden har mina förfäder brukat i
generationer före mig!”

Sedan mycket lång tid tillbaka utgör gården som begrepp ett slutet och privat utrymme.
Det härstammar från ett fornsvenskt ord som betyder inhägnat område. En gård är
definitionsmässigt en plats som är bebyggd med boningshus, djurstallar, uthus och – på
den stora gården (många kvadratmeter under tak) - kanske en hall. Gården var ofta
inhägnad för att skydda familjens privatliv. Den var hägnad – skyddad - av samhället.

Sedan hednisk tid var det så att en person och hans familj innehade gårdsrättigheterna
enligt urminnes hävd. Gravfälten hade sin särskilda betydelse. Enligt det vikingatida
odalbegreppet innehar den nuvarande generationen sina gårdsrättigheter med referens
till sina förfäder. Gravfälten utgör ett uttryck för såväl förfäderna som för
gårdsinnehavets legitimitet.



Hur människors sociala rättigheter berodde av deras ägande under medeltiden

3

I 1000-talets Sverige förekom det att byarna hade en fast organisation, en bysamfällighet
eller byalag, för att man skulle kunna samarbeta om ett bättre utnyttjande av betesfält
och åkermarker. Under århundradenas lopp styckades gårdar upp till mindre enheter.
Det uppkom ett band mellan vissa gårdar som kallades grannelag. Lagar från medeltiden
innehåller stadganden om hur man skulle förfara om man ville att ett laga byväsen
skulle uppkomma.

En runstens placering i landskapet kunde visa gränsen till grannbebyggelsen samt till
gravfältet. Människorna under vikingatid såg ett samband mellan det förflutna i form av
gravfältet och nuet i form av gårdsbebyggelsen, i en de levandes relation till de döda,
tidigare gårdsinnehavarna.

3 Två kronologier

3.1.1 Vad hände i Europa under medeltiden?

Det är oklart när medeltiden i Europa börjar, men många forskare anser att medeltiden
tog sin början år 395, då det romerska riket delades i två halvor, Östrom och Västrom.

Sjukdomar härjade, och under 500-talet då kejsar Justinianus regerade, svepte den
”berömda” justinianska pesten över Europa. Kejsaren började rusta upp Bysans, eller
Istanbul, och den stora kyrkan Hagia Sofia började byggas på en utbränd tomt i staden.
Östrom utvecklades under medeltiden till att bli en metropol för handel och
myntprägling. Här präglades myntet solidus1.

År 1096 hölls ett upprört möte inom kyrkan. Det visade sig att pilgrimer blivit
överfallna och plundrade på sin väg mot den heliga graven i Jerusalem. Soldater sändes
ut till försvar för det heliga, det vill säga den kristna kyrkan. Korstågen tog sin början,
och de fortsatte fram till 1200-talets första år.

Europa förhöll sig välmående efter detta sista korståg. Sedan började kontinentens liv att
falla sönder. Jordarna var utsugna, skördarna slog fel, folket svalt och handeln gick ner.
Till detta kom att det var oroligt i öster. Det var krig med mongoler och andra stridbara
ryttarfolk.

                                                
1 Myntslag som användes i Europa under medeltiden, det nådde aldrig Sverige.
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Jordbävningar och naturkatastrofer följdes åt i Kina, och svartråttan sökte nya
jaktmarker. Folk blev sjuka och dog i mängder. Digerdöden var ett faktum, och 25
miljoner människor i Europa beräknas ha dött i denna farsot. Den heliga Birgitta for på
egna korståg, varnade och predikade förgäves. Hon dog i Rom, och hennes kista fördes
hem till Sverige.

Europa förblev lite oroligt ett tag framöver. Nya, mindre utbrott av digerdöden kom över
kontinenten. Folk började trots allt få det bättre, och småbönder övertog större gårdar
och blev rika. Med adeln gick det dock i vissa fall nedåt. Högadel blev lågadel, och
lågadeln tvingades ned till bondeklassen. Efter en tid tog handeln ny fart. Det kom också
en våg av revolutioner; det var arbetare som protesterade och krävde bättre förhållanden.

Turkarna började röra på sig, och en sommardag stod de utanför Konstantinopels murar.
De ville erövra staden. I och med detta tog medeltiden slut, och renässansen kom med
nya ideal.

3.1.2 Vad hände i Sverige under medeltiden?

Vissa forskare brukar säga att vikingatiden började ta slut under 1000-talet. Erik
Segersäll var en av de sista hedniska kungarna i Sveariket. Sedan kom Olof
Skötkonung, och han lät döpa sig i Husaby källa; han var vår förste kristne kung.
Sverige styrdes fredligt under hans tid…

…men på 1100-talet fanns det två kungaätter i Sverige, den erikska efter Erik
Jedvardsson, den helige, och den sverkerska, efter Sverker den gamle. Dessa två ätter
slogs om makten i öster och väster. Att dö på naturligt sätt eller ”under sotad ås” var inte
vanligt, utan hädanfärderna gick ofta våldsamt till.

I slutet av 1100-talet kom benediktiner, dominikaner och franciskaner till Sverige för att
slå sig ner. De förde med sig mycket nyttigt från kontinenten, som konsten att odla
äpplen, medicin- och kryddväxter samt en rad andra nyttigheter. De startade skolor för
böndernas söner.

1200-talet var en tid av stadga i Sverige. Birger Jarl stiftade sina fridslagar, och han
kämpade på olika sätt för fred i vårt land. Han stiftade lagar som gällde för hela riket.
Han införde regeln att döttrarna skulle få ärva hälften av fädernas egendom.
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Hans söner blev de första hertigarna i vårt land. Valdemar var redan kung, Magnus blev
hertig av Södermanland och Erik blev hertig över Småland. Magnus lät sig krönas till
kung, och år 1280 utfärdade han Alsnö stadga, där det världsliga frälset gavs skattefrihet
och andra förmåner mot att de gjorde rusttjänst hos kungen. Det var hans söner som
startade håtunaleken.

Detta var det sorgespel som föregick Magnus Erikssons kröning. Leken slutade på
Nyköpings gästabud, och Birger tog över kronan. Han lät spärra in sina bröder Erik och
Valdemar i fängelset på Nyköpingshus. Där dog de svältdöden.

Under 1300-talet blomstrade kulturen i Sverige, då Magnus Eriksson satt på tronen.

Fru Birgitta – den heliga - tjänstgjorde vid kungens hov, innan hon flyttade till Rom. I
mitten av 1300-talet blev tiderna sämre i Sverige, och digerdöden härjade. Efter kung
Magnus var det många tronskiften, och tiderna var oroliga. Drottning Margareta är värd
att nämna som fredsstiftare.

Det fanns många utlänningar i Sverige under medeltiden. Det var flest tyskar, varav
många var fogdar. De var avskydda i Sverige, eftersom de for brutalt fram då skatterna
skulle samlas in. Flera olika uppror startades i Sverige, och en berömd anstiftare hette
Engelbrekt Engelbrektsson.

3.1.3 En successiv samhällsförändring

Släkten och familjen betydde mycket under vikingatiden. Enskilda stormän och stora
ätter kunde vara avgörande för samhällets och släktens organisation. De fria männen
hade mycket större rättigheter än de ofria, såsom tjänstefolk och trälar. De hade inget
skydd, förrän de blev ättledda.

Nu kom regionalt organiserade enheter, såsom byar, socknar och härader, mer till sin
rätt. De garanterade den enskildes rättigheter på ett mer uttalat sätt. Personer och hushåll
möttes i förhandlingar och överenskommelser, kärnfamiljen dominerade, och det
medförde att hushållen blev fler och mindre. Trälar blev fria i stor utsträckning.
Nyodlingar togs upp på slättlandet och i skogsområdena, och torp byggdes, dit de
frigivna trälarna försvann med sina familjer.
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Exempel på en frigiven träl:

Den småländske lagmannen Folke Karlssons träl Brynulf frigavs år 1282, med ett
imponerande startpaket: två oxar, fyra kor samt spannmål. Hädanefter fick Brynulf bo
på ett eget torp.

De stora jordägarna baserade nu sin makt mer på jordegendomar, än på sina
underlydande.

4 Medeltidens samhälle

Sverige bestod under lång tid av två stora områden, Götaland och Svealand.

Svealand var indelat i hundaren och Götaland i häraden. I spetsen för ett härad stod en
storman med titeln häradshövding. Han dömde på tinget, verkställde domar, bevakade
rätten till häradets allmänningar, med mera. I häradet styrde en kunglig länsman
tillsammans med två domare, vilka utsågs på tinget.

Både häradet och hundaret var indelat i kvoter, kallade hälfter, tredingar, fjärdingar och
åttingar. Dessa juridiska enheter kunde hålla egna tingssammankomster, men på denna
låga juridiska nivå togs inga svåra beslut, utan de gällde saker som t. ex. underhåll av
broar och gemensam vargjakt.

Ovanför häradet och hundare fanns den vida omkrets som kallades land eller lagsaga.
Allt svenskt land norr om Ödmården (”Hälsingland”)  lydde under en gemensam
lagsaga. Det ting som var gemesamt för alla fria män i en svensk lagsaga eller ett
svenskt land kallades lagsagoting eller landsting. Det sammanträffade under ledning av
en lagman. Lagmännen var utan tvivel rikets mäktigaste personer.

Rikets näst mäktigaste personer var de bönder som samtidigt var soldater. De åtnjöt
skattefrihet, därför att  de hjälpte kungen. De hade många trälar och även  så kallade
landbor. Landbon stod över trälarna i samhällsklass, och han hade en gård som han
brukade och underhöll. Han fick bo på gården mot att han skötte sin plikt mot sin
godsherre. Under dem stod trälarna.

De trälar som senare frigavs, frigavs inte i första hand av humanitära skäl, utan de
frigavs för att de annars skulle ha blivit för dyra i drift. Hade de stannat kvar på gården,
hade de behövt mat och kläder, och varit beroende av hushållet. De som frigavs blev
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legohjon i stället. De fick en jordbit och kunde klara sig ganska bra själva. Deras antal
reglerades alltefter bondens behov.

De icke bofasta, såsom gycklarna, sågs som misstänkta individer. De var från andra
landskap än man själv var, och talade då obegripliga dialekter eller språk. Lekarerätten i
den Äldre västgötalagen är ökänd för sin grymhet.

4.1 Samhällsskiktningen under medeltiden

Under medeltiden var det en samhällsskiktning, som skilde sig från vikingatiden. Det
fanns åtta samhällsklasser, och skillnaderna var ganska märkbara, även om det var
betydligt större skillnader mellan socialgrupperna under vikingatiden. De allra flesta
betalade skatt till både kyrkan och kronan – kungen. Nedan skall jag räkna upp
samhällsklasserna och berätta kort om var och en av dem.

4.1.1 Kungen och hans män

Kungen och hans män var den juridiskt sett högsta beslutande makten. Lagarna
bestämdes av kungen, och hans närmaste män måste godkänna dessa, annars var de helt
värdelösa. Alla nya lagar godkändes under ting och utfärdades då som gällande.
Förutom lagar utfärdade de också stadgor. Dessa lästes upp under tinget, och dessa brev
hade samma rättsställning som lagarna. Stadgelagstiftningen bör dock i första hand
betraktas som avtal.

4.1.2 Frälset och kyrkans män

Frälsemännen stod väldigt högt på samhällsskalan. De hade mycket att säga till om. De
tilldelades förmåner som skattefrihet, och stora gods med enorma jordarealer. Där fanns
det människor- livegna - som arbetade med jordbruket då deras herrar var ute i krig – för
de stora i samhället hade skyldigheter också, de var tvungna att göra rusttjänst hos
kungen. Det var en förmån. Deras söner skickades ut för att bli riddare i kungens följe.
Det var en tanke från Frankrike, där riddarkulturen nådde höga höjder.

Kyrkan slapp i viss utsträckning betala skatt för sin egendom, och hade också en egen
kyrklig jurisdiktion, det vill säga domsrätt.

4.1.3 Storbönder

Storbönderna var ganska högt stående i samhället. Rika bönder hade många trälar och
livegna på sina gods och gårdar, och de ägde stora arealer jord att bruka. De kunde
tilldelas skattefrihet, och de red till tinget årligen. De fick svara för allt sitt tjänstefolk
och alla sina trälar. Man var beroende av släkten under medeltiden.
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4.1.4 Borgerskap i städerna

Invånarna i en medeltida stad brukade kallas borgare, men titeln var reserverad för den
välbärgade minoritet som innehade politisk och ekonomisk makt. Benämningen på en
enklare stadsbo var byaman.

4.1.5 Skattebönder

Det fanns också en grupp bönder under medeltiden som inte ägde särskilt mycket jord,
och de utförde själva allt arbete med att sköta jorden och boskapen. De betalade skatt till
samhället, och de var inte skyldiga att göra rusttjänst hos kungen. De höll sig till
bondeklassen.

Majoriteten av allmogen kallades bönder, oavsett vilken äganderättslig status deras jord
hade. Alla bönder var juridiskt fria män som var beroende av väder och vind för att
överleva. Det fanns dock en gräns mellan de som ägde sin egen mark, skattebönder och
de som brukade någon annans, landbor.

År 1437 försökte riksstyrelsen begränsa skatteböndernas rätt till avrad från landbor. Hur
mycket jord en bonde än slog under sig, betalade han lika mycket skatt. För landborna
på skattejord blev det efter hand allt besvärligare att existera, därför att de - förutom
arrendet till jordägaren - även skulle betala skatt. Skattebönderna fick behålla endast
hälften av den skatt de fick in från sina landbor, resten gick till samhället. Det låg i
kronans intresse att ha så många bönder som möjligt.

För de frälsefamiljer som huserade på storgårdar, var inte storleken på jordegendomarna
det allra viktigaste, utan väldet över landborna själva. Det var deras mödor som gjorde
att frälsemannen kunde utrusta mannar med häst och rustning. Umgänget mellan
stormän i frälsebygder byggde följaktligen på ömsesidigt förtroende och accepterande av
samhällsrollerna. Vi hade inte livegenskap i Sverige under medeltiden. Få svenska
frälsemän kunde förtrycka sina bönder på det vis vi förknippar med det kontinentala
godsväsendet.

4.1.7 Landbor

Under vikingatiden fanns det många stora gårdar som omkring sig hade små hushåll.
Denna ordning var avhängig av närhet mellan hushåll och storgård. Landboväsendet var
inte beroende av en sådan närhet. Det existerade inte före 1100-talet, och den rättsliga
formen för det etablerades under 1200-talet.

Grunden för systemet var att brukaren lämnade en jordränta till jordägaren. Två parter
hade ett gemensamt avtal om en rad viktiga saker. Överenskommelser som skyddas av
en rättsapparat innebär också att de kan upprättas över långa avstånd.
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Med nyttjanderätt kunde man under medeltiden upplåta jord till annan än ägaren genom
s.k. landbolega. Arrendatorn ingick  vid vårarbetets början ett avtal  med  en jordägare
om att bruka en gård. Detta avtal sträckte sig över 6 år i östgötalagen, och  8 år i
svealagarna. Under senmedeltiden ålades bonden dessutom att underhålla och förbättra
gården han brukade.

Landbon överlämnade en fästepenning, städja eller gipt till jordägaren. Utöver denna
skulle landbon erlägga en årlig avgift. Vid avtalsbrott från landbons sida, förlorade han
sina pengar, men om jordägaren bröt avtalet, fick landbon tillbaka sina pengar.

4.1.6 Tjänstefolk

Tjänstefolket ägde några få personliga saker. Det var ingen skillnad mellan trälar och
tjänstefolk, juridiskt sett. Husbonden fick svara för deras orätta handlingar vid tinget.
Det kunde vara ganska kännbart för en stor jordägare med gott rykte.

4.1.7 Trälar

Under den tidiga medeltiden var träldomen på utdöende i Sverige. Träldomen förbjöds
officiellt år 1335. Innan dess kunde trälar dock friges - av till exempel en nyligen
kristnad storbonde - och hamnade då på ett torp med en egen jordplätt. Se under ”De
äldsta torpen” nedan. Kulturlandskapets successiva expansion lär ha gått till på det här
sättet. Trälar övergick steg för steg till att bli beroende landbor. I början av sin fria
karriär gjorde de dagsverken på sin gamla huvudgård, men kom efterhand att slippa
undan även detta.

En sak som också var viktig för att trälen skulle bli en fullvärdig samhällsmedlem var
att han eller hon tillhörde en ätt: trälen måste ättledas, tas upp i en ätt.

5 Hur definierades en fastighet under medeltiden?
Det medeltida Sverige indelades i häraden och hundaren. Det ena jordområdet efter det
andra odlades upp, allteftersom befolkningen blev större. Fastigheter bildades då genom
att den odlade jorden delades mellan bönderna efter äganderätt.

5.1 De medeltida gårdarna

Under andra hälften av 1200-talet började godsherrarna bygga befästa sätesgårdar,
ibland på kullar. De påminde om små  borgar. Stormännen planerade taktiskt, byggde
torn och gräva vallgravar. Det fanns poänger med detta även rent ekonomiskt. Man ville
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visa upp sin status och verka skräckinjagande på den som kunde tänkas vilja överfalla
gården.

De dyrbara hästarna skulle dessutom kunna beta friskt, grönt gräs och växa sig friska
och starka. Ambitiösa högfrälsemän behövde hålla sig med svenner, tjänare och ryttare.
Detta var något som krävde stora ytor, som till exempel ängar, fiskevatten och skog.

En gårdsanläggning kunde vara sammanbyggd i längor eller ha en stor mängd små hus
innanför vallen. Dessa hus indelades i invistarhus och utvistarhus. De båda husformerna
var hus där man var inomhus såsom eldhus och storstuga. Utvistarhusen var bodarna,
såsom smedja (kallades verkhus), fä- eller nöthus, kornlada samt höladan.

5.1.1 Tomten

Definition: bebyggt markstycke, mark avsedd för bebyggelse, plats för övergiven
bebyggelse.

Enligt Upplandslagen skulle byns tomter bilda ett uppmätt område markerat med
råmärken. Minimimått för attungens tomtbredd anges till 20 alnar.

Tomterna utgjorde i regel ett block av avlånga tomtfigurer. De skulle läggas i
solskiftesordning och utmätas efter byamål i mark- och örestal. Tomterna kom att bilda
en modell av ett åkerskifte. Det fanns en rumslig relation mellan den jordplätt på vilken
bondens hus var byggt, och storleken på hans åkerteg.

Det synsätt som fanns på tomten var: ”tomt är åkers moder”, och detta var en väsentlig
orsak till att det fanns geometriskt regelbundna byar i delar av Danmark och östra
Sverige. Upplandslagen föreskriver att byn skulle omges av fyra ”tomtarår”, och utom
att läggas i solskiftesordningen skulle tomterna utmätas efter byamål i mark- och örestal.
Genom detta kom tomterna att bilda modell av ett åkerskifte.

Innehavet av själva toften utgjorde grunden vid uttaxering av  avgifter till konungen etc.
Lagarna meddelade också regler för husens placering på tomterna och om gators läge
och bredd. Alla tomterskulle stöta till allmän gata, ”tä”.

De äldsta torpen

De skrifthistoriskt äldsta påvisbara torpen verkar vara gårdar, som anlades utanför
bygemenskapen, men inom byns marker. Vid den samhällsomvandling, som pågick
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mellan 1000- och 1300-talet, fanns fortfarande träldomen i Sverige. Trälarna blev dock
gradvis fria och flyttade till orörda områden där de byggde och bröt ny jord.

Om ett ortnamn slutar på -torp, -ryd eller -boda, är det sannolikt att bebyggelsen går
tillbaka till nyanlagda gårdar under äldre medeltid. Ordet -ryd syftar på röjning, ordet –
måla på att man har mätt upp ett jordstycke, ordet –boda på markexpansion. Ordet -torp
syftar förmodligen på nyodlingar av frigivna trälar eller landbor, vilka arbetat med
utgångspunkt från ett herresäte.

Ortnamn på -torp är följaktligen vanligast i landskap där stormännen, eller det världsliga
frälset var mest talrikt, som Västergötland, Östergötland, Närke och Södermanland.
Vissa torp kallades avgärdatorp, och de hade halv del i byns samfällda ägor jämfört med
gårdarna.

5.1.2 Ensamgårdarna

Definition: Ensamt liggande gård, som har ett avstånd till grannarna på minst 200
meter.

Innan ödelanden hade koloniserats under slutet av 1000-talet och början på 1100-talet,
slog man sig ner och började att odla jorden. Gårdarna låg då ensamma, utspridda i
landskapet. Efter en tid kom det grannar till dessa gårdar, och det kom allt tätare
bebyggelse. Trälar köpte sig fria och fick egna torp.

Efterhand kom man underfund med att det kunde bli bråk om ägor, betesmark,
gärdsgårdar och annat, och bönderna slog sig ihop för att blida byalag, och skifta jorden
nära och lång bort från sina gårdar. Tegskiftet gick ut på att säkra sig jord på många
olika ställen. Det var en livförsäkring; fick man ingen skörd på den ena tegen, kunde
man kanske klara sig med det man fick eller utvann på en annan teg.

5.1.3 Byarna

Definition: bebyggelse om 2-10 gårdar, sällan mer. Denna enhet består av minst två
gårdar med avgränsat ägoområde. Där har alla sina ägor avskilt eller samfällt. Byn bildar
i regel ett skifteslag och har gemensam utmark och gemensamt fiskevatten.

För att en by skall räknas som en by, skall enheterna bestå av två eller flera gårdar med
någon form av gemensamt brukande av hela eller delar av kulturmarken. Dessa enheter
skall dominera bebyggelsebilden framför ensamgårdarna inom ett visst, givet område.
Byggnaderna skall markera bebyggelse- eller brukningscentrum.



Hur människors sociala rättigheter berodde av deras ägande under medeltiden

12

5.1.4 Byalaget

Den mest kända byalagsöverenskommelsen var det östsvenska solskiftet, som
genomfördes successivt från 1200-talet och framåt. Den gård som låg längst i öster
skulle ha den östligast belägna tegen  i respektive åker. Sedan följdes solens gång över
himlen så att alla tegar kom i samma ordning. Solskiftet beskrivs här ovan.

Böndernas liv inramades socialt sett av kollektiva enheter, som familjen och socknen till
exempel. Byalaget var den grupp av bönder som var tvungna att samarbeta vid vissa
tider på året. De inslag i kulturlandskapet som vållade flest stridigheter var utan tvivel
hägnaderna. De separerade byns inmark från dess utmark.

I maj månad, då djuren snart skulle släppas ut på bete, sågs inhägnaderna över. Då var
stämningen spänd i byn. Varje hushåll hade ansvar för sin del av de gemensamma
inhägnaderna, så att åkrarna skyddades från djurens intrång. Det

var lätt hänt att ilskna bönder växlade hårda ord under bystämman. Om någon struntade
i att genomföra sina egna reparationer, kunde det hända att samtliga bönder fick sina
skördar förstörda.

5.1.5 Fastighetsrätten under medeltiden

Förutom andra frågor som avhandlades på tinget, sköttes köp, byte och gåva av jord. Det
fanns något som hette bördsrätt. Denna rätt innebar att man var tvungen att först erbjuda
släkten att köpa den jord man ville sälja. I äldre landskapslagar var all jord föremål för
bördsrätt, i yngre var endast arvejord föremål för denna rätt. Jord skulle bjudas inför
socknen och därefter på tinget.

Köp av jord ansågs fullt giltigt först då köpet bevisats och befästs av de så kallade fastar
som skulle bekräfta att allt gått rätt till. Man fick fritt förfoga över avlingejorden, den
jord man själv förvärvat.

Det finns tal om hävd i medeltida svensk rätt. Hävdetiden var traditionellt tre år, och
gällde i två fall. Om en bonde slog sig ner på en bit mark, som ingen ägde sedan
tidigare, vann han full hävd efter tre års ”okvalt och oklandrat brukande”. Det var
likadant vid köp av jord. Efter tre år vann bonden full hävd.

Landskapslagarna talde också om urminnes hävd, vilket också gjorde sitt till för att öka
statusen på en gård. Det innebar att bonden – eller hans familj – brukat jorden så länge
att ingen visste om någon annan ägare.
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5.2 Jordens förvaltning

Under medeltiden fanns det som nämnt flera samhällsklasser. ”Jordnaturerna” hade
olika valörer. Jag ställer kyrkojorden först, eftersom det under medeltiden fanns tre olika
typer av frälse. Det är viktigt att skilja dem åt:

1. Andligt frälse (prästerskapet, munkarna etc.)

2. Världsligt frälse (stormännen)

3. Bergsfrälse (bönder som erhöll skattefrihet för sina hemman mot att de i gengäld
ägnade sig åt bergsbruk; detta var främst en senmedeltida företeelse)

5.2.1 Kyrkojord

Den mark som kyrkor och kloster ägde, kyrkojorden, var helt eller till viss del
skattebefriad. Kyrkan skulle ha en attung, samt fyra och ett halvt örtugaland i hela byn, i
skog och i vatten, i åker till fem tunnors utsäde. Det skulle också finnas äng som gav tio
lass hö.

5.2.1.1 Exempel på kyrkomark:

Omkring år 1440 låter Uppsala stads råd till svenska översätta Magnus Erikssons
stadgebrev från 1335, vilket rör kamerala och jurisdiktionella förhållanden inom staden,
och förser brevet med en ingress, som är riktad till den regerande kungen och som
hänvisar till aktuella förhållanden, vilka föranleder ett förnyande av bestämmelserna om
allmän skatteskyldighet i staden. I den följande översättningen gör rådet ett tillägg till
den äldre texten, varigenom Ovanberga undantas från skattskyldighet: ”Gammalt
kyrkofrälse som är Ovanberga viljom vi ej att det något tynges i några handa måtto”.

5.2.2 Frälsejord

När frälseståndet infördes i Sverige, var det personellt och icke bundet till viss jord. Den
skattefrihet som frälsemännen åtnjöt omfattade all deras jord. Genom att köpa upp
skattejord och göra den till frälsejord, minskade frälsemännen kronans inkomster. De
fick denna jord som tack för vad de hade gjort för kungen.

Hela slottslän blev på det här sättet bortförlänade, vilket gjorde att kronan förlorade
stora inkomster.

5.2.3 Kronojord

Hit räknades bland annat Uppsala öd, som bestod av samtliga kungsgårdar i riket.
Kungen fick avkastningen, men han fick inte sälja jorden eller på annat sätt förminska
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den. Kungen var, förutom att vara högsta lagstiftande makt i landet, också den störste
jordägaren jämte kyrkan. Uppsala Öd var säten för konungens ämbetsmän, som skulle
skydda friden i landet och uppbära de skatter och de böter som tillkom konungen.
Kungsgårdarna förvaltades av brytar eller husbymän.  Gårdarna benämndes också bo
eller husaby.

5.2.4 Skattejord

Skattejorden var en produkt av att man i äldsta tid skapat odalhemman, som betraktades
som brukarens enskilda egendom. Dessa bönder fick tidigt betala skatt till samhället.
Denna skatt beräknades efter respektive hemmans eller jordbruks skattekraft. Efter
införandet av frälsestånd kunde en bonde bli befriad från skatt genom att göra rusttjänst.
Det fanns två typer av hemman, skattehemman och frälsehemman. Skattehemmanen var
belagda med skatt, frälsehemman var befriade från skatt.

Skattehemmanen ägdes av bönder av lägre rang. De kunde vara bönder som tidigare
sluppit betala skatt – de hade gjort rusttjänst hos kungen. Nu hade de dragit sig tillbaka
för att bruka sina gårdar. De betalade skatt till kronan och tionde till kyrkan. Tiondet
bestod av var tionde ko, var tionde kappe lingon och så vidare. Tiondet erlades för att
man skulle kunna bygga kyrkor i socknarna.

5.2.5 Härads- och landsallmänningen

Till kronogodsen räknades också delar av allmänningar och sådant land som inte ingick
i byns, socknens, häradets, eller landets allmänningar. Till exempel i Västergötland
kunde kungen tillägna sig 1/3 av landets allmänningsjord. Av denna mark gjordes
efterhand stora domnationer till frälset och till kyrkan. Avkastningen av kronogodset
kunde ökas vid kolonisation av utmarker. Jorden var då fortfarande kronojord, och
landborna betalade avrad för nyttjanderätten till marken. Ouppodlad jord var
bysamfällighet – allmänning2.

Dessa områden låg runt byarna, ouppodlade och oskiftade. De fick utnyttjas till
husbehov, men för uppodling krävdes särskilt tillstånd. Den som ville nyuppodla, måste
då betala avrad – motsvarigheten till arrende – till häradet.

                                                
2 bysamfällighet



Hur människors sociala rättigheter berodde av deras ägande under medeltiden

15

6 Jorddelningsformer under medeltiden
I dagens Sverige finns ett antal jorddelningsmetoder. Vi skall här stifta närmare
bekantskap med den uppdelning av jord som fanns under medeltiden, och vad detta
medförde för kungens, storböndernas och folkets syn på jordägande.

6.1 Hammarskifte

Detta är en skiftesform som forskarna ännu inte förstår. I Upplandslagen nämns att en
by som ligger ”i  hambri ok i forni skipt”, och i Södermannalagen sägs att tomternas
lägesordning skall följas och ”allt hamarskipt saknar vitsord”. Detta påminner om en
fastighetsrättslig åtgärd, sämjedelning3, som, om den utförs idag, inte har någon rättslig
verkan.

Uttrycket hammarskifte har förbundits med torshammaren och med fornsvenskans ord
för stenig mark och skogsbacke. Äldre tolkningar av ordet är bl.a. skogsdelning och
mindre noggrann delning av tomter. Uttrycket ”hambre” och  forntida "skifte” avsåg ett
tillstånd med blockformiga ägor, som varit enskilda intagor på utmarken. Oregelbunden
tegindelning har uppkommit genom arvskiften, och har inte varit skifte i juridisk
mening. Forskarna har trott att hammarskiftet bestått av ett skifte av på byns allmänning
upptagna nyodlingar. Dessa tolkningsförsök har färgats av den felaktiga uppfattningen
att termen solskifte varit namn på ett fullständigt system för jordskifte.

Den har istället betecknat en ordningsföljdsprincip användbar vid tegskifte. Uttrycken
blev snart föråldrade, och den verkliga innebörden av uttrycket ”i hambri ok i forni
skipt”  väntar ännu på tillfredsställande förklaring.

6.2 Solskifte

By låg i ”hambri ok j forni skipt”. Denna mening har forskarna undrat över, och teorier
har inte saknats. En teori antyder att det har något med Tors hammare att göra. Då skulle
delningen ha gått till så att hammaren lades ut som ett kors i mitten av den mark som
skulle delas. Sedan förlängde man korsets linjer så långt som marken som skulle delas
sträckte sig. Linjerna fick utgöra tomtgränser.

En annan teori lyder: att by låg ”i hambri” betydde att tomterna och inägorna i byn var
utmärkta med stenar. Ytterligare en förklaring är att  ordet hamar i folkspråk betydde

                                                
3 Två fastighetsägare bestämmer sig för att dela sina ägor, i bästa sämja. Se även JB 1:1 2 st.



Hur människors sociala rättigheter berodde av deras ägande under medeltiden

16

skogsbevuxen stenbacke eller höglänt stenmark; hamar skulle då betyda stenbunden
mark som inte var uppodlad utan byns gemensamma egendom. När denna mark sedan
odlades upp, skiftades marken och varje bonde tilldelades jord.

Vid tiden för solskifte ägde sannolikt varje bonde en viss bestämd andel i byn, ett
byamål. Tomtplatserna i bykärnan var väsentliga ur många synpunkter. Speciella
ceremonier utspelades då jorden delades upp; i hörnen på alla tomtplatser sattes råstenar
upp. När så bydelägarnas tomter hade utmärkts och fördelats skulle åker, äng och annan
mark delas. Man skulle ha sin andel efter byamålet. ”Tomt är åkers moder” härrör från
denna delning. I Magnus Erikssons landslag uttrycks det så här:

”Nu har by kommit till rätt solskifte, då är tomt åkers moder. Åker skall råda för äng,
ängsteg för skogsteg, skogsteg för rörteg, rörteg ut i vatten. Vattnet skall skifta
notvarpen. Där stenar ej kunna ligga så att man kan se dem skall en stång skilja
rörtegarna åt. Då skall man lägga åker efter tomt och giva fyllnad åt bönderna ytterst i
byn: en fot från fågelren, två fot från gångren och tre fot från allmän väg, som ligger
mellan kyrka och köpstad.”

De obefintliga möjligheterna att jämföra mark av olika beskaffenhet ledde så
småningom till att marken delades in i ett antal delområden som var likvärdiga ur
brukningssynpunkt. Varje sådant område benämndes teglag. Inom varje sådant område
skulle bydelägarna tilldelas ett område – en teg – vars stolek var beroende av byamålet,
markremsans bredd var dessutom beroende av detta byamål.

Systemet med teglag innebar att varje bonde kunde få ett mycket stort antal tegar som
var utspridda till olika teglag. En faktor som, utöver systemet med teglag, bidrog till den
splittrade ägoindelningen var införandet av så kallat två- och treskiftesbruk.
Tvåskiftesbruk innebar att man odlade ena året och lade marken i träda nästa år.

Treskifte innebar att man växlade mellan höstsäd och vårsäd samt korn och träda. Då
växelbruk användes på detta sätt kunde det medföra att varje bonde tilldelades flera
tegar inom varje teglag, så att växelbruket kunde tillämpas inom varje teglag.

Solskiftet var på sin tid en stor reform. Det innebar att det blev ordning och reda på
jorden, som gick i arv i första hand inom ätten.

Allra först mättes tomten upp. Storleken på tomten bestämdes efter byamålet, det vill
säga den andel bonden hade i byn. Bredden på tomten efter bygatan återspeglade
storleken av tomtens andel i byamålet. Efter detta delades åker, äng, skog och vatten
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upp. Hur det gick till i detalj avhandlas nedan. På åkern skulle längden vara lika på alla
tegar, men bredden mättes efter tomtens storlek. Hur man skulle sköta tegbruket och allt
som hörde därtill, samlades i landskapslagarnas byggningabalkar.

6.2.1 Tegskifte

Det har definierats som delning mellan gårdarna eller bönderna i byn. Det innebar att i
första hand byns inägor delades i rätt små, i regel avlånga lotter eller tegar liggande i
ägoblandning. Tegskiftessystem av olika utformning var en normal agrarstruktur i
Mellan- och Västeuropa.

Tegarna delades enligt proportionalitetsprincipen, i det att varje granne var berättigad
till en viss kvotandel av de samfällda byägorna enligt någon av gårdens i något slag av
jordatal uttryckta storlek. Till exempel enligt Upplandslagen kom byn genom delningen
”till jämföres”. Alla erhöll del i varje skifte, och rättvisa garanterades.

Genom tegskiftet lades byn i laga läge. I svealandskapen var delningsgrunden – efter
upplandslagen kallad – ”byamålet” mark- öres- och örtugtalet . Särskilt i Götaland
uttrycktes byamålet ofta i stång- och alntalet, refererande till tegbredden. Denna kom
ändå alltid att växla, men proportionaliteten med hänsyn till byamålet iakttogs alltid.
Forskningen har präglat termen bolskifte för denna form.

Under senmedeltiden kom solskiftet att slå igenom allt tydligare. En fastställd ordning
skulle gälla mellan tegarna överallt i åker och äng. Även skyldigheten att underhålla
gemensamma gärdesgårdar var fördelad efter byamål och solskifte.

6.2.2 Bolskiftet

Det fanns också en måttenhet som kallades bol. Det var ett danskt fastighetsbegrepp,
och det är sannolikt att innebörden bostad eller gård. Forskarna har uppfattat bolet som
en jordvärderingsenhet eller ett bestämt jord- eller åkermått. Indelningen i bol, som i
regel bestod av ett större antal särskilda jordlotter i bymarken skulle ha företagits av
statsmakten kring år 1000, då den rättvist ville fördela ledungsbördan..

Den har inneburit att ett visst antal gårdar slogs samman i grupper, laegd (bol). Varje bol
var skyldigt att uppställa en man till ledungshären. Alla bols lotter var uppdelade i åkrar
till de ingående gårdarna i fixerad ordningsföljd. Själva begreppet bol har intimt
kopplats till den för Danmark typiska formen av tegskifte, vilket i litteraturen fått
benämningen bolskifte.
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6.3 Stadsbildningar

Innan städerna bildades, bodde alla i sina gårdar. Då var det så att människor kunde
avvara en del av sina förråd. De gick då runt i gårdarna och sålde sina produkter. Utöver
detta hölls det religiösa fester på vissa orter i Sverige, till exempel Gamla Uppsala.
Efterhand kompletterades festligheterna med marknad, där hemslöjd och handarbeten
såldes, och ting.

Då festdagarna v ar slut, återvände folket hem till sina gårdar. Det var fråga om
utveckling: så småningom kom det folk och byggde hus i närheten av den religiösa fest-
tings- och marknadsplatsen. På detta sätt uppkom små handelsplatser. Där bodde rika
köpmän, jurister och förvaltare av kungsgårdarna.

Fler och fler människor bosatte sig på de här platserna. På några ställen fanns
kungsgårdar. Efterhand som kristendomen kom in i Sverige, blev de gamla tings- och
offerplatserna biskopssäten. Det var inte vem som helst som bodde i städer som Sigtuna.
Där skaffade sig de stora gårdsägarna så småningom tomter. De bodde där periodvis.

Nu kom det sig att folket i städerna behövde stadslagar, försvarsanläggningar i händelse
av oroligheter, välgörenhetsinrättningar, samt rådstuga. Vem skulle administrera detta?
Jo, det instiftades ett råd, bestående av de som hade burskap i staden, borgare och
byamän. De gick brandvakt i staden enligt vissa scheman. Kyrkan ombesörjde sjuk- och
äldrevård och kungen skyddade sina undersåtar med borgar.

 Städerna hade sina agrara omland, varifrån bönderna kom in till staden och sålde sina
alster under vissa marknadsdagar, som till exempel vissa helgons namnsdagar.
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Landskapslagarna

7 Yngre Västgötalagen

7.1 Jordabalken

7.1.1 Första flocken. Om laga jordafång

Fem äro jordafång. Ett är arv, det andra är hemgåva4 åt son, det tredje är hemföljd åt
dotter, det fjärde är köp, det femte är skötning5. Köparen skall taga två å dens vägnar,
som [säljer], att svara för omfärd, och [denne] två å dens vägnar, som köper, att svara
för köpeskilling. De alla skola taga dem båda i hand. Då är köpet stadfäst och bundet.
Bryte det med tre marker den som vill. Köp får icke brytas, sedan omfärd har skett. – Då
skall man utsätta sjunätting6 för den som svarade för omfärd7 och för alla dem, som
äro jordägande i byn. Då skall man gå omkring åkrar och ängar och sedan tillbaka till
tomten. Klandras då någonstädes, då skall den svara, som säljer jorden, om det klandras,
innan omfärd har skett. Klandras det sedan, då skall den svara, som köpte. – Åtta  skola
odalfastar vara och den nionde styrefaste. Sju dygn gammal skall var sjunätting vara.
Den skall verka jorden, som äger den, med tvenne tolfter och tvenne vittnen. – Till
sjunätting skall man kalla den, som svarade för köpet, vare sig köpeskilling eller omfärd
klandras. På dagen för sjunättingen skall man hålla sjunättting för honom. Törs han
styrka med tolvmannaed, att han icke svarade för köpet, då är han värjd. Brister han,
skall han böta tre marker i stället för den som bryter köpet till den som han bryter köpet
för.

Kommentar: Skötning var också en symbolisk handling, som gick till så att säljaren lade
en torva jord i sin kappa, som mottagaren sedan vikte om torvan. Klandra före resp.
efter omfärd betyder att hittar man något fel någonstans, skall den som säljer resp. köper
svara för det.

7.1.2 Tredje flocken. Om någon klandrar köpejord

Klandrar någon jord för den som har köpt, då skall han värja den med tvenne tolfter och
tvenne vittnen, bedja Gud vara honom och hans vittnen nådig, ”så sant som jag köpte
denna jord med fasta och omfärd utan klander, såsom lagen säger, och jag äger den, och
du har ingen del däri”. Sedan skall han gå framför den andra tolften och svärja så som
förut var sagt. Vittnesbörd om köp skall man låta bära inför vardera tolften av två

                                                
4 De gåvor som husfadern gav åt sin son eller dotter då de gifte sig.
5 Gåva av jord under laga former
6 bystämma
7 överlåtelse av jord
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jordägande män inom by och utom åtting8. Byta män jord med varandra, så snart den
ena jorden är överlåten, då äro båda överlåtna.

7.1.3 Fjärde flocken. Om en man eller kvinna vill sälja sin jord.

Om någon vill sälja sin jord, då skall han utsätta sjunätting för arvingen och på tinget
bjuda honom att köpa jorden och utsätta en månadsstämma därför. Kommer han dit på
månadsstämman för att köpa jorden, det är väl. Kommer han ej, då må han sedan sälja
till den som han vill och som bjuder största köpeskillingen därför. Så snart det bjudits åt
en, så har det bjudits åt alla. Så skall kvinna lagligen hembjuda som man.

Kommentar: Här får en kvinna sälja sin jord på samma sätt som mannen.

7.1.4 Femte flocken. Om att flytta ur högsäte till bänk

Icke skall någon flytta ur högsäte till bänk, som sitter i boet, om han inte själv vill det,
vare sig det är man eller kvinna. Vill man eller kvinna flytta till bänk, bjude han sig åt
sina arvingar med lagmannens eller häradshövdingens lov, såsom annan jord. Vilja
arvingarna ej taga emot honom på månadsstämman, då tage honom den som vill och
som vill föda honom. Icke må kvinna sälja jord, om icke hunger driver henne därtill
eller brist på kläder eller annat trångmål.

Kommentar: Kvinnan fick bara sälja jord eller värdesaker om hon var hungrig, hade
brist på kläder eller var i nöd på annat sätt.

7.1.5 Sjunde flocken. Om väggköp

Icke må en man enligt lag köpa jord av sin hustru; det kallas väggköp9. Köpe bonde
jord mot jord, om han vill. Det är hans rätt med hennes närmaste fränders råd. Den som
säljer jord skall själ med fastar stadfästa köpet och vara med vid omfärden, vare sig det
är barn eller kvinna. Övermages10 köp skall man lysa på tinget11.

                                                
8 Vittnena om köp skulle vara från samma by men inte från samma åtting.
9 Köp inom väggarna. Det bestod bara så länge som båda makarna levde. Då den ena parten dog,
upphävdes köpet.
10 Person under 15 år
11Allt som skulle hända i jordfrågor lästes upp på tinget, tinglystes. Så är det också än idag på Isle of Man.
Det är en tusenårig tradition.
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7.1.6 Åttonde flocken. Om någon köper jord med lösöre och vill sälja på samma
sätt.

En man köper jord med lösöre och vill åter sälja den mot lösöre; då skall han lagligen
hembjuda den åt den, som han köpte jorden av. Han skall gälda så mycket för jorden,
som då är bjudet för den. Vill han byta jord mot jord, då skall han icke enligt lag
hembjuda.

Tolkning: Man fick inte byta jord mot jord, utan man skulle köpa och sälja med fastar
och andra vittnen.

7.1.7 Nionde flocken. Om man eller kvinna säljer sin jord och köpeskillingen
lägges icke till boet.

Hustru eller man säljer sin jord, lägger [icke] köpeskilling till boet, köper sig annan jord;
den tillhör den av dem, som ägde köpeskillingen för jord. Skiljer dem åt död eller håg,
allt det som icke är bärgat tillhör den av dem, som äger jorden.

7.1.8 Elfte flocken. Om köpejord, om två makar skiljas åt

Äro två makar oense, är jord köpt för lösöre, säges den ena icke hava del däri, då har
den av dem vitsord, som vill styrka, att det är bådas egendom, med två tolfter och två
vittnen till egendom för dem båda. Sker omfärd av jord, sedan två makar hava kommit
samman, då tillhör den dem båda.

7.1.9 Fjortonde flocken. Om pantsatt jord och andra panter, guld eller silver

En man vill taga jord som pant; då skall man tillreda fasta, åtta odalfastar och
styrefasten den nionde, avskilja åt honom jorden till pant, såsom lagen säger. Löser han
jorden inom tre år, då är jorden icke förverkad. Står jorden i tre år eller längre än tre, då
är jorden förverkad. Giver en man andra panter, antingen guld eller silver, då skall han
utsätta sjunätting för honom att lösa sina panter. Då skall han hålla sjunätting och kräva
skulden. Vill han gälda skulden och därefter gå ed, at skulden icke var större, än vad nu
är framlagt…Vill han icke gälda skulden och icke gå ed, då skall han hålla kvar panterna
och föra dem till tinget och där låta värdera och mäta dem12 och sedan sälja dem. Och
han tage sin skuld därav. Blir det något över, då lämne han det åter till den som ägde
dem.

7.1.10    Sextonde flocken. Om en man säger sig ha ärvt ett skifte och en annan
hava köpt det

Säger en sig ha ärvt ett skifte och en annan, att han har köpt det, den har vitsord, som
säger sig hava ärvt det.
                                                
12 Låta tilldöma sig rätt att sälja panten
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Tolkning: vitsordet har jag redogjort för som ett mått på delägarskap i en by, men det är
nämnt på andra ställen också. Här tolkar jag det så att vitsord betydde första rätt.

7.1.11    Sjuttonde flocken. Om det tvistas om gård och utskiften

Säger en sig äga utskifte och en annan äger gård, den har vitsord, som äger gård.
Utskiften och gärdesgårdar de skola alla höra till tomt enligt lag.

Tolkning: Laga tomt brukar mätas till en åttondels åtting, den minsta andel jord i byn,
som gav rätt till utskiften och till skogshygge i byns allmänning.

7.1.12    Artonde flocken. Om att utskiften och gärdesgårdar skola höra till tomt

Laga tomt skall vara tjugo alnar lång och tio alnar bred.

7.1.13    Nittonde flocken. Om åttondels åtting och laga tomt

Har en man laga tomt i by, en öres åker och äng, som ger sex lass hö, och en åttondels
åtting sedan i grindar och i broar och i gärdesgårdar och i alla arbeten i byn då har han
vitsord till utskiften och till skog och till laga trädhuggning, så som hans ägolott
tillkommer.

Äger han mindre, då har han ej vitsord till skog, utan till löv och gräs och småskog. Han
må hugga och lägga i kast av småskog till bränsle, så som hans ägolott tillkommer. Och
han skall taga sin lott, där den ligger, både i småskog och i ållonträd, som hava fallit
ned.

Tolkning: Att ha vitsord betydde att man hade andel i byns utmarker.

7.1.14    Tjugonde flocken. Om att by skall byggas i åttingar

I åttingar skall man by bygga. Åt fyra håll skola vägar gå från by. Grindar och
gärdesgårdar och broar skola byggas i åttingar.

7.1.15   Tjugoförsta flocken. Om kyrkogårdshägnad och tomtgärdesgård och
andra gärdesgårdar.

Sammanfalla kyrkogårdshägnad och tomtgärdesgård, då skall socknen gärda och icke
tomt. Mötas åker och tomt, då skall den gärda, som äger tomten. Gärdesgård skall stå
stängd mellan tomt och åkergärde på Helga torsdag. Halvgärdesgård mellan två tomter
skall alltid vara gill, både vinter och sommar. Och ingen av dem skall böta, även om den
ligger ogill, om ej den ene kärar mot den andre.
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Tolkning: Helga torsdag var Kristi Himmelsfärds dag. ”Gill” betydde att man borde ta
sitt straff i denna situation.

7.1.16    Tjugoandra flocken. Om råmärkesstenar och takdropp

Av råmärkesstenar skall man gräva två i jorden och lägga den tredje på dem. De skola
bära vittne, som ligga i jorden. Här skall man sätta så nära råmärke, att plats är
däremellan för stolpe och för takdropp.

Tolkning: Där råmärkena fanns gick tomtgränsen.

Idag talas det också om råmärken13.

7.1.17    Tjugofemte flocken. Om väg mellan tomter.

Har en man väg över en annans tomt, då skall han icke lägga ut väg åt honom från
tomten, såsom han vill, icke i grop och icke i dy och icke upp på berg. Halva vägen
mellan tomter skall envar av dem lägga.

Kommentar: Man fick inte heller hindra grannen på hans väg. Man borde försöka
hjälpas åt så att inte grannen tog fel väg, d.v.s. över den privata tomten.

7.1.18    Trettiotredje flocken. Om någon vill göra intaga.

Vilja byamännen göra intaga framför honom, då skola de bygga väg åt honom till
allmänning, sju famnar bred. De skola bygga gärdesgårdar, som äga jorden, ut till
allmänningen. Icke må man göra intaga, om icke alla vilja, som äga en åttondedel av en
åtting14. Så snart intaga är gjord, skall den hava rätt att yrka ägoskifte, som vill, utsätta
sjunätting för en jordägares  gård och hålla den för alla dem som bor i byn. Sedan skall
han stämma till ting och låta döma hem endag15 och låta bära tingsmannavittne på
endagen och därefter svärja, att ”så föll dom i hans mål på tinget, att han skulle stå här
idag och med repmätning dela denna jord, skog, jord eller gärdesgårdar, på åttingar”.
Och sedan med rep är delat på åttingar, skall man hänskjuta till ting och draga lott på
sägnarting16, om man ej vill förr. Sedan skall man låta tilldöma på tinget var och en, så
som lotten faller, men tingsvittne. Så skola alla skifta sinsemellan både skog och jord
och gärdesgård, om de ej vilja annorlunda.

Kommentar:

                                                
13 Med hänvisning  till dagens Jordabalk
14 den minsta andel av jord i byn, som gav rätt till utskiften
15 endagen var den dag då bevisning i målet skedde.
16 den tingsdag då dom i fälldes i saken.
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Att göra en intaga är att inhägna mark för odling. För att alla skulle få vara med och dela
på jorden, måste det utlysas byting.

7.1.19    Trettiosjätte flocken. Om bys vitsord till full by.

En halv tolft minst skall bo i by, om den skall styrka sig vara full by. Två jordägare
skola bära vittne i var tolft, att den är en högaby och från heden tid byggd. Sedan skola
två jordägare av dem som ej buro vittne gå inför varsin tolft, bedja gud vara dem och
deras vittnen nådig, så sant som denna by har varit full by både i heden och kristen tid,
och därför äger den lika vitsord med den här byn enligt lag”. Äger en man hela byn,
finnes kyrka i den och en halv tolft bofasta män, då må han styrka, att den är full by.

Tolkning: En halv tolft betydde sex bönder. Gravfält med högar var kännemärke på en
gammal by. Varje by i Västergötland som härstammade från hednisk tid, hade sina
gamla gravhögar kvar.

7.1.20    Trettiosjunde flocken. Om markgräns mellan byar.

Tvista män om markgräns mellan byar, då skola de syna gränsen mellan sig. Gånge var
by till det märke, som han stöder sig på. Ingendera av dem skall yrka på gräns inom
gärdesgård, som har stått tre år eller längre än tre. Mot det har by vitsord. De skola gå
tillsammans och låta bära vittne på den plats, som den ena yrkar på. Blir den ena rikare
på vittnen, då skall den hava vitsord. Hava de båda  lika många vittnen, då skall man
fara till tinget och utse syn17. Bliva synemännen ense, då skall man tilldöma den rätt,
som häradssynen vittnar med. Bliva de icke ense, då skall landssyn skilja mellan dem,
och det skall sedan stå fast, som den gör.

Tolkning: Då syn utsågs, skulle en man från var by gå längs gränsen för att inspektera
den. Det fanns det hävdegräns på tre år. En gärdesgård som stått i tre år, var en gräns att
akta.

7.1.21   Fyrtiofjärde flocken. Om någon säger, att råmärke ligger oriktigt.

Om någon vill flytta råmärke och säger, att det ligger oriktigt, då skall han utsätta
sjunätting därom och stämma till ting och låta döma hem endag. Törs den, som tvistar
med honom, med tvenne tolfter och tvenne vittnen styrka, att detta råmärke ligger rätt
och inte fel…

                                                
17 att låta jordkunnig kontrollera var gränsen gick.
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7.1.22    Kommentarer till jordabalken

Man ser hur viktig jorden var för medeltidsmänniskan. Det talades om värdet på jord,
och att man hade äganderätt till äng, som gav ett visst antal kärrlass, med mera. Jorden
fick man inte göra hur som helst med, eftersom en jordbit som man ägde fullt vitsord på,
gav rättigheter i byn.

7.2 Ärvdabalken

7.2.1 Första flocken. Om moder tager arv efter son.

Son och dotter äro faders arvingar. Son tage två lotter och dotter en tredjedel. Finnes ej
son eller dotter, då tage fader och moder arv, fader två lotter och moder en tredjedel.
Finnes ej fader eller moder, då äro bröder eller systrar. Bröder tager två lotter och syster
en tredjedel. Finnes ej broder eller syster, då tage sonbarn och dotterbarn arv, sonbarn
två lotter och dotterbarn en tredjedel. Finnes ej sonbarn eller dotterbarn, då tage
broderbarn två lotter och systerbarn arv, broderbarn två lotter och systerbarn en
tredjedel. Finnes ej broderbarn eller systerbarn, då är farfader och morfader. Farfader
tager två lotter och morfader en tredjedel. Finnes mormoder och farbroder, då tage
mormoder och farbroder går ifrån. Alltid, då man kommen av man och kvinna kommen
av kvinna tvista och de äro lika nära i släkt, då gånge alltid man till två lotter och kvinna
till tredjedel.

Tolkning: Alltid då någon har dött är det uppenbart att flickor och kvinnor får mindre än
pojkarna och männen. Fast om mormodern finns i livet, tar hon hela arvet. Det måste då
vara lika för farmoder och morbroder.

Kommentar: Det är inte alltid roligt att tolka de här lagarna. Man ser hur lite döttrarna
får. Det är inte uppenbart att alla människor kommer från kvinnor. Att vara kommen av
människor på mödernet ger inte samma arvsrättsliga status som att vara kommen från
fädernet.

7.2.2 Andra flocken. Om moder har två kullar.

Moder tager arv efter sin son, till dess den ende sonen dör. Då gånge dotter till och tage
lika mycket som moder. Har moder två kullar, dör ende sonen av den ena kullen, då
skola döttrar träda till, som hava samma fader som han, och skifta arv med sin moder.
Tage envar av dem lika mycket som den andra.

Tolkning: Döttrarna som träder in som arvingar skall ha samme fader som sonen.
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7.2.3 Fjärde flocken. Om hustru sitter i bo och bonde dör.

Sitter hustru i bo och dör bonde, säger hon sig vara havande, då skall hon sitta i boet
med en frist på tjugo veckor. Sedan skall man se till, om hon är havande. Är hon ej
havande, då skall man skifta, och hon gälde18 åter all den kost hon förtärde, medan hon
satt i boet, av sina penningar med svuren ed. Hon skall sitta på gården till nästa fardagar.
Är bonde död före fardagar, sitter hon med osant prat över fardagar, är dag utsatt, då hon
skall flytta bort. Har hon sått, då njute hon det till godo, som hon har sått. Icke får hon
mera av gården, om hon icke har barn. Får hon kristning, då har hon hägnat arvet.

Kommentar: Kvinnan skall gälda, betala tillbaka, det hon har förbrukat medan hon satt i
boet. Hon fick sitta på gården till dess att landbon skulle fara från gården. Om hon ljugit
om sitt havandeskap, fick hon en dag utsatt, då hon skulle fara från gården. Om hon
sådde en åker, fick hon förtjänsten.

7.2.4 Sjunde flocken. Om en man tager sig äkta hustru.

En man tager sig äkta hustru, får barn med henne, hon dör. Han tager en annan, får barn
med henne, hon dör. Då tager han en tredje. Sedan dör bonden. Då skall hustru, om hon
är i livet, taga bort sin hemföljd, allt det som icke är förbrukat, hon eller hennes barn.
Sedan skall den äldsta kullen kräva boskifte, och den tager bort sin tredjedel av boet.
Den andra kullen tager sitt möderne och lägger det åter till skiftes; sedan tager den bort
sin tredjedel. Vare sig det är [hustrun] eller den tredje kullen, så skall man lägga tillbaka
och sedan taga bort sin tredjedel. Sedan skall man åt alla lämna ut morgongåva. Räcker
det icke till, då skall det fattas lika mycket för den ena som för den andra.

Kommentar: Hustrun eller hennes barn skall ta fram det som finns kvar av det som hon
hade med sig i boet. Så skall den första kullens barn ärva en tredjedel. Efter dem
kommer andra kullens barn och får sin del av boet. Åt alla skall morgongåva delas ut.
Rättvisa tycks vara viktigt.

7.2.5 Elfte flocken. Om en man går från sin laggifta hustru.

Går en man från sin laggifta hustru och i en annan kvinnas säng, avlar barn, det är
horbarn; det tager icke fädernearv enligt lag. Föra bondens fränder efter hans död talan
mot hans laggifta hustru och säga, att han icke ägde detta barn; den skall  äga barn, som
varje natt ligger hos henne och är gift med henne enligt lag.

Kommentar: Idag ärver alla barn sina föräldrar, och det finns inga frillobarn längre, i
alla fall används inte längre samma ord för det.

                                                
18 Återbetalning av det som kvinnan förtärde medan hon satt i boet.
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7.2.6 Tolfte flocken. Om en kvinna har en frilloson och en annan, äkta son.

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. Lägger sig en man
hos en kvinna, får barn med henne, det är frillobarn. Fäster han henne sedan enligt lag,
då är det laggift hustrus barn, ty så snart han bättrade kvinnan, så bättrade han också
barnet. Skjuter han den kvinnan ifrån sig – han må icke leva med henne enligt Guds rätt
-, stjäl sig sedan till henne och avlar barn, det är frillobarn; de få intet av arvet utom sitt
möderne, utan det äkta barnet ensamt.

7.2.7 Artonde flocken. Om en man dör, vet ingen hans arvinge.

Dör en man, vet ingen hans arvinge, då är konungen hans arvinge. Säger den som han
dog hos, att han har förväntan om hans arvinge, då skall godset stå i taka händer i det
längsta under natt och år. Har icke då arvingen kommit, då skall konungen taga arvet
och gömma det tilldess att den närskyldaste kommer.

Tolkning: att godset står i taka händer, tolkar jag som att konungen tagit den  försvunne
arvingens gods i försvar, till dess att den som stod närmast arvingen kommer för att
hämta sitt gods.

7.2.8 Tjugonde flocken. Om två makar ha kommit tillsammans, den ena av dem
för arv i boet.

Sedan två makar hava kommit tillsammans, får en av dem ett arv, för det till boet och
det lägges till hushåll, får intet vederlag därför. Det som lämnas kvar och  icke är
bärgat19, det äger en av dem, som tog arv. Men det som födes därav, äga de båda. Ingen
av dem må föda kalv åt den andre. Avelsston, som går i skogen, alla de föl, som födas
av dem, äga de båda.

Tolkning: den som för gods till boet, får ingen ersättning för det.

7.2.9 Tjugoförsta flocken. Om en man tager bakarv.

Tager någon bo i bakarv, kan ej hålla bryte och deja20 för det, då skola båda makarna
hava avkastningen. Därför beder en man om en hustru åt sig, som har arv att vänta,
därför gifter en bonde sin dotter med en man, som har arv att vänta, att de vilja båda äga
avkastningen, som förvärvas därav.

                                                
19 Tillvarataget av arvinge
20 förmannen och hans hustru
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7.2.10     Tjugofemte flocken. Om en bonde dör och hans hustru lever och bor på
hans jord.

Dör en bonde, lever hans hustru och bor på hans jord, dör han före sista fardagar, då
skall hon fara till sin jord och hava det till hälften med sin landbo. Han äger att styrka
städja21 för ett år och icke längre. Och likaså om hustrun dör och bonden lever.

Tolkning: I händelse av makes död, skall hustrun fara tillbaka till sin fädernegård och
bruka hälften av denna tillsammans med sin landbo. Han har då bara anställning för ett
år.

7.2.11    Tjugosjätte flocken. Om en bondes son dör ogift från hans gård.

Dör en mans son ogift från hans gård och fader gäldar för honom böter till hundra
marker och en annan förvärvar till hundra marker, allt det skall fadern, så länge han är i
livet, gälda, så som lagen säger, och sedan tage envar av dem hälften av arvet.

Tolkning: Oklar betydelse av hela flocken.

7.2.12    Trettiotredje flocken. Om landbo dör före fardagar.

Dör landbo före fardagar22, då äro två tredjedelar lediga av hans gård. Är råg sådd på
gården, då skall den som äger gården gälda åt arvingen lika många skäppor, som där
hava blivit sådda. Dör hustrun, då är en tredjedel ledig av gården.

7.2.13   Trettiofjärde flocken. Om husbonden dör före fardagar.

Dör husbonden, då skall landbon sitta kvar, till dess hans fästetid23 är ute, eller ock
arvingen gälda honom hans ”tillgåva”.

                                                
21 anställning
22 då landbon skall lämna sin gård
23 den tid då landbon är bunden, ”fäst” till gården
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8 Hälsingelagen

8.1 Jordabalken

8.1.1 Första flocken. Huru jord skall lagligen hembjudas.

Vill någon sälja jord, sin gamla arvejord, han skall hembjuda den åt sina närmaste
skyldemän24, inför grannarna och kyrkfolket och på tinget. Vill de ej köpa och ej lämna
honom lov, då må han sälja för tre års underhåll och icke mera, förrän han andra gången
med vittnen hembjuder åt närmaste skyldemän och åtspörjer dem, såsom förut är sagt.
Vill de ej heller då köpa eller lämna honom lov, då må han saklöst sälja åt vem han själv
vill.

Tolkning: En bonde skall först erbjuda sina släktingar att köpa jorden på tinget, och bara
om släktingar inte köper efter detta, får han sälja till vem han vill, men då endast mot
legal taxa.

8.1.2 Fjärde flocken. Om fastar vid jordaköp.

Så skall man göra laga köp: med åtta fastar25 och med sex av de närmaste
skyldemännen som vittnen26. Dessa fastar skola vara laggilla vid alla jordaköp, om de
givas och tagas inför socknen eller på tinget. Sker det ej så, då är det ej laga köp.

8.1.3 Åttonde flocken. Om byte av jord.

Byta män jord, starka och stridsföra, lekmän sig emellan eller med präst, lika mot lika,
det skall stå fast, om det har skett med fastar. Alltid, då någon byter jord, skall det vara
hans bördsjord, som han får i skiftet.

§ 1. Byter någon jord eller gör ett köp med övermage eller vettvilling, då få dessa icke
göra något köp eller byte utan samtycke av närmaste fränder på båda sidor.

Tolkning: Om någon var galen eller på annat sätt stämplad, fick han bara göra affärer av
något slag med släktingar som vittnen.

8.1.4 Nionde flocken. Om pantsättning  av jord.

Sätter någon jord i pant hos en annan för säd eller penningar, skall den pantsättas men
fastar och återlösas på samma sätt och tidsfrist utsättas, så som fastarna styrka och bära
vittne. Löser han den ej åter inom tidsfristen, då skall han bjuda ut jorden inför
                                                
24 släktingar
25 de som bekräftade att köpet gått rätt till
26 de som hade andel i jord i utmarken
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gården27 och socknen och tinget. Löser han den ej då åter, skall den hava jorden, som
den är pantsatt hos, och han give penningar emellan, om jorden är  mera värd.

Tolkning: Om inte bonden återlöser jorden från den som den är pantsatt hos, skulle den
som haft jorden pantad, få den. Bonden betalade eventuell mellanskillnad i reda pengar.

8.1.5 Tionde flocken. Huru man skall bruka jord med landbor, och om avrad.

Nu lämnar en bonde sin jord åt en landbo; då skall han lämna den med vittnen. Det skall
stå till dessa vittnen, huru det var lämnat. Nu äro de oense om avtalet; då har landbon
rätt att styrka, huru han har tagit emot det28, med två mäns vittnesbörd, själv den tredje.

§1. Avradsdag är vid fastans början. Lämnar han ej på rätt avradsdag, då skall han lämna
ut avraden och därtill två örar [till jordägaren].

§2. Ingen har rätt att styrka legoavtal senare än ett år.

8.1.6 Elfte flocken. Huru man skall uppsäga landbor och om jordlega.

Nu äro de ej ense, bonde och landbo. Då skall han uppsäga honom, om han vill, men ej
senare än vid fastans ingång. Så skall ock landbon tillsäga bonden, om han vill lämna
jorden.

§ 1. Om en landbo lägger igen jord, ett halv spannland eller ett helt, och det är icke
träda, skall han böta fyra örar i varje tredjedel. Lägger han igen hela åkern, böte han sex
marker att skiftas i tre lotter. Om han åter tager upp denna jord eller det är träda, vare
han saklös.

§ 2. Låter landbo gärdesgård förfalla, böte han tre marker att skiftas i tre lotter. Ligger
gödsel inne, eller lagar han ej hus, eller röjer han ej, såsom avtalat är, böte han två örar
till jordägaren. Blir hela huset förstört, bygge han åter upp det och böte sex marker att
skiftas i tre lotter.

Kommentar: Bonden får inte säga upp landbon före fastans ingång. Första paragrafen
tolkar jag så, att om landbon lägger igen ett halvt eller ett helt spannland jord – som inte
ligger i träda - skall han böta fyra örar för varje tredjedel av spannlandet. Är det två
spannland, ska han böta åtta örar i varje tredjedel, alltså en tredjedel av varje spannland.

                                                
27 vid ingången till gården
28 korden, det som avtalet gällde
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8.1.7 Sextonde flocken. Om någon skiljer sig från jordatvist, innan den är
avgjord.

Tvista två byar om samma jord, skog eller vatten eller någon annan tilläga, de skola
båda hava minnesgoda män och träda fram med dem och föra vittnesbörd om gammalt
innehav, såsom förut är sagt. Sätter någon vad i detta mål men skiljer sig sedan från
tvisten förrän den är avgjord, böte han tre marker att skiftas i tre lotter och vare skild
från tvisten, vare sig de vinna eller tappa.

8.1.8 Sjuttonde flocken. Om orätt ed av fastar och orätt arvejordsed29.

Utfäster någon ed av fastar eller ed om gammalt innehav och vill fullgöra den om mera
jord, skola tolv män pröva det, förrän eden svärjes.

Nu är Jordabalken sagd till slut. Jord  skola alla omsider få till överflöd.

8.2 Ärvdabalken

8.2.1 Nionde flocken. Om gåva och köp mellan makar och mellan föräldrar och
barn.

Nu har bonden rätt att giva sin hustru intill tre marker. Så mycket kan ock hustrun giva
honom.

§ 1. Allt vad man och hustru köpa tillsamman, både jord och lösöre, det kallar man
sängaköp; hustrun skall äga en tredjedel och mannen två lotter i köp till boet.

Tolkning: Att giva sin hustru intill tre marker, innebär satt mannen, förutom
morgongåvan, skall ge sin hustru tre marker. Hustrun skall ge sin man tre marker
förutom morgongåvan tillbaka.

8.2.2 Tionde flocken. Om skifte, då äkta makar åtskiljas barnlösa.

Nu skiljas äkta makar åt hemlösa, då skall envar av dem äga sängen efter den andre, den
bästa, med bolster och huvuddyna, lakan och åkläde30, och envar skall äga sina
kyrkkläder, de bästa av varje slag, om sådana finnas. Lever en man efter sin hustru, skall
han äga sin häst, den som är bäst, och sadel utan skifte och de vapen, som han tarvar för
att väl fara till strid, om sådana finnas. Ingen annan arvinge har rätt att kräva detta utom
bonden och hustrun. Detta som nu är sagt skall tagas undan från skiftet.

§ 1. Nu dör bonde barnlös, och den kräver arv, som arv tillkommer. Hustrun säger sig
vara med barn. Födes det barnet i tionde månaden efter det att mannen har dött, skall det
barnet taga i arv och orv, det kallar man senmånadsarv. Födes det senare, då får ej

                                                
29 man svor vid Gud att jorden var ens egen, fast man visste att den inte var det
30 täcke
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horbarn skifta arv. Hon skall lämna åter det som hon har förskingrat av den egendom,
som blev synad, då mannen dog.

Tolkning: Att syna betydde troligen att det gods en man lämnade efter sig skulle
kontrolleras så att sonen fick vad lagen krävde.

8.2.3 Elfte flocken. Om bröstarv.

Dör bonde och lever barn efter honom, då ärver barnet sin fader. Finnes kvar både syster
och broder, då tager syster tredjedelen mot sin broder. Huru många syskonen än äro, så
skall alltid syster taga hälften så mycket som broder; och systers barn lika mycket som
syster. Så ärves ända till femte led, vare sig man eller kvinna lever efter, där den ene är
född av den andre. Finnes ej broders eller systers barn, men de hava barnbarn, efter sig,
skola de taga arv och orv, broders lott den som av broder är kommen, och systers lott
den som av syster är kommen. Ej går detta arv längre än nu är sagt om bröstarv.

Tolkning: Hur detta skall tolkas vetjag inte riktigt. Det verkar som om man får tolka
denna paragraf allt efter hur familjen ser ut efter husbondens död.

8.2.4 Tolfte flocken. Om syskonarv och halvsyskonarv och bakarv och frändearv.

Om syskonarv. Fader tage arv efter sin son och sin dotter, och moder på samma sätt som
fader.Broder och syster tage arv var efter sin lott, om de bliva arvingar. Om
halvsyskonarv. Där skiljes mellan barn av olika kullar, när syskonen äro flera än en. Där
kommer broder till arv efter sin broder. Kull skall aldrig ärva annan kull, förrän denna är
helt utdöd, och avkomman av en äkta säng aldrig avkomman av en annan äkta säng,
förrän denna är helt utdöd. Finnas kvar både halvsyskon och helsyskon, då skola
helsyskonen taga två lotter och halvsyskon tredjedelen. Vare sig det är syster eller
broder, vare samma lag.

§ 1. Om jämnarv. Tvista farfader och morfader, tage vardera hälften. Tvista farmoder
och mormoder, hava de lika rätt till arv. Alltid då två tvista, den ene på fäderne och den
andre på möderne, båda lika nära, tage de hälften var.

§ 2. Alla kvinnoarv skola lämnas ut i utjordar, om sådana finnas, efter rätt silvervärde.

§ 3. Tvista män om arv och säga sig båda vara lika närskylda, då skola de hava fram två
ättartalkunniga män31. Den, vars rätt de vilja styrks till arvet med fjorton mäns ed, han
skall då taga arvet.

                                                
31 de som förde släktregister
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Tolkning: En kull var en syskonkull. Dessa fick alltså ingenting av sitt arv förrän den
ena kullen var helt utdöd.

8.2.5 Slutkommentarer till Ärvdabalken

Det verkar som om denna lag är inkonsekvent på vissa ställen: som till exempel hur man
skall bära sig åt med flickornas arv. De skall oftast ha en tredjedel av det kvarlämnade
arvet efter fadern. I den elfte flocken får dock flickorna mera, d.v.s. hälften av
kvarlåtenskapen.

8.3 Byalagsbalken

8.3.1 Första flocken. Huru man skall skifta by.

Land skola byggas med lag och icke med våldshandlingar. Ty då går det landen väl, när
lagen följes. Nu säges, huru by skall skiftas, som flera hava del i än en. Där skall man
sätta skiljemärken, och envar skall veta sin lott. Så skall man skifta mellan tomter och
gårdar. Överskrider någon märken på tomter och gårdar, böte han sexton örar i envar av
tre lotter och lämna ut det som han tog. Och grannarna skola sköta sina hus så, att envar
har dropprum på sin egen tomt. Bygger någon närmare, skall han flytta bort och böta
såsom förut är sagt, såvida han icke flyttar bort inom fem dygn.

Tolkning: Angående den första meningen: Land skall med lag byggas, betyder den att
folket skall kunna ha förtroende för sin styrelse. Med våld från de styrande följde
otrygghet för folket.

Med meningen: Alla byamän skall veta sin lott, menas att de bör veta hur mycket de
äger efter byamålet.

Kommentar: Det var noga med vem som ägde vad, det märks på texten i denna flock.

8.3.2 Andra flocken. Huru man skall skifta mellan tomter och bygga hus på dem.

Bygger någon hus på annans humlegård, på hans väg till vatten eller på kyrkoväg eller
där man lagligen skall hava väg från gården, skall han flytta bort huset och böta sexton
örar i envar av tre lotter. Vill han ej flytta bort, då skall man saklöst taga ned det, dock
utan att förstöra det. Förstör han huset, då skall han böta lika mycket som han tager.

Tolkning: Dropprum betydde att alla grannar skulle ha utrymme för takdroppet från
takfallen på sina hus.
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8.3.3 Tredje flocken. Huru man skall skifta mellan åkrar.

Nu överskrider någon märken på en annans åker eller sätter hus på en annans åker; han
skall flytta bort det och lämna åter det han tog och böta åtta örar i envar av tre lotter. För
åverkan tre gånger men ej för flera, på ängar som ligga intill åker, skall så bötas som nu
är sagt. För åverkan och jordrån på utängar skall man böta fyra örar. Ej skall man böta
för jorderån för mindre än en fots bredd på åker och en aln på äng och en famn i skog.

Kommentar: Här träder åter solskiftet32 i funktion. Det var den bästa normen för
jordskifte.

8.3.4 Sjunde flocken. Om fördelning av skog.

Nu lämnar någon skog, som han ej brukar själv, till någon annan mot lov eller med
legoavtal, och det sker med vittnen; blir den som har lejt hindrad av byamän, skall han
skaffa fram sin hemulsman. Nekar ägaren till att han har överlämnat, skall den andre,
som hade lejt, med vittnen styrka detta, två män och han själv den tredje. Brister han åt
eden, böte han för åverkan i skog som för hemgång. Kan han fullgöra sin ed, då skall
han taga emot samma böter som han skulle hava gäldat, om något hade varit orätt taget
av honom.

8.3.5 Femtonde flocken. Om nyodlingar.

Nu vill någon röja till åker eller äng. Ingen må göra det på en annans mark utan ägarens
samtycke. Vill någon taga upp mark för en gård å allmänning, då skall han göra det
bredvid den som har byggt förut, så att han icke tager bort något för honom. Han må
taga skog såväl som mark för gård, lika bred skog som hans åker och äng äro utmärkta;
han må taga en stöttningsmil långt åt båda hållen. Så lång skall en stöttningsmil vara:
man må åka hemifrån före sol vid solståndstid mot jul och hugga ett lass stör och
komma åter vid middagstid. Det är laga intaga. Vill han intaga till åker eller äng, då
skall han röja till tre dösar och bygga ett hus i fyra knutar, och han må gå kring intagan
och sätta märken kring den med två vittnen; och det skall vara hans laga intaga. Tvista
två om intaga, då skall den hava vitsord, som byggde huset, med två vittnen och full ed.

Tolkning: en stöttningsmil, en sträcka som en vanför människa skall kunna gå utan att
vila sig. Med ”att röja till tre dösar och bygga hus i fyra knutar” menas att man röjer så
mycket åker att man kan skörda tre stackar – travar- säd, samt bygga ett ordenligt timrat
hus med fyra knutar; det har bara ett rum.

                                                
32 hänvisning till kapitlet Jorddelningsformer under medeltiden
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8.3.6 Sextonde flocken. Om laga hävd på jord.

Detta är laga hävd: det som man i tre år har okvalt och oklandrat33. Kommer sedan en
annan och säger det vara sitt, då skall den hava vitsord, som har tagit det. Så skall ock
vara med all jord, som man köper eller får genom byten, utom ifall den som skulle
klandra är övermage eller är utom landet.

§ 1. Flytta män till allmänning34 och övergives deras intaga i tre år, då må den hava den
sedan, som vill taga den.

9 Upplandslagen

9.1 Jordabalken

9.1.1 Första flocken. Huru jord skall lagligen hembjudas.

Vill någon sälja jord, sin gamla arvejord, han skall hembjuda den till bördemannen inför
grannar och kyrksocken. Vill bördemannen ej köpa jorden, skall han inför ett
hundaresting bjuda den åt bördemannen. Vill bördemannen kännas vid den, dömes
jorden i börd. Vill bördemannen ej kännas vid den, skall han på andra hundarestinget
bjuda den åt honom. Vill bördemannen ej kännas vid jorden och ej köpa den, skall han
på tredje hundarestinget bjuda den åt honom. Vill bördesmannen ej kännas vid den, då
må den köpa jorden, som har den djupaste pungen och vill giva dess värde i penningar
av silver. Då skall den dömas till honom så fullt och fast som gammalt fäderne och
fornärvd odaljord35.

Kommentar: Här ser vi att det hänt något med Sveriges bönder. De har börjat värdera
sin jord i pengar. Monetariseringsprocessen har börjat!

Nu kommer bördemannen och bjuder värdet för sin bördsjord inom de tre tingsdagarna.
Då svarar den som vill sälja: ”vill du giva lika mycket som en annan bjuder, i sådana
varor som jag tarvar, då låter jag dig köpa jorden i börd”. ” Nej”, säger han, ”jag vill
giva värdet i penningar.” Då skall jorden dömas i börd och penningarna lämnas i
löftesmans händer, om den som vill sälja jorden ej vill taga emot dem. Då skall han giva
en mark rent silver för var örtug, som utgår av jorden i ränta, i både säd och penningar
så mycket, att man kan smälta en mark silver därav, och tredjedelen mindre för sådan
örtugsjord, varav endast penningar utgå i ränta, och sedan för varje jord alltefter som
den är värd. Nu vill han ej kännas vid jorden och ej köpa den på fjärde tinget, ej heller

                                                
33 Vid tvist om jord skall vittnen styrka att jorden tillfaller den som väckt talan om arvet.
34 Allmänna egendomar; man fick hämta ved, plocka bär, släppa djuren på bete, m.m
35 bördsjord
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på någon annan bördeman, då må den, som vill giva värdet för den, köpa den och dock
giva för vart örtugsland så som nu är sagt.

Kommentar: Bonden vill bjuda priset för jorden i silverpenningar. Han skall då ge
värdet i en mark rent silver för varje örtug som utgår av jorden i ränta (både säd och
penningar). Räntan utgjorde 1/24 av jordens kapitalvärde.

§ 1. Nu säger den som har köpt, att jorden har blivit lagligen hembjuden åt
bördemannen, men denne nekar; då skola tolv män pröva, om denna jord har blivit
lagligen hembjuden eller ej. Styrka de, att jorden har blivit lagligen hembjuden, då skall
hans köp dömas att stå fast. Vilja de med ed styrka, att jorden ej har blivit lagligen
hembjuden, eller att de hava hört, att åt fränden på laga ting har bjudits värdet för hans
bördsjord, och finnas penningarna i löftesmans händer, då skall jorden dömas åter i
börd.

Kommentar: Att döma åter i börd, innebär att jorden återgår till odalssonen, alltå den
förstfödde som skall ärva jorden efter fadern.

9.1.2 Åttonde flocken. Om byte av jord.

Nu säges om byte av jord. Byta män jord, starka och stridsföra, med lekman eller med
klerk, lika mot lika och fullt mot fullt, då skall det stå fast. Alltid då någon byter jord,
skall det vara hans bördsjord, som han får i byte. Nu gör någon både köp och byte; är
bytet mera och köpet mindre, då skola fastarna hava vitsord. Är köpet mera och bytet
mindre, då dömes jorden i börd, och köpfastarna skola hava vitsord.

Kommentar: Om någon byter till sig annans jord, skall det vara hans äldste son som har
arvsrätt.

§ 1. Nu vill någon göra byte med vettvilling eller omyndig; då få de icke göra något byte
utan samtycke av närmaste fränder eller av moder eller av fader. Om fader byter
omyndigt barns möderne eller moder omyndigt barns fäderne eller om andra fränder
byta omyndiga barns egendom, då byte de det mot bättre och ej mot sämre; hava de icke
bytt på detta sätt, då har barnet rätt att återtaga sin egendom, då det blir myndigt.

Kommentar: Myndiga tog jorden i förvar tills de omyndiga kunde överta den.
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§ 2. Nu byter någon son egendom till köpstad och tager gård i köpstad i stället för jord
på landet eller tager tomt i köpstad. Tager han fullt i köpstaden efter marktal, efter som
jorden står i värde, då skall det dömas att stå fast. Göra de både köp och byte, skall med
sådant köp och byte förfaras som med alla andra.

§ 3. Alltid annars gripa fastarna tag i rätt ägande utom i detta fall: om man för fram
fastar mot omyndig eller mot vettvilling; då skall man föra fram fastar både mot dem
och mot deras fränder. Ej får man föra fram fastar mot fånge eller mot fredlös man,
sedan han har blivit dömd fredlös.

Tolkning: Att ta fullt i köpstaden betydde att man hade burskap i staden, för att bli
fullvärdig medborgare, eller byaman.

9.1.3 Nionde flocken. Om pantsättning av jord.

Sätter någon jord i pant hos en annan för säd eller penningar eller andra varor, vare sig
han nyttjar det till utsäde eller föda, eller till vad annat han nyttjar det, skall han hava
tidsfrist utsatt till Mårtensmässan36 för all den jord, som är satt i pant. Kan han lösa
den åter, eller hans fränder, före Sankt Mårtens dag, då skall den hava jorden, som den
blev pantsatt hos.

Kommentar: Här tycker jag att det var en konstig formulering. Det skulle väl egentligen
vara så att om man inte kunde lösa jorden åter innan den 11/11, tillhörde jorden den som
hade den i pant.

§ 1. All jord, som sättes i pant, skall sättas i pant på tinget eller vid kyrkan inför
sockenmännen och där återlösas med fastar på samma sätt, som den sattes i pant. Nu
säger han, att han har återlöst med fastar; då skola tolv män pröva, om han har återlöst
med fastar eller ej. Styrka de med ed, att han löst sin jord åter med fastar, då skola
återlösensfastarna vara giltiga. Styrka de med ed, att han ej har löst den åter, då skall den
man hava jorden, som den har varit pantsatt hos, och den man skall böta tre marker, som
ville styrka sin sak med återlösensfastar.

Kommentar: Det verkar som om det juridiska utgångsläget är annorlunda, om det är
fastar med vid pantsättning.

                                                
36 11 november, Den helige Martin av Tours´ festdag. Firas än idag i Skåne, då man äter gås.
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§ 2. Nu vill den ene föra fram fastar på fullt köp, och den andre säger sig hava givit
fastar på pant, då skola tolv män pröva, huruvida det var fastar på pant eller fastar på
köp. Och fastar på köp skola aldrig dömas fram för att svärja, förrän tolv män hava förut
gått ed och vittnat om vad som är sant.

§ 3. Om någon köper jord av en annan, eller får den genom byte eller såsom pant, före
avradsdag, då skall den hava avraden, som har fått jorden.

§ 4. Om en man innehar jord utan klander under tre år, vare sig det är efter köp  eller
efter byte, och tolv män styrka detta, då har ingen rätt att väcka käromål om denna jord,
som så länge har varit oklandrad, utom i det fall att någon varit utomlands37 eller om
han har varit fånge eller ock om han har varit omyndig.

§ 5. Om två män tvista om jord, då skall den äga grödan som vinner jorden, om den är
besådd.

Kommentar: Om någon väcker käromål efter att ha varit omyndig eller fånge, skall det
dukas till ting.

9.1.4 Tionde flocken. Hur man skall bruka jord med landbor.

Nu säges, huru man skall bruka jord med landbor.

Åtta år är legotid för jord, och på det nionde skall man giva städja. Städja skall givas
sådan som båda äro ense om, jordägare och landbo, och likaså avrad38. Rätt avradsdag
är vid fastlagens början. Lämnar han under den tiden ut avrad, vare han saklös. Lämnar
han ej ut avrad till rätt avradsdag, då skall han gälda örtug för örtug i böter, till dess det
är en öre fullt. Sitter han kvar med en hel öre eller med mera, då skall han böta tre örar
för vart år, och det skall vara bondens ensak. Ägaren har sedan rätt att lagsöka landbon
både för avrad och för böter, och sedan må ägaren råda över sin jord, och landbon har
förverkat allt sitt arbete, utom i fråga om hus.

Kommentar: Här finns räntebegreppet också!

9.1.5 Tolfte flocken. Huru man skall uppsäga landbor.

Nu vill en landbo avsäga sig jorden, då skall han tillsäga ägaren på rätt avradsdag, inför
grannarna och på det ting som kommer närmast, att själv mottaga sin jord. Om han har
genom uppsägningen förverkat sin städja och sin trädesplöjning, och han gälde avrad för
                                                
37 I annat landskap, eller i Rom eller Grekland, det bysantinska riket
38 Den skatt landbon fick betala för att få arrendera gården
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det år som han har sått. Nu säger han upp senare än på rätt avradsdag; då skall landbon
svara för fullt avrad till ägaren under det året och för alla utlagor, som skola utgå av
jorden intill Olovsmässan och på tinget. Då må ägaren skaffa sig en annan landbo.
Tillsäger han ej ägaren före Olovsmässan, då skall han giva denne lön för plöjningen
och fullt avrad för det som han har sått. Nu tvista de: den ene säger, att han har lagligen
avsagt sig jorden, och den andre nekar därtill; då skall landbon styrka det med två män,
båda bofasta, som då voro tillstädes på tinget, själv den tredje. § 1. Nu äro de ej ense,
ägaren och landbon; då må han uppsäga honom inför grannar och någrannar före
avradsdag. Vill han ej heller då flytta från ägarens jord, då må denne på tinget ålägga
honom att fara bort från hans jord. Kommer sedan den som vill vara landbo med vittnen
om uppsägning och finns tingsvittnen därom, då skola uppsägningsvittnena dömas fram
för att svärja och avtalsvittnena dömas ogiltiga. Ej skall städja givas flera än en under
samma legotid, så länge samme man äger jorden.

9.1.6 Femtonde flocken. Huru landbo och ägare tvista om jord.

Nu kräver bonden avrad för sin jord, då svarar landbon och säger, att han har fått den av
ägaren med fastar och laga former. Då skall han fara till tings med sina fastar. Är det ett
köp för en mark eller mindre, då skall han komma med sex fastar till tings. Är det ett
köp för mera än en mark men mindre än två marker, då skall han komma till tings med
tio fastar. Är det ett köp för tre marker eller mera, då skall han komma till tings med
aderton män. Sedan dessa fastar hava kommit till tings, så som nu är sagt, då skola de
utser en man var, jordägaren och landbon. Dessa två skola svärja, att de vilja utse sex
redliga män. Dessa skola pröva, huruvida jorden har blivit såld eller ej. Gå dessa sex ed
med landbons fastar, då skall landbon hava jorden. Skilja de sig ifrån honom, då skall
den hava jorden, som ägde den förut; och den andre skall böta tre marker, som ville
kännas vid allt det som han ej ägde, och därtill gälda avrad, om den ej förut är gäldad.
Är den gäldad, då böte han likväl tre marker.

Kommentar: Att komma till tings med aderton män är att lösa en jordatvist på ett så bra
sätt som möjligt. Den som anser sig ha hävd på jorden, skall komma till tinget med
arton män för att intyga det. Den som säger sig ha förvärvat, gör på motsvarande sätt.

§1. Nu kräver någon sin avrad,; landbon påstår, att det är hans arvejord, och säger, att
hans fader eller andra fränder hava ägt den före honom. Ägaren säger det vara sitt från
gammal tid. Då skola de båda utfästa arvejordsed och komma till tings med tolv män
vardera. Där skola de utse en man var. De två skola svärja, att de vilja utse sex redliga
män. Det som de tolv svärja, som dessa sluta sig till, skall stå fast. Och den som brister
åt arvejordseden skall böta för fullt olovligt bruk, i varje särskilt fall efter det olaga bruk
som han gjort.
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§2. Nu kommer den by i tvist, där en landbo bor; då skall han tillsäga jordägaren. Denne
skall där både stå till svars och föra käromål. Väckes klander mot jord, som brukas av
landbor, då skall jordägaren antingen värja39 jorden eller lämna den ifrån sig.

§3. Om någon vill styrka sin rätt med fångesman, då skall hemulsmannen40 komma
tillstädes inom laga ting eller ock vittnen om hans laga förfall, och sedan skall målet
vila, till dess svaranden kommer.

Kommentar: Vi har kvar hemulsansvar idag, och det betyder att ägaren till föremålet
eller fastigheten svarar för att det inte finns något rättsligt fel i/på egendomen.

§4. Nu gör landbo åverkan eller låter gärdsgårdar förfalla eller bryter på annat sätt mot
lagen; då skall han själv svara för sina brott.

§5. Har en man egendom i en anan by och vill ej själv bruka den eller låta en landbo
bruka den, då skola byamännen fara till tings och på tinget tillsäga ägaren, vare sig han
är där tillstädes eller ej. Vill han då varken själv bygga gärdesgårdar eller låta en landbo
bruka jorden, då skola de taga dom på samma ting att få slå ängen och bygga
gärdesgårdarna. Uppstå brister på gärdesgårdarna, skall den svara därför, som slår
ängen, och den skall gälda utskylder, som äger jorden.

Kommentar: att taga dom betyder att man tar på sig ansvaret för att bruka jorden och
bygga gärdesgårdarna i ägarens ställe.

§6. Huru många avtalsvittnen som än föras fram mot rätt ägare, skall han ej föra fram
något vittne däremot, och dock skall den hava jorden, som ägaren håller med. Och alla
de, som kunna styrka, att de gjort legoavtal med honom, skola återtaga sin städja. Ty
mot vittnen om jordlegoavtal och mot vittnen om givet lov och mot vittnen om lån skall
man icke gå någon ed.

                                                
39 skydda, bevisa äganderätt
40 den som äger jorden



Hur människors sociala rättigheter berodde av deras ägande under medeltiden

41

9.2 Ärvdabalken

9.2.1 Nionde flocken. Om gåvor och köp mellan makar och mellan föräldrar och
barn.

Nu har bonde rätt att giva sin hustru intill tre marker, förutom morgongåva. Likaså må
hustru giva sin man, och därtill morgongåvan åter, om hon så vill. Nu har fader och
moder rätt att giva sitt barn intill tre marker, om så mycket finnes kvar, att var son får tre
marker och var dotter tolv örar. Finnes ej så mycket kvar, må gåvan gå till skifte.

§ 1. Allt vad man och hustru köpa tillsamman, både i jord och i lösöre, det kallar man
sängaköp; därav skall hustrun äga en tredjedel och mannen två tredjedelar.

Händer att de sälja lika väl som köpa, då skall på hustruns lott komma en tredjedel och
två tredjedelar på mannen.

9.2.2 Tolfte flocken. Om syskonarv.

Nu säges om syskonarv. Äro fader och moder döda och finnas barn efter dem, hur
många de än äro, och dör sedan en av dem, då kommer broder till arv efter sin broder,
om icke syster finnes, eller syster till arv efter sin syster, om icke broder finnes. Finnes i
livet både broder och syster, då tager broder broders lott och syster systers lott, och
likaså ärver all avkomma av broder som broder och likaså avkomma av syster som
syster, ända till femte led, så länge någon av syskonen leva. Ej må femte led taga arv.
Och syster tage sin lott i utjordar, efter som de stå i värde uti odalby, med dem såsom
fastar, som äro mest närskylda. Finnes flera odalbyar än bröder, tage syster sin lott i
odalby.

Då skall man skilja mellan olika kullar, när syskonen äro flera än en; kull skall aldrig
ärva annan kull, förrän denna är helt utdöd.

9.2.3 Trettonde flocken. Om halvsyskonarv.

Nu äro döda fader och moder, och barn finnas efter dem; barnen äro både halvsyskon
och helsyskon. Nu dör en av dem, då skola helsyskon ärva tre lotter och halvsyskon
fjärdedelen, vare sig det är syster eller broder. Vare sig de äro flera eller färre i kullen, få
de icke mera än en fjärdedel, och detta i utjordar, efter som de stå i värde uti odalby, lika
mot lika. Är det två kullar och är all avkomma död efter den ena, då ärver kull annan
kull, och ingen annan man eller kvinna.

Kommentar: Halvsyskon verkar inte ha varit fullt accepterade eftersom de skall ha
mindre än helsyskonen.



Hur människors sociala rättigheter berodde av deras ägande under medeltiden

42

Tolkning: Föräldrarna till en syskonkull med halvsyskon är döda, och något av barnen i
denna kull dör. Syskon finns efter dem, och arvet fördelas då så att helsyskonen ärver tre
fjärdedelar av det som den döda lämnat efter sig. Halvsyskon får inte mer än en
fjärdedel oavsett hur många de är, i utjordar, alltefter jordens värde i odalbyn.

9.2.4 Fjortonde flocken. Om bakarv.

Dör barn och lever efter det fader eller moder och är endera av dem död, då ärve hälften
fader eller moder och hälften samsyskon. Dör enda barnet, ärve fader eller moder två
tredjedelar och samsyskon en tredjedel. Finnas ej helsyskon eller samsyskon, ärve fader
eller moder allt och give ej ut till någon därav.

Kommentar: Bakarv är nämnt på några av runstenarna i Sverige.

9.2.5 Femtonde flocken. Om lika arv på fäderne och möderne.

Nu tvista om arv farfader och morfader, tage vardera hälften. Om farmoder och
mormoder tvista, hava de lika rätt till arv. Tvista med varandra farfader och mormoder
eller morfader och farmoder, hava de lika rätt till arv. Alltid då två tvista om arv, den
ena på fäderne och den andre på möderne, båda lika nära, tage de hälften var. Äro de
icke lika nära, då tage den arv, som är närmast i släkt, och lämne ej ut något därav.

§ 1. Nu dör en man, och fader och moder leva efter honom; har han fått egendom genom
förvärv eller genom sitt gifte och han dör barnlös, då ärve fader två lotter och moder
tredjedelen.

Tolkning: Om de som träter inte stått lika nära den som dog, då skall den ha arvet som
är närmast i släkt, och inte lämna något till trätande släktingar.

Tolkning: Om en man dör och hans föräldrar överlever honom, ärver fadern två
tredjedelar och modern en tredjedel.

9.2.6 Tjugofemte flocken. Om gäld efter död man.

Dör en man och är gäld efter honom, då skall denna gäldas av hans oskiftade bo, och
arvingarna skola dela det som är kvar. Finnes ej mera egendom än gälden är, då skall
den återgäldas därmed. Räcker ej egendomen till att fullt återgälda, då är svårt att taga
penningar, där inga finnas, och arvingarna vare fria från ansvar. Och ingen have rätt att
skifta något arv, förrän alla gälder äro guldna, som den döde hade att gälda. Räcker ej
egendomen till att fullt återgälda, då falle bort i var gäld lika mycket av mark som av
mark.

§ 1. Nu kräver någon en annan för gäld, och det är en halv mark eller mindre än en halv
mark; då skall föras talan därom på tre ting, och på det fjärde tinget skall domaren
tilldöma honom rätt att taga pant för den gälden, och den panten må han hålla kvar, till
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dess att den andre löser den åter. Nu nekar han till gäld, som är mindre än en halv mark;
då styrke han det med två mäns ed, själv den tredje. Nu säger han det vara återgäldat; då
skall han hava två mäns vittnesbörd därom. Allt som är mera än en halv mark, det
utsökes på laga ting såsom alla andra käromål. Nu kräver han större skuld än en halv
mark men mindre än sex marker; då värje den andre sig med tio mäns ed. Säger han det
vara återgäldat, då skall han styrka det med två män, som voro närvarande, själv den
tredje. Nu kräver han sex marker eller mera än sex marker men mindre än fyrtio marker;
nekar den andre, styrke då det med aderton män. Säger han det vara återgäldat, då skall
han styrka det med fem män, som voro närvarande, själv den sjätte. Nu kräver han fyrtio
marker eller mera, då styrke den andre med aderton män, att han har återgäldat det, eller
med tretolftsed, att han icke är skyldig. Samma lag  vare i alla mål, där blott misstankar
finnes.

Tolkning: Om en man dör och har skulder efter sig, får inget arv skiftas förrän skulderna
är betalda. Om det inte finns mer än skulder kvar efter den döde, då skall den återgäldas
med egendomen som finns efter den döde. Finns det mer skuld än egendom, så faller
mark och värdet av mark bort för varje skuld mannen hade.

Om någon krävt en annan för skuld och den skyldige förnekar denna skuld, skall detta
omtalas på tre ting. På fjärde tinget skall domaren tilldöma den krävande parten rätt att
ta pant i den summan och hålla kvar den tills den som blev krävd kommer och löser ut
panten. Den som ansåg sig vara oskyldig skall bevisa sin oskuld med två män som
vittnen på att han inte är skyldig pengarna. Om han säger att det skall vara återgäldat,
skall han ha två vittnen på detta också. Det var så att ju större skuld, desto fler män
skulle vittna.

Slutkommentar till Ärvdabalken

Mannen skall ha två tredjedelar av sängaköpet, och kvinnan skall ha en tredjedel av
detsamma. Sängaköp är det som man och hustru köper tillsammans, både fast egendom
och lösöre. Rättvist?

9.3 Byalagsbalken

9.3.1 Första flocken. Huru en by skall bringas till skifte.

Om bönder vilja bygga en by på nytt eller om den ligger i hammarskifte och gammalt
skifte, då skall envar så sin träda, och sedan skall nytt skifte ske. Brukar någon jord efter
gamla skiftet, sedan det nya skiftet har kommit på jorden, då skall han böta för olaga
bruk, i varje särskilt fall efter brottets art. Då tvingar en fjärdedel av byn en annan
fjärdedel till skifte och halva byn den andra halva. Då har byn kommit till skifte. – Där
skola läggas omkring byn fyra råmärken för tomter och fyra råmärken för farväg. Då är
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byn bunden genom bygata. Den vägen skall vara tio alnar bred. En allmän väg skall leda
till varje by och en därifrån, icke flera, om ej byamännen själva vilja. Den by, som är
satt till lägre örestal, skall hava farväg lika väl som den, som är satt till högre; ej skola
alla trängas på en. Nu vilja bönder lägga väg genom byn; det få de saklöst göra, om de
själva äro ense därom. Om någon stänger till allmän väg eller ock försummar att förse
den med broar, utan att han har en annan i dess ställe lika god, och detta styrkes genom
syn, då skall han böta tre marker. Den som äger en by har rätt att lägga väg, inom
hägnad eller utom, vilketdera han vill, lika god som den som förut varit, om den dock är
någon mån längre.

§ 1.Tomt skall man börja efter byamål, efter penningland och örtugland, öresland och
markland. Därvid skall envar taga emot sin lott, som han äger i byn, och envar råda över
sin lott, vare sig han äger mindre eller mera. Ingen får fråntaga en annan hans lott, utan
att han gör sig skyldig till laga böter.

§ 2. Ingen får väcka krav om skifte av by, som äger mindre än en fjärdedel av byn. Den
skall råda för läget, som äger mest i byn. Ingen har rätt att riva upp en by, som ligger i
solskifte, utan alla jordägares samtycke.

Tolkning: tomterna skulle ha en rektangulär form, då kunde de lättast jämföras med
varandra, och storleken lättast mätas upp.

Om någon stängt till allmän väg eller försummat att anlägga broar, utan att ha en annan i
dess ställe lika god, och detta styrkes genom syn, fick bonden böta tre marker. Att styrka
genom syn betydde att en rättskunnig man skulle inbjudas för att syna, d.v.s. kontrollera
sakernas tillstånd.

9.3.2 Andra flocken. Huru man skall lägga tomter i by och bygga hus.

Nu vilja bönder sätta hus på sina tomter. Bygger en bonde så nära en annan, att han ej
har plats för stöd och stolpar på sin egen tomt, då skall han riva ned och flytta bort och
böta därför sex marker, som skola gå i treskifte. Har han vittnen om jordlega eller
vittnen som tillstånd, må detta gälla för honom. Förmår han ej styrka någotdera, skall
han riva och flytta bort och böta sex marker, såsom förut är sagt.

§ 1. Nu ligger ett berg på tomten. Är det möjligt att bryta eller bränna, bygga eller bruka
det, då är det till hälften i byamål och till hälften utom byamål. Är det ej möjligt att bryta
eller bränna, bygga eller bruka det, då är det helt utom byamål. Nu är en bäck på tomten.
Är det möjligt att dölja eller hölja den, då är den till hälften i byamål och till hälften
utanför byamål. Är intetdera möjligt, då är det helt utanför byamål. Nu skall fyllnad
tagas undan från by, då den har kommit i laga läge och rätt solskifte; då skola de, som
hava obrukbar mark på sina tomter, dela fyllnaden. Sådan fyllnad skall man lägga vid
dens tomt, som har obrukbar mark på sin tomt.

§ 2. Bygger någon på både tomt och väg, så att vägen har olägenhet av husen, då skall
syn utses från tinget; de skola råda över halva synen var, käranden och svaranden. Om
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synen värjer den som åtalas, är han saklös. Fäller synen honom, skall han riva ned och
flytta bort och böta sex marker. Bygger han på både tomt och svinvall och styrker synen
att så är, då skall han flytta bort och böta sex marker; då skola de också råda över halva
synen var. Värjer synen honom, vare han saklös.

§ 3. En tomt skall löpa ut till vägen men ej göra hinder till vägen. Nu ligger en väg
genom byn; då kan en bonde hava tomt på båda sidor om vägen. Kan han ej bygga på
sin tomt utan att lägga den tillsammans, då må han taga in vägen och på annat ställe
lämna ut av tomten till väg, så att lika står mot lika; och sedan må han bygga på vilken
sida om vägen han själv vill.

§ 4. Om någon bygger på svinvallen, får han bygga på så mycket, som kommer på hans
lott efter byamål. Har han byggt på mera, då skall han riva ned och flytta bort och böta
tre marker; ej bliva böterna härför större.

§ 5. Nu står en by i rätt solskifte. Den skall stå så i tre år och tre dagar för envar, som har
hus på en annan mans tomt, som denne har fått genom skiftet. Kan han föra bort husen
inom tre år och tre dagar; vare han saklös. För han ej bort dem, skall han hava lov eller
legoavtal; i annat fall har han förverkat husen genom att de stått för länge, och intet
vederlag skall lämnas därför.

§ 6. Nu har byn kommit till rätt solskifte; då är tomt åkers moder. Då skall man lägga
åker efter tomt och giva fyllnad åt bönderna ytterst i byn: en fot från åkerren, två fot från
gångstig och tre fot från allmän väg, som ligger mellan kyrka och köping. Åker skall
råda för äng, ängsteg för skogsteg, skogsteg för strandteg och strandteg ut i vattnet.
Vattnet skall skifta notvarpen. Där ej stenar  kunna ligga, så att man kan se dem, där
skall en stång eller en stock skilja strandtegarna åt.

Tolkning: Om någon vet att bonden har tillstånd att bygga så nära sin granne, skall
husen få stå kvar där de stod. Om han inte kan styrka detta, får han böta sex marker. Har
någon problem med obrukbar mark på sin tomt hjälper alla till med fyllnad efter
solskiftet för att fylla ut tomten eller hölja/dölja bäcken eller berget. Om nu en allmän
väg går genom en bondes tomt, och han stänger av den, skall  man bara be bonden att
han skall lägga ut en annan del av tomten till väg. Kan han det, får han bygga sina hus
på vilken sida av vägen han vill.

Om en bonde har byggt på svinvallen, får han bygga så mycket som byamålet tillåtit
honom att ta. Bygger han mer, får han riva och flytta.

Om en by står i rätt solskifte, så skall den stå så i tre år och tre dagar för envar, som har
hus på en annan mans tomt. Klarar han det, blir han saklös, och det betyder att hans gård
blir inte ett rättsfall på tinget.
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9.3.3 Tredje flocken. Huru man skall så och dela åkrar.

Nu säges, ehuru bönder skola så sin byjord. De skola dela åker efter tomt och sätta ned
råmärken mellan tegar. Nu ligger allmän väg genom inhägnad åker. Om åkern ligger
sidolångs utmed vägen, skall vägen vara tio alnar bred, och tre fot på var sida om allmän
väg skola ligga utom byamål. Sedan skall åker delas efter tomt. Är det en  gångstig, då
skall två fot tagas från åkern. Är det en åkerren, skall en fot tagas från åkern. Ligger
åkern utmed gärdesgård eller dike, skall man lägga två fot till fyllnad.

9.3.4 Åttonde flocken. Om fördelning av skog.

Nu vilja bönder släppa svin på sin skog; det skola de göra efter öresland och örtugsland,
allt efter som var och en äger i byn. Nu löpa svin mellan skogar; då må ägaren lösa dem
med lagskilling tre gånger. Löpa de oftare, då skall man hålla ållonstämma, och sedan
skola ållonskogsägarna 41taga det bästa svinet och dela det mellan sig, och må de äga
det och njuta det väl. Fargaltar42 skola vara undantagna, och därför få de saklöst löpa
mellan skogarna.

Tolkning:  Att lösa med lagskilling betydde att man tre gånger betalade ersättning för
den skada svinen gjorde på sina irrfärder. Ollonskogsägarna ägde det bästa svinet
tillsammans.

9.3.5 Elfte flocken. Om brytande av legoavtal.

Nu säges om brytande av legoavtal. Nu lejer en bonde man eller kvinna, och de arbeta
hos honom för mat och lega, eller taga av bonden fästepenning. Går han sedan från
bonden före legostämmardag, lämna han åter fästepenningen och så stor lega som denne
hade utfäst till honom. Och på samma sätt legokvinna. Driver bonden bort sitt legohjon,
man eller kvinna, före rätt legostämmodag utan sak, då skall han giva legohjonet så
mycket som han hade utfäst till det, och legohjonet må sedan saklöst taga sig lega, var
det kan och lyster att vara. Det skola byamännen pröva, vem som vållade skilsmässan
och vad som var orsak till osämja dem emellan.

§ 1. Nu bliva legohjon sjuka eller försumma sina dagsverken; då skall brista lika mycket
i lega som det brister i dagsverken.

§ 2. Legostämmor skola vara två varje år: från pingst och till Mårtensmässa och från
Mårtensmässa till pingst.

§ 3. Nu bjudes lega till en man eller en kvinna, och vilja de ej taga emot den; då få de gå
lediga sju dygn, och sedan skola de taga emot legan. Vilja de ej, då skall den som hyser

                                                
41 skogsägare som lät sina svin gå i ekskogarna och äta sig feta på ekollon och annat.
42Avelsgaltar, de betingade ett högt värde



Hur människors sociala rättigheter berodde av deras ägande under medeltiden

47

dem böta tre marker, om det finnes vittnen därom, att de ej vilja ta emot lega och att
lega är dem bjuden.

Tolkning: Legoavtal var helt enkelt ett anställningsavtal som man slöt med de drängar
och pigor man behövde. Legostämmodag var flyttningsdag för legohjonen. Legostämma
var det två gånger per år: från pingst till Mårtensmässa (11 nov.), och från
Mårtensmässa till pingst. Legan var lönen som dessa legohjonen hade.

9.3.6 Nittonde flocken. Om betesmarker och skogar mellan byar.

Ligger en löt mellan byar och finnes rå och rör, då må det vara som det har varit. Finnes
ej rå och rör, då skola byarna hava halva löten var. Ligger en skog av ej fruktbärande
träd mellan byar och finnes rå och rör, då må det vara som det har varit. Finnes ej rå och
rör, då skola byarna ha halva skogen var. Ligger en fridlyst skog mellan byar och finnes
rå och rör, då må det vara som det har varit. Finnes ej rå och rör, då må han skiftas efter
byamål.

Tolkning: Löt betyder betesmark, och sedan må det vara som ovan har sagts.

9.3.7 Tjugonde flocken. Om allmänningar.

Ligger en allmänning mellan byar och finnes rå och rör, då må det vara som det har
varit. Finnes ej rå och rör, då tage byarna halva allmänningen var. Ligger flera byar
kring samma allmänning och finnes ej råmärken mellan byarna, då må en by taga lika
mycket som en annan, vare sig den är satt till högre eller lägre örestal. Ligger en
allmänning mellan hundaren eller folkland och finnes ej rå och rör, då skola de hava
halva allmänningen var. Ligger en allmänning mellan hundaren och finnes rå och rör, då
skall det vara som det är vant. Finnes ej rå och rör, då må de skifta sig emellan snörrätt i
tre delar, två delar till fridlyst skog och en del till allmänning. Ligger en allmänning
mellan hundaren eller folkland, då skola de hava halva allmänningen var.

§ 1. Nu far någon ut i allmänning, röjer och bryter så nära fridlyst skog, att han tarvar
utfarsväg genom skogen; då skall han hava utfarsväg tio alnar bred, åt båda sidor från
sin gård genom de andras fridlysta skog.

§ 2. Nu far en man ut i ödemark och allmänning, röjer och bryter. Han far därifrån. Då
kommer en annan och röjer nära det röjda, bryter nära det brutna, barkar av och
bleckar43, får upp hägnad och stängsel däromkring. Upp kommer den som först röjde
och säger: ”Varför har du kommit i min röjning?” ”Nej”, säger han, ” det är min röjning
och inte din; jag har barkat av och bleckat.” Då får den vitsord, som med hägnad har

                                                
43 märka träd man skulle hugga ned härnäst
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omgärdat och bor där, och den som röjde först har förverkat sitt arbete genom att gå
därifrån.

§ 3. Intet hundare och ingen by får bruka en annans allmänning, varken skog eller
vatten, utan att han  blir skyldig till laga böter, om han ej har fått lov eller legoavtal. Den
som brukar en allmänning, skall underhålla broar, så långt som han far uti allmänning,
eller ock böte han laga böter. Ligger en allmänning oröjd och utan broar, då skall hela
hundaret röja och bygga broar, eller ock böte det laga böter, i varje fall efter brottets art.
Om någon vill bruka allmänning, skall han på hundarestinget få lov därtill.

9.3.8 Tjugoförsta flocken. Om nyodlingar.

Nu säges om nyodlingar. Gör någon nyodling för åker på inhägnad mark och ligger det
utom byamål, då får han så där under tre år och sedan läma det till skifte. Har han det
längre och fullgöres förbud mot honom, skall han böta tre marker. Gör han nyodling för
äng, får han slå och inbärga under tre år och sedan lämna det till skifte. Håller han det
kvar längre och fullgöres förbud mot honom , skall han böta tre marker.

§1. Gör någon nyodling för åker utom hägnad, då får han så och inbärga under ex år och
hava det till träda under sex år och sedan lämna det till skifte, om ej finnes annan
odlingsbar mark. Finnes annan odlingsbar mark, då må han hava det såsom fast fäderne
och fornärvd odal, till dess han röjer intill röjd mark och bryter intill bruten mark. Så
snart han röjer intill röjd mark och bryter intill bruten mark, då skola de båda skifta ont
som gott. Gör någon nyodling för äng utom hägnad, då han slå där under sex år och
sedan lämna det till skifte, om ej finnes annan odlingsbar mark. Finnes annan odlingsbar
mark, då skall han röja intill röjd mark, och de skola skifta såväl ont som gott.

9.3.9 Kommentarer till byalagsbalken

I denna balk fanns det mycket som för mig verkar rent självklart, som krav på rättvisa
mellan bönder som hade ägor på allmänningen.
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9.4 Tabell 1. Jämförelse mellan tre jordabalkar

Jordabalk 1, Y.VGL. Jordabalk 2,

HL

Jordabalk 3,

UpplL

Om laga jordafång Arv, hemgåva åt son,
hemföljd åt dotter,
köp och skötning

Hembud åt skyldemän
inför grannar och
kyrkofolk

Hembud åt
bördemannen inför
grannar och kyrkfolk

Om en man eller
kvinna vill sälja sin
jord

Utsätta sjunätting för
arvingen och på tinget
bjuda honom att köpa
jorden, samt utsätta en
månadsstämma
därför.

Står inget i de
medeltida
lagböckerna

Står inget i de
medeltida
lagböckerna

Om fastar vid
jordaköp

Står inget i de
medeltida
lagböckerna

Med åtta fastar och
sex av de närmaste
skyldemännen som
vittnen.

Antalet fastar beror på
hur stort köpet var.
12, 16, och 24 är
nämnt.

Om byte av jord Står inget i de
medeltida
lagböckerna

Fastar skall vara med
vid bytet; det som
byts bort respektive
fås skall vara
bördsjord.

Samma som i HL

Om pantsättning av
jord

Åtta styrefastar och en
odalfaste

Pantsättning med
fastar som vittnen,
tidsfrist tre år

Fantsättning med
fastar som vittnen,
tidsfrist tre år

Huru man skall bruka
jord med landbor

Landbor skall sitta
kvar tills hans fästetid
går ut

Jord lämnas med två
vittnen, landbon själv
den tredje

Åtta år är legotid för
jord, år nio skall man
ge städja

och avrad. Rätt
avradsdag är vid
fastans början

Om avrad Står inget i de
medeltida
lagböckerna

Avradsdag är vid
fastans början

Vill någon styrka att
avrad är lämnad, må
han göra det med två
bofasta män, själv den
tredje.

Huru man skall Står inget i de Om bonden vill säga Ägaren bör säga upp
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uppsäga landbor medeltida
lagböckerna

upp sin landbo skall
det ske före fastans
ingång.

landbon före
avradsdag.

Om jordlega Om en bonde dör före
sin hustru, far hon till
sin fädernejord, och
äger den tillsammans
med sin landbo. Han
äger att styrka städja
för ett år, och inte
längre.

Om legohjon går sin
väg före
legostämmodag måste
de lämna ifrån sig
städja till bonden före
legostämmodag.

Om någon lämnar
bort jord mot lega och
dör innan legotiden är
ute, skall städjan stå
kvar hos arvingarna.

Ibland verkar det som om  Västgötalagarna utgör en form av prejudicerande fall,
eftersom de är äldst bland landskapslagarna.

9.4.1 Vad finns kvar i nuvarande jordabalk?

Landskapslagarna och stadgorna är de äldsta kända juridiska vittnesbörden i vårt land.
Den medeltida yngre och äldre Jordabalken har inte stora likheter med dagens dito.

Det finns regler om arrende, köp, byte och gåva. Köpets form finns också med:
villkorligt, köp av del av fastighet, samt säljarens och köparens rättigheter och
förpliktelser. Under medeltiden talar man om omfärden, det motsvarar närmast dagens
fastighetsbesiktning med åtföljande värdering. För övrigt finns det regler om panträtt,
vilket har sina likheter med medeltidens jordabalkar.

Vi har möjligheter att inteckna våra fastigheter, och det hade man inte under medeltiden.
Verkan av ändring i fastighetsindelningen finns med. Den motsvarade bys laga läge och
tiden före solskiftet. Dagens arrende var motsvarigheten till medeltidens landbolagar.
Olika arrendeformer finns också idag- bostads-, jordbruks, och anläggningsarrende.
Dessa former fanns inte då.

Rätt att förlänga arrendeavtalet fanns, men bara med sex eller åtta år emellan. Underhåll
och nybyggnad på arrendestället måste också ske med jämna mellanrum. Under
senmedeltiden kom regler om under håll av byggnader på arrendestället. Regler om
fastighetsdelningar och samfälligheter fanns redovisade byggninga- och byalagsbalkar
under medeltiden. Idag finns dessa i Fastighetsbilningslagen, FBL, och lag om
förvaltning av samfälligheter.
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En annan lustig sak är att landborna tycks gå i arv från generation till generation.

9.5 Tabell 2. Jämförelse mellan tre ärvdabalkar

Ärvdabalk 1 Y.VGL. Ärvdabalk 2, HL Ärvdabalk 3, UpplL

Om en man tager sig
äkta hustru

Hustrun skall taga
undan det som finns
kvar av hemföljden

Om nära släkting,
broder eller någon
annan givit kvinnan
jord eller lösöreskall
styrka med 8 fastar,
vad som blev givet.

 Här skall styrkas med
8 fästningsvittnen vad
som blev givet.

Om gåva och köp
mellan makar och
mellan föräldrar och
barn

Hustrun tager
tredjedelen i boet och
tre marker av
mannens lott.

Hänvisning: Fl. 26 Y.
VgL

Man och hustru skall
ge varandra intill tre
marker.

Barnen tar två lotter
resp.en tredjedel efter
sina föräldrar.

Man och kvinna skall
ge varandra lika
mycket i morgongåva
med fastar och laga
former.

Om bröstarv Son är faders arvinge,
och om det inte finns
någon son, ärver
syster.

(Äldre
Västgötalagen44)

Barnet ärver sin fader
och sin moder, syster
får hälften av vad
broder får.

Barnen ärver såväl
fader som moder.
Syster tar en tredjedel
mot sin broder.

Om en man går från
sin laggifta hustru

Horbarn tager icke
fädernearv enligt lag.

Modern skall ta hand
om sitt barn så länge
det inte är avvant.

Står inget i de
medeltida
lagböckerna

Om hustru sitter i bo,
och bonden dör

Om hustrun är
havande, sitter hon på
gården i tjugo veckor,
annars till nästa
fardagar. Dag är
utsatt, då hon skall
flytta bort.

Står inget i de
medeltida
lagböckerna

Står inget i de
medeltida
lagböckerna

Om en bonde dör och
hans hustru lever och
bor på hans jord

Hustrun far då tillbaka
till sin ursprungsjord
och har den till

Står inget i de
medeltida
lagböckerna

Står inget i de
medeltida
lagböckerna

                                                
44 Jag fick ta hjälp av denna lag, då inget om temat stod i Yngre Västgötalagen



Hur människors sociala rättigheter berodde av deras ägande under medeltiden

52

hälften med sin
landbo.

Om skifte, då äkta
makar åtskiljas
barnlösa

I  Bjärköarätten45

står det att hustrun i
det fallet får ta sin
hemgift.

Envar av dem skall
äga sängen efter den
andre.

Hustrun äger sina
bästa kyrkkläder,
kappa och huvudduk;
mannen tar undan
den bästa hästen och
vapnen från skiftet.

Om landbo dör före
fardagar

Två tredjedelar är
lediga av hans jord

Står inget i de
medeltida
lagböckerna

Står inget i de
medeltida
lagböckerna

Om husbonde dör före
fardagar

Landbon skall sitta
kvar, till dess hans
fästetid är ute.

Står inget i de
medeltida
lagböckerna

Står inget i de
medeltida
lagböckerna

9.5.1 Vad finns kvar i nuvarande ärvdabalk?

Under medeltiden fanns bara testamenten för rika och adliga personer. För övriga fanns
det lagregler för hur allt skulle delas upp. Lagstiftningen präglades, som vi har sett,
mycket av skatten till kyrkan, tiondet. En fastighet kunde också ges bort som gåva till
kyrkan eller till ett kloster – till Gud.

Nuvarande ärvdabalk har inga likheter med de medeltida ärvdabalkarna. Dessa var mer
utförliga än den nuvarande ärvdabalken är.

 Den nuvarande ärvdabalken är mer jämställd än vad de medeltida landskapslagarna var.
Till exempel är det inte reglerat alls vad en kvinna till exempel får göra för affärer, som
i Hälsingelagens köpmålabalk.

Köpmålabalkens andra flock: Om de köp, som en hustru får göra

Hustru eller bondens barn får ej göra köp mera än till en örtug, om det icke är aderton år
gammalt och fadern giver det gods i händer. Envar som gör större köp med dem utan
bondens vetskap, böte åtta örar i varje tredjedel.

I dagens ärvdabalk ärver kvinna och flicka lika mycket som man och pojke. Arvet delas
helt enkelt lika i samtliga grenar mellan samtliga släktingar som har rätt till arv. Ser man

                                                
45 Stadslag, gällande i Lödöse
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över dagens ärvdabalk, ser man att ingen behöver vänta tills den andra kullen är utdöd,
utan alla är arvsberättigade.

I avlidna halvsyskons ställe träda dess avkomlingar. Om inte arvlåtarens far, mor,
syskon eller deras avkomlingar lever, träder farfader, farmoder, morfader och mormoder
in i bilden som arvingar och ärver då lika lott. Så var det under medeltiden också.
”Farfader, morfader, farmoder och mormoder äro jämnarva”. Om de träta, tage de
hälften vardera.

I vår tid finns det testamenten, som vem som helst får skriva. Kusiner ärver inte, om det
inte uttryckligen står i testamentet.
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9.6 Tabell 3. Jämförelse mellan andra halvan av Västgötalagen
och byalagsbalkarna i två andra lagar

Andra halvan av
Y.Västgötalagens
jordabalk

Hälsingelagens
byalagsbalk

Upplandsklagens
byalagsbalk

Att skifta by Man bör ha en laga
tomt, en öres åker och
äng som ger sex lass
hö, samt en
åttondedels åtting i
grindar, broar och
gärdesgårdar.

Man skall sätta
skiljemärken –
råmärken - mellan
tomterna för att kunna
skilja på ägorna.

Fyra råmärken för
tomter och fyra
råmärken för farväg
skall läggas, så att byn
blir bunden genom
bygata.

Att skifta mellan
tomter och bygga hus
på dem

By skall byggas i en
åtting, grindar,
gärdesgårdar och
broar skall byggas i
åttingar, för att
bönderna skall få
vitsord

Man skall inte bygga
för nära en annan,
båda måste ha
dropprum och plats
för stolpar.

Man skall inte bygga
för nära en annan,
båda måste ha
dropprum och plats
för stolpar.

Skogar mellan byar Står inget i de
medeltida
lagböckerna

Halva skogen var för
båda byarna som
tvistar

Står inget i de
medeltida
lagböckerna

Om råmärkesstenar
och takdropp

Man skall gräva ner
två råmärkesstenar i
jorden och låta den
tredje ligga på. Man
skall bygga hus så
nära råmärken att det
finns plats för stolpar
och takdropp.

Står inget i de
medeltida
lagböckerna

Alla byar skall ha rå
och rör mellan sig,
fem stenar skall ligga
och markera gränsen
mellan markerna.
Inom byarna skall det
finnas tre råstenar
mellan varje tomt..

Råmärke ligger fel Det skallutsättas
sjunätting och
stämmas till ting.

Står inget i de
medeltida
lagböckerna

Står inget i de
medeltida
lagböckerna

Intaga Om inte alla vill göra
intaga, som äger en
åttondel av en åtting,
gör ingen någon

Står inget i de
medeltida
lagböckerna

Står inget i de
medeltida
lagböckerna
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intaga.

Om brytande av
legoavtal

Står inget i de
medeltida
lagböckerna

Legohjon skall gå från
bonde på rätt
legostämmodag, och
de skall ha så mycket
som bonden utfäst till
dem.

Står inget i de
medeltida
lagböckerna

Om allmänningar Här står allmänningar
nämnda, men det står
bara att om by och
nybygge tvistar om
allmänningen, har byn
vitsord.

Här står allmänning
också nämnt. Det går
ut på att  man skall
göra det bredvid den
närmaste grannen.

Ligger en allmänning
mellan två byar och
finnes ej rå och rör, då
skall de ha halva
allmänningen var.
Finns inte rå och rör,
då skall det vara som
det har varit.

9.6.1 Vad finns kvar i nuvarande lagtext?

Allmänningen var väl det närmaste medeltidsmänniskorna kunde komma våra
marksamfälligheter! Denna mark användes då till att plocka bär, som betesmark och
jaktmark, samt att svinen fick gå där och äta ollon och annat. En sak som var väldigt
viktig var råmärken, men de var betydligt mer reglerade i lag då, än vad de är nu.

Att skifta mellan tomter och bygga hus på dem, hade ganska mycket gemensamt med
vad vi brukar kalla fastighetsreglering. Det rörde sig om att förbereda för solskifte. Detta
finns i fastighetsbildningslagen, FBL:s 5:e kapitel.

Att skifta mellan tomter och bygga hus på dem, är vad vi kallar kommunstyre idag.
Kommunen och länsstyrelsen kan påkalla fastighetsbildning, om den ”anser det vara
nödvändigt för ändamålsenlig markanvändning”, som det står i FBL  5:3.

Råmärkesstenar har jag tagit upp tidigare i detta arbete, och om råmärke ligger fel, finns
det inga paragrafer som talar om idag. Det står bara att ”om inte gräns blivit lagligen
bestämd, gäller de rå och rör eller andra märken som av ålder ansetts utmärka gränsen.”
Detta står i jordabalkens första kapitel, paragraf fyra.

 Man kan även äga skog idag, men detta ägande är inte så dramatiskt som ägandet var
under medeltiden. Om två byar trätte om skog, var det bara att dela partiet på hälften.
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Det fanns och finns något som heter hävd. Då gällde hävden i tre år, innan bonden
verkligen ägde sin jord. Det fanns också urminnes hävd. Två vittnen från var tolft skulle
bära vittne om att byn var en högaby, bebyggd sedan heden tid. (Y. VGL fl.36)

Hävden idag är tio år respektive tjugo år. Det som skiljer mellan de båda hävdeformerna
är att vid tioårig hävd är förvärvet en överlåtelse, och förvärvaren varit i god tro vid
förvärvet.

Intagan finns idag bara kvar som ett ortsnamn i Sverige. Vad var då en intaga? Det var
”inhägnad av mark för odling”. Om alla som ägde en åttondels åtting i byn, var med på
detta, hägnades ett område för nyodling in.

Idag behövs inga legoavtal, och allmänningarna är rekreationsområden.

10 Ekonomiska och sociala förhållanden under
medeltiden

10.1   Ekonomisk utveckling under medeltid

10.1.1   In natura

Före myntens tid i Norden var det byteshandel mellan två eller flera parter som gällde.
Mårdskinn, bivax, slavar, samt gråverk och andra lyxvaror betingade höga värden som
bytesvaror, innan pengarna kom.

Exempel på byteshandel:

Då var det så, att om en man behövde ett bra frankiskt svärd, gick han till smeden och
talade om vad han behövde, samt frågade vad det kostade. Priset blev då det som
smeden behövde, till exempel ett mårdskinn. Mannen som behövde svärdet gick då för
att hämta ett mårdskinn hemma, eller gick ut och fångade en mård, flådde den och kom
med skinnet till smeden. Då bytte svärd och skinn ägare; handeln var avslutad.

10.1.2     Jorden - grunden för överlevnad

Grunden för mänsklig existens, överlevnad och makt under medeltiden, utgjordes av
jord, såsom ägande av jord, rättigheter till jord, säljandet och köpandet av jord,
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utnyttjandet av andras arbete på jorden. Konung, prästerskap och världsligt frälse på 11-
och 1200-talen skapade ett samhällssystem, som skulle bestå länge.

Ägandet definierades och reglerades; det blev möjligt att sluta avtal, att skapa olika
former för att besitta mark. Jordinnehavet kunde också innefatta flera andra rättigheter
än det faktiska ägandet. Han kunde bl.a. avstå från rätten att göra som han ville med sin
arbetskraft, mot att han fick en del av avkastningen i ränta –avrad.

En följd av den ekonomiska utvecklingen under äldre medeltid var att landet genomgick
en successiv monetariseringsprocess. Folket lärde sig att hänvisa till pengar, då de
behövde metaforer till sakers och tings värde. Innan nämligen pengar blev var mans
egendom, erlade  bönderna skatt, avrad och tionde in natura. På 1300-talet visste alla
vad mynt var för något, och många brukade dem till vardags.

10.2  Jordens värde

10.2.1   Uppmätning av jord och skattens betalning

Att man ville mäta marken noggrannare berodde på att byalaget stärktes och att
skyldigheterna inom byn måste kontrolleras hårdare. Det feodala systemet med skatter,
jordräntor och jordköp medförde krav på att jorden skulle vara mätbar. Mellan attungen
och marklandet fanns en relation, så att två attungar motsvarade ungefär ett markland. I
den medeltida taxeringen inbegreps dessutom andra nyttigheter som till exempel äng
och betesmark.

Jordmått som marklandet och attungen var i sig uttryck för det preciserade ägandet.
Måtten hade många olika funktioner. De var knutna till skatter och räntor, till byalagets
skyldigheter men också till överlåtelser av jord. Den som inte hade den del i byalaget
som gällande landskapslag förordade, hade heller ingen rätt att vara med och bestämma.

10.2.2   Attung

Detta jordatal är det viktigaste medeltida fastighetsmåttet, hade lånat sitt namn av
åttondelen av den svealändska hamnan, den grundläggande territoriella enheten inom
ledungsväsendet i Mälarlandskapen. Attungen omfattade normalt gårdarna till ett byalag
om åtta bönder.

Attungsindelningen i Götaland verkar ha genomförts senast på 1100-talet. Den torde ha
haft till uppgift att möjliggöra en rättvis fördelning av ledungsbördan på den odlade
jorden, då detta försvarssystem utsträcktes för Svealand till landskapen söder därom. Ett
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helt annat slag av åtting än de ovan nämnda utgör hundaresåttingen, ett av de
underdistrikt som hundaret i Svealand kunde uppdelas i.

10.2.3   Markland

Detta var en jordvärderingsenhet, med underavdelningarna öresland, örtugland och
penningland. Marklandet innehöll 8 öresland om 3 örtugland, och örtuglandet 8
penningland. En fast marklandsindelning fanns ibland annat uppland, och många
orsaker till denna indelning har kastats fram. En primär funktion var att tjäna som
byamål vid tegskifte.

Det är möjligt att den  tillkom just för att skapa en delningsgrund, då detta skulle införas
i Svealand. Indelningen verkar ha tillkommit på 1200-talet, men inte mycket tidigare.
Den har tydligen byggt på avradsberäkningar för landbojord.

Redan på Upplandslagens tid har örtuglandets värde varit differentierat, så att det kunde
gälla olika mycket i olika bygder och byar. Som troligen ursprunglig modell för de
nämnda markvärderingarna framstår de danska systemen ”guldvärdering” och
”skyldtaxation” som synes ha uppstått på 1100-talet och haft ett visst samband med
bolindelningen.

Kommentar: Detta system påminner om det svenska indelningsverket åtskilliga
århundraden senare.

Det svenska indelningsverket var Karl den elftes idé. Det gick ut på att landet delades in
i rotar. En rote var ett område där det bodde en soldat och många bönder, som skulle
underhålla denne soldat. Han ställde upp vid krig eller när han annars behövdes; mötte
upp för hela sin rote. På det viset slapp bönderna ifrån krigstjänst.

10.2.4   Pengar

Under vikingatiden fanns inga mynt mer än på kontinenten. Vikingarna fick stifta
bekantskap med denna betalningsform på sina resor i Gårdarike, Bysans och Särkland. I
Birka handlades det också med mynt. Mynten under denna tid präglades så att det skulle
gå lätt att dela dem med en liten yxa. Myntet blev då värt en viss vikt i silver.

Exempel:

Denna form av handel gick till så att handlaren vägde ett mårdskinn, och värderade det
sedan i dess vikt i silver. Silvermynten vägdes i en vågskål, och björnskinnet vägdes i
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den andra. Så fort det vägde helt jämnt så bytte silvret och skinnet ägare. Detta gjordes
för att det skulle vara lättare att växla mellan öst- och västvaluta.

En liten men vital myntpräglingsindustri inleddes i Lödöse i mitten av 1100-talet, från
omkring 1180 underställd konung Knut Eriksson. Vid samma tid inleddes en
omfattande myntning på Gotland. De gutniska mynten användes i en stor del av
Östersjöområdet. Orsaken till Gotlands omfattande roll är med all säkerhet att öns
farbönder och borgare dominerade en stor del av Östersjön.

En tredje myntpräglingsverksamhet fanns i Sigtuna, och den startade på order av Knut
Eriksson runt 1180. Mynten var då främst av symboliskt värde, som kunglig
maktmanifestation. Det förändrades under början av 1200-talet, och från och med denna
tid använde herremän och kyrkomän monetära termer för att värdera jordegendomar.
Under andra hälften av 1200-talet blev kungamakten starkare, städerna fler och mynten
fler. Förändringen märktes i lagstiftningen.

10.2.5    Vikt-, mått- och myntenheten mark

Denna enhet hade sitt ursprung i vikingatiden. En mark i silver vägde ca 208-210 g. Av
den slogs ursprungligen 192 silverpenningar i Svealand, de mynt som motsvarar detta
mått är Anund Jakobs penningar från Sigtuna. Då myntningen återupptogs under 1100-
talets senare del minskade silverpenningarnas vikt, så att de i svealand vägde 0,3 g och i
Götalands V delar där det gick 384 penningar på en mark, endast 0,15 g.

Kursen mellan mark i silver och myntade markpenningar blir ett sätt att avläsa inte bara
utmyntningsgrunden utan också penningvärdet. En mark silver som gav en mark
penningar på 1000-talet, 1,5 på 1100-talet och 2 mark på 1200-talet gav vid medeltidens
slut 20 penningar. Markmynt slogs inte under medeltiden, utan först på Gustav Vasas
tid. Då innehöll de 8,23 g rent silver. Utöver den svenska räknemarken användes i
Götaland under senmedeltiden - ca 1550 - allmänt dels den gutniska marken, och dels
den danska marken.

med bönder och stormän som kunde föda stadsbefolkningen och handla på städernas
marknader.

10.2.6    Städerna

Det fanns alltså borgare - förnäma människor med ekonomisk och politisk makt - och
enklare invånare, byamän. En kvinnlig borgare, en borgerska, kunde driva ärvd
näringsverksamhet och förfoga över fast egendom. Hon kunde också ha fast ekonomi,
trots vad som stod i stadslagarna.
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För att bli byaman eller borgare, krävdes att man ägde burskap, alternativt betalade
buskapsavgift. Detta avsåg att äga fast egendom i staden. Borgarna hade rätt att delta i
stadens beslutande organ, byamotet, och bli dömda efter stadens lag. De betalade en
särskild förmögenhetsskatt, borgerlig tunga, och organiserade stadens brandskydd,
nattvakt och försvar. Man organiserade också sockenkyrkor.

Det var inte ovanligt att stadsborna organiserade sig i speciella gemenskaps-former i
staden. Hantverkare organiserade sig i skrån och borgarna i gillen. Deras uppgift var att
hjälpa de av yrkesbröderna som råkade ut för något, och att  utgöra ett skydd, såsom
våra dagars fackföreningar. Inom gillet förekom det fester såsom bröllop och
begravningar.

10.2.7    Före digerdöden

Nu befinner vi oss i första halvseklet av 1300-talet, då det börjar röra på sig i världen.
Det var kris i Västeuropa, många länder hade blivit överbefolkade till följd av den
intensiva nyodlingen.

Klimatet försämrades också. Jorden gav inte tillräckliga skördar, och folk blev
undernärda. Dessutom var de redan förtryckta av höga herrar, som vräkte bönderna och
tog deras jord. Människorna drevs på flykt och lämnade sina byar. Gårdar lades öde.
Folket flyttade in till städerna, som också fick känna av agrarkrisen.

Digerdöden blev så småningom en faktor att räkna med. Hela bygder slogs ut och det
fanns bara mycket få människor kvar. 25 miljoner av Europas befolkning dog i denna
sjukdom, som kom från i tur och ordning kinesiska jordbävningar, som förorsakade att
den lilla svartråttan drevs på vandring. Lopporna i dess päls hoppade över på
människorna, som blev sjuka och dog.

10.2.8    Efter digerdöden

Denna farsot var verkligen märklig. Verkningarna av den och mindre, efterföljande
epidemier sträckte sig långt fram i tiden. Ingenting var sig likt.

Då alla epidemier klingat av, började fattiga människor som överlevt dessa kriser överge
sina små gårdar.

De tog över större gårdar och fick större arealer att odla på, och de fick fart på handeln
med sina varor. Också städernas innevånare fick det bättre.
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Nu började bondeupprorens tid, borgar byggdes av stormän. Fogdarna utövade sin makt,
ofta på ett stötande sätt, och detta ledde till att bönder reste sig och brände fogdarnas
borgar. Fogdarna krävde oresonligt mycket skatt, och många var de stormän som gjorde
sig rika på folks bekostnad.

10.3 Skillnaderna mellan de olika grupperna i samhället.
Sammanfattning.

Innan det fanns handel med pengar, fanns det byteshandel. Människorna genomgick en
monetariseringsprocess under 1200-talet.

Människorna bodde på stora gårdar, flera generationer och stora hushållsenheter.

Efter träldomens upphörande kunde man bli fri arrendator – landbo - eller legohjon.
Som vi har sett fanns det lagar och regler gällande dessa människor.

Vi har sett att det fanns ett samband mellan ägande och status, samt icke ägande och
icke status. Det fanns också regler för vem som fick bestämma i en stad.

11 Efterord
Detta arbete har varit intressant och roligt att göra, bitvis kämpigt och gråtfyllt också.
Det har betytt mycket för mig att få göra det eftersom vi inte har den historiska
täckningen i utbildningen. Då jag läst mycket om människor och deras sociala
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rättigheter under många år, har jag också sett ett samband mellan dem och ägandet. Det
har givit en stor tillfredsställelse att i lugn och ro sätta sig ner och göra en djupdykning
och se sambanden. Att sedan få privilegiet att skriva ner detta, är väl den största lycka
man kan tänka sig!
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