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Förord

Denna text är endast början på en tänkt analys av jordägandet och den sociala
strukturen under järnålderns slut och medeltidens början. Det är för närvarande
oklart om och i så fall när analysen kommer att genomföras.
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Trälar

Trälarnas sociala villkor
Texten i diverse historia skrifter men också på Wikipedia, vilka behandlar temat
trälar, har samma åsikter och uppfattning som återfinns långt tillbaka till början
av 1800-talet. Enligt min uppfattning är det dags att granska dessa slutsatser,
eftersom vissa begrepp kan tolkas på ett helt annat sätt. Det gäller främst ambat
och fostrar. En stor svårighet att få en klar bild om trälarnas livssituation är att
källorna mestadels är landskapslagarna, vilka skrev under en tid när träldomen
var under avveckling samt att den skedde på skilda sätt i olika landskap.

Ordet träl

Träl är en nordisk benämning som har okänt ursprung och som saknas i andra
germanska språk. Bland de alternativa förslagen som framförts på ordets inne-
börd tycks jämförelsen med ord som syftar på timmerstockar, slanor och störar
i diverse konstruktioner ligga närmast till hands, men att försöka gissa hur ordet
träl har uppkommit utifrån detta leder bara till spekulationer.

Trälar för 2000 år sedan samt vikingatid

Den romerske krönikören Tacitus beskrev trälarna situation i germanska sam-
hällen runt år 100. Han reagerade på skillnaden gentemot romerska slavar,
vilken var betydande eftersom trälarna fick bilda familjer och skaffa barn samt
hade eget ansvar för jord och boskap varefter de betalade en del av överskottet
till ägaren. Denna beskrivning stämmer med landbor under yngre medeltid och
därefter, men inte med trälarnas livsmiljö under tidig medeltid. Möjligen dock
med undantag av Gutalagen som gällde på Gotland, där träldom alltid tycks ha
varit något tidsbegränsat, precis som hos landborna.

Att väringar i österled handlade med slavar i nuvarande Ryssland och längre
söderut, innebär inte nödvändigtvis att slavar var vanligt i Norden, eller ens ska
jämföras med trälar. Det finns inga källor som uttryckligen säger att trälar
härstammade från sådana slavar.

Godsen och dess behov av arbetskraft

Jordägandet i slättbygder som Falbygden visar på ett tydligt sätt att de nutida
byarna inte har växt fram på samma sätt som i Norrland, alltså inte genom upp-
repade hemmansklyvningar, utan att gårdarna tidigare varit förenade i stora
enheter som kan kallas gods och domäner. Här har högst 10-15% av befolk-
ningen varit jordägare, medan resten varit jordlösa arbetare på dessa gods.
Under mitten av medeltiden och före den agrara krisen var dessa 85-90% av
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befolkningen främst landbor. Långt före 1300-talet hade inte godsen av allt att
döma uppdelat i familjegårdar som arrenderades ut, varför landbornas förfäder
bör ha varit trälar. Om detta är en korrekt slutsats, leder det till antagandet att
trälarna yttersta sällan kan ha varit slavar som hämtats från andra länder, vilket
indirekt bekräftas av DNA-analyser men också av praktiska skäl. Istället bör
man tänka sig att trälarna levde förhållandevis fritt, ungefär som livegna arbe-
tare men att de hörde till ett visst gods och inte kunde flytta lika fritt som 1800-
talets statare. Däremot kunde de med största sannolikhet leva som gifta och få
barn.

Trälar på medeltiden

Begreppet träl omfattade både män och kvinnor, enligt äldre västgötalagen. De
var jordlösa och tvingades underkasta sig någon viss ätt som ägde jord och bo-
skap, varför de i denna bemärkelse även var rättslösa och direkt eller indirekt
ägdes av jordägaren. Variationen var dock ganska stor, åtminstone geografiskt.

Före 1330-talet när Skara stadga som i princip förbjöd fortsatt träldom i bland
annat Västergötland, fanns trälar som föddes in i träldom och blev kvar där
livet ut, men också livegna som hade skyldighet att arbeta ett visst antal år på
ett gods, liksom frigivna trälar som var jordlösa arbetare på godsen vilket på-
minner om statare långt senare, samt landbor med gårdskontrakt på ett visst
antal år. Därtill fanns personer som gått in i träldomen för att genom sitt arbete
kunna betala sina skulder. Om en fri man ville lösgöra en träl från sina förplik-
telser skulle man både betala 2 öre i guld eller 2 marker vägda i silver enligt
äldre västgötalagen samt påvisa att man var tillräckligt nära släkt. Detta värde
kan jämföras med ersättningen för en svårt skadad och oför träl som var 1 öre
för 24 dagar, vilket för 1 år motsvarar drygt 15 öre eller knappt 2 mark pen-
ningar.

Trälarna åtskildes inbördes genom flera olika benämningar som syfta på olika
egenskapen, såsom bryte, deja, ambat, fostre/fostra och frigiven (se nedan).

De hårdaste reglerna tycks ha gällt i Götaland, men likafullt sägs det i äldre
västgötalagen att om en träl ville gifta sig ("vill träl få huskona") skulle han beta-
la 2 öre till den som ägde henne. Detta belopp är svårtolkat, efter som en träl
var värd betydligt mer och bara motsvarar värdet på ungefär 3 månaders kvin-
noarbete. Alltså hade trälar eget lösöre som kunde värderas. I Västmannalagen
förekom begränsningar som angav hur mycket en träl fick köpa och sälja för,
nämligen 1 örtug, vilket också visar att de kunde äga lösöre.

Köpa och sälja trälar

Att man kunde köpa och sälja trälar enligt vissa landskapslagar måste inte tolkas
som ett slaveri, utan kan i ett mildare perspektiv ses som kostnaden vid överlå-
telsen av arbetare som juridiskt sett uppfattades som livegna jordbruksarbetare.
Några bevarade köpebrev finns dock inte, så vi vet inte hur ofta detta skedde
eller om lagen endast fanns där för att visa vad som skulle hända om frågan
uppkom.
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Vissa landskapslagar såsom Upplandslagen förbjöd handel med trälar samt att
barn som föddes inom äktenskapet var fria. Eftersom även trälar kunde gifta
sig, även om vi inte vet huruvida och hur ofta de faktiskt genomförde ett for-
mellt bröllop eller bara levde ihop och fick barn, så kanske det inte ens förekom
hemmafödda trälar vid slutet av 1200-talet, men så var det knappast tidigare.
Denna friare syn på trälar bör ha kommit relativt snabbt vid den tiden, alltså
runt år 1280 när stormannafamiljerna blev adelsfamiljer och under den epok
när riket omorganiserades till en stat där kungen och kyrkan fick en utökad
beslutsrätt.

Godsens trälar och landbor

Trälarnas livsmiljö hade större likheter med landbor än gentemot romerska sla-
var, varför landbosystemet framväxt är av stor betydelse för att förstå detta
bättre. För hundra år sedan så tänkte sig många historiker att södra Sverige
mestadels befolkades av tämligen jämlika bönder som bodde på små jordbruks-
enheter och hade enstaka trälar, ungefär som drängar på 1700-talet. Sedan
bildades stora gods under medeltidens början när runt 10% av jordägarna köpte
upp det mesta av den övriga jorden. Dessa gods uppdelades i familjelotter runt
mitten av medeltiden, vilka arrenderades ut till bland annat dem som tidigare
bott på godsen. Enligt min uppfattning är ett sådant tänkt uppköp av 70-90%
av jorden en fullständig omöjlighet av åtskilliga skäl. Ingen sålde jord frivilligt,
och när det skedde hade släktingar alltid förköpsrätt. I norra Sverige där det
från äldsta kända till och ända fram till 1900-talet nästan bara funnit sådana
små familjegårdar, har ytterst få bönder haft råd att köpa en annan gård. Även
om de varit rika, har de sällan haft sådant intresse, utan istället har bygderna
expanderat genom nyröjningar och hemmansklyvningar, inte genom uppköp.

En analys av jordnatur, ortnamn, byarnas storlek, kyrkornas placering etc, visar
att i princip all jord i exempelvis Västergötland och Östergötland tillhörde stör-
re och mindre gods vid övergången till medeltiden och som senare blev byar
med landbogårdar. I genomsnitt var dessa gods större än godsen i bygderna
runt sjön Mälaren, vilka av allt att döma hade varit betydligt större fram till
500-talet och jämstora med de sydsvenska godsen, men sedan uppdelats i något
mindre delar under de kommande seklerna, fast de var fortfarande större än
landbogårdarna i Götaland och norra Sveriges familjegårdar.

Eftersom liknande gods bör ha funnits redan under bronsåldern och bondesten-
åldern är det sannolikt att det fanns trälar i Norden redan från den tiden.

Området med större och mindre gods i södra Sverige gentemot de mindre fa-
miljegårdarna i norra Sverige, skiljs tämligen tydligt genom fäbodgränsen som
är den generella gränsen mellan dessa båda kulturområden.

Godsen blev byar i slättbygderna (även kallade fullåkersbygder) och de omfat-
tade vardera runt 4-40 landbogårdar, så variationen på dess omfattning var stor.
I södra Sveriges skogsbygder bildades inte sådana byar, efter alla landbor inte
kunde bo kvar vid godsens sätesgård. Tidigare hade de delvis försörjt sig på
marker långt därifrån, varför många landbor etablerade permanenta landbogår-
dar där det tidigare bara hade varit sommargårdar. Av det skälet fick många av
de nya gårdarna även nya ortnamn.
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För trälarna innebar inte detta några större förbättringar, utan också försäm-
ringar. Som landbor fick de ta fullt personligt ansvar i juridiska och ekonomiska
frågor och hade ingen rik ätt som försörjde dem i händelse av sjukdom eller
ålderdom, utan fick förlita sig på sina barns och andra släktingars välvilja. I
gengäld fick stormannafamiljerna det bättre, både ekonomiskt och juridiskt.

Fördelen med att vara landbo var att de fick en mildare form av underkastelse
som dessutom bara gällde arrendetiden på 5-7 år i taget. Sedan kunde de flytta
därifrån, ifall de fann någon annan landbogård som var tillgänglig, eller flytta
till norra Sverige och hoppas på att kunna etablera en egen familjegård.

Biskop Bengt den gode sägs som ung ha tagit över 11 "bon" (gods eller gårdar)
med runt 50 landbor, men när han blev gammal (1190-talet) ägde han 19 bon
med runt 100 landbor.

Att frige trälar

Romarrikets system med slavar, som alltid var krigsfångar vilka inte fick gifta
sig och skaffa barn, ersattes efter romarrikets fall med någon form av ofria och
livegna som fick avkomma. Något liknande bör ha gällt runt om i Europa och
inkluderat begreppet trälar.

När träldomen avskaffades 1335 i Västergötland återstod två alternativ för de
frigivna trälarna och deras ättlingar, att stanna kvar som arbetare, antingen på
godsen eller bli landbo när dessa delades i familjegårdar, eller att lämna bygden
och flytta till norra Sverige och etablera en egen familjegård.

Före år 1335 finns 29 bevarade testamenten där den bortgångnes vilja uttryck-
ligen var att dennes trälar skulle friges. De tillhör tiden 1256-1310 och sam-
manfaller med den tidigmedeltida värmeperioden när spannmålsskördarna var
större än under tiden därefter. Under denna period skedde en svag förändring,
från frigivandet av enstaka namngivna trälar till en ökning där samtliga trälar
frigavs.

Att det inte finns några liknande testamente efter 1310 har tolkats som att träl-
domen i praktiken var avskaffad i stora delar av landet, dock med undantag av
Västergötland och antingen Värmland eller Värend (Det står Värend men har
tolkats som en felskrivning av Värmland som ingick i Skara biskopsdöme, men i
Värmland fanns mestadels små familjegårdar så antalet trälar bör ha varit
försumbart till skillnad från Värend i Småland).

Landskapslagarna i södra Sverige omtalar trälar och det är förhållandevis stor
skillnad på Götaland och Svealand, men också gentemot Gotland.

Att inte trälar nämns i Hälsingelagen beror troligen på att gods, som sköttes av
trälar, dominerade i södra Sverige och i princip inte fanns alls i norra Sverige.

Senast från 1200-talets början hade vissa gods delats upp i familjelotter som
arrenderades ut till landbor. I praktiken gick trälarna över till att bli landbor på
dessa gods och senare gällde detta även de frigivna trälarna. I de samtida breven
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är det nästan bara de kungliga breven som ger kyrkan garantier för fortsatt
skydd dom nämner landbor, åtminstone fram till år 1280. Detta kan tolkas som
att kyrkan var drivande i frågan om att frige trälar, men samtidigt fanns kyrk-
liga personer som ägde trälar, så det kan också vara tvärtom, nämligen att
kungen och kyrkan benämnde alla sina underlydande som landbor, även
trälarna.

Möjligen motsägs detta av att samtliga landskapslagar i Svealand har bestäm-
melsen att barn mellan fria och ofria alltid var fria, men detta kan ha varit ett
relativt sent tillägg, eller att det inte gällde barn med frillor utan endast om
paret var gifta.

När trälarna blev landbor fick de kontrakt på en gård som gällde runt 5-7 år i
taget (och behövde inte friköpa den kvinna som de ville gifta sig med). Sedan
kunde de flytta fritt till en annan landbogård, eller söka lyckan i norra Sverige.

Omvänt kan man mena att alla landbor i Sverige i slutet av 1300-talet hade för-
fäder som tidigare hade varit trälar, alltså ofria i den bemärkelsen att de var
jordlösa och tvingades arbeta på ett gods för att få sin försörjning samt under en
viss tid eller i viss mån var livegna, i synnerhet i Götaland men måhända i mind-
re omfattning på Gotland liksom i Uppland och Södermanland vilka hade star-
kare band till norra Sverige som saknade gods och stora jordägare.

Benämningar på trälar och tjänare

Träl

Den allmänna benämningen var träl och det avsåg av allt att döma både män,
kvinnor och barn.

Bryte och deja

Två benämningar avser trälarna som var förmer än de andra. Det gäller den
manliga bryten och den kvinnliga dejan. Det sistnämnda ordet levde kvar på
1600-talet för den kvinna som hade ansvara för de andra pigorna och deras
sysslor. Liknande arbetsuppgifter verkar brytens ha haft. Möjligen syftar benäm-
ningen på den förvaltare som "bröt brödet", alltså fördelade maten till dem som
arbetade, eller den som fördelade sysslorna. Ordet deja är besläktat med deg
och anses betyda bakerska, men eftersom man vanligen bara bakade bröd två
gånger per år bör det snarare syfta på den som ansvarade för hushållets förråd
med mat.

Bryten förvaltade sin herres gods, eller ett av godsen ifall denne ägde flera, samt
var sin herres ställföreträdare och fick i uppgift att förvalta och sköta om det
gods där han placerats. Ortnamn som Brottensby och Brottby kan tolkas som
att det var en bryte som förvaltade dessa gods. Däremot är det oklart huruvida
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dejan också bodde på en gods som förvaltades av en bryte, eller på ett gods där
hennes herre skötte driften.

Jämför man med norska lagar finner man att bryten var ofri ännu på 1200-talet,
men i Danmark var de fria redan i slutet av 1100-talet. Det är oklart vad som
gällt för de brytar som nämns i Sverige vid samma tid.

Under mitten av medeltiden framträder titeln bryte som en person med hög
status. I Östgötalagen nämns kungens bryte, jarlens bryte och biskopens bryte.
Vissa delar av dessa ämbeten fanns kvar i slutet av medeltiden.

Fostrar

Fostrar (m. fostre; f. fostra) hade också högre status än vanliga trälar. Ordets
ursprung är dunkelt, men tycks syfta på att denne har uppfostrats hemma på
godset. (Somliga forskare tänker sig att skillnaden gällde gentemot de slavar som
införskaffats från utlandet etc, men eftersom den mängden slavar aldrig existerat
och inte heller slavar i den bemärkelsen så faller den hypotesen.) I mitt perspek-
tiv ville man betona att det var godsägarens familj som uppfostrade dessa perso-
ner som kallades fostrar, vilket underförstått innebar att någon i den godsägan-
de familjen var deras fader. Det skulle förklara varför de fick högre status och
kunde gifta sig med vem de ville samt fick delta i ledungen.

Eftersom fostrar kan nämnas ihop med ambat, bör dessa måhända tolkas till-
sammans.

Möjligen motsägs detta av att samtliga landskapslagar i Svealand har
bestämmelsen att barn mellan fria och ofria alltid var fria, medan en fostre
kunde säljas och därför sågs som en ofri. Detta gäller dock i första hand om de
var gifta, men fostrarna kan ha avlats med en frilla.

Fostrar hade rätt att få delta i ledungen enligt Västmannalagen, men det är
oklart ifall det gällde andra landskap, eller om till och med trälar fick vara med
som roddare.

Som kuriosa kan nämnas att den mest kända personen som berörs av begreppet
fostre är Håkon Adalsteinsfostre, kung i Norge c:a 933-961 och yngste son till
Harald hårfagre. Enligt Snorre Sturlason lade ett engelskt sändebud ett svärd i
fadern Haralds knä, vilket togs emot med glädje, varpå sändebudet hävdade att
Harald därmed anammat den engelske kungen Adalstein som sitt överhuvud
och att han själv blev vasall. Då svarade Harald med att skicka ett sändebud till
den engelske kungen Adalstein och satte Håkon i hans knä, samt framförde att
den som fostrade andras barn hade en lägre ställning än barnets fader. Det slu-
tade med att Håkon uppfostrades i England samt återvände när Haralds övriga
söner var döda.

Ambat och huskona

Ambat kallades vissa kvinnliga trälar, men inte alla. Ordet träl används för både
män och kvinnor på många ställen i landskapslagarna. Likaså kan en trälinna
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kallas huskona. Enda gången när texten i äldre västgötalagen verkligen avser en
kvinnlig träl används ordet huskona.
(18 gånger endast träl, 7 gånger träl och trälkvinna (ambut eller huskona) och
ambut 9 gånger)

Ordet ambut användes i äldre Västgötalagen och är besläktat med gaeliska
ambaxtos (vassal, högt rankad tjänare), vars tidigare betydelse i proto-indo-
europeiska betydde "att köra". Ordet andbahts fanns i gotiskan vilket tolkats
som träl, men eftersom ordet träl bara finns i de nordiska språken och inte ens i
andra germanska språk är möjligen tolkningen tjänare bättre, och kanske till
och med högt uppsatt tjänare. Begreppet ambat har sedan utvecklats till amt i
Danmark och ämbete, vilka mer påminner om den gaeliska innebörden av en
högt rankad tjänare.

andbahtjan (Wulfila, Marc. X:45: med betydelsen tjäna, betjäna. Samt Wulfila
Joh. 18:18 har texten: "stothun skalkos jah andbahtos" med betydelsen: stodo
drängarna och tjänarna") Samma betydelse i anglosaxiskan embehtan, embeht,
embith.  Franker och allemanner använde orden ambahtan, ambahti. Ordet
syftar på någon som tjänar en herre och har en tjänstebefattning.

En möjlighet är att ambat inte alls alltid avsåg en kvinna, utan en person som
hade en förnämare rang hemma på godset där godsägarens familj bodde, men
som inte var befattad med de sysslor som gällde bryten och dejan.

En annan möjlighet är att ambat alltid var en kvinna samt moder till de fostrar
som föddes på godset, vilket i så fall kan syfta på att en ambat var en officiell
älskarinna och av det skälet fick en förnämare status än andra trälar. I så fall
berörs inte lagtexterna i UL och VmL som säger att en trälkvinna blev fri om
hon gifte sig med en fri man, men ifall ambat var en älskarinna så var hon inte
gift.

Gå i träldom (gåvträlar) och frigivna trälar samt ättledning

Skuldsatta och fattiga personer kunde frivilligt anamma träldomen för att
genom arbete kunna betala sin skuld eller få ersättning i form av kost och uppe-
hälle. Dessa kallades gåvträlar och formen för underkastelse där den ena parten
får försörjning kan jämföras med flatföring och sköttning. Dessa alternativ före-
kom långt fram i tiden och sköttning var inte ovanligt hos barnlösa familjer som
behövde hjälp på sin ålderdom och av det skälet överlät sitt ägande till släkting
eller annan person mot att bli skötta så länge de levde.

En träl kunde bli frigiven antingen genom att en släkting löste ut dem, eller att
husbondens familj frigav dem. Vad som sedan hände är mer oklart. Antingen
stannade de kvar, eller flyttade till annat gods eller annan bygd.

Om en husbonde gifte sig med en trälkvinna kom deras barn att födas i frihet,
men om de hade barn sedan tidigare kunde trälbarnen bli både frigivna och ätt-
ledda, vilket innebar att de räknades som en del av hans familj. Då fick de en
status som påminde om husbondens egna barn. På grund av kyrkans åtskillnad
mellan äkta och oäkta barn blev aldrig ättledning accepterad av kyrkan. Enligt



10

tolkningen ovan av benämningarna ambat och fostrar, gällde det sistnämnda
endast när husbonden inte gifte sig med henne.

Tjänare och hjon

Trälar kan också benämnas hjon (hion), vilket vanligen översätts med begreppet
tjänare eftersom det inte bara gäller trälar utan alla som är tjänstgörande hos
någon annan.

Tjänare som inte var trälar - Thegn, dräng, sven, rink och karle

Det finns flera begrepp som syftar på personer som är underställd en herre och
hade ett visst uppdrag, vilka dock aldrig någonsin tycks ha varit trälar. Tvärtom
nämns enstaka av dessa begrepp eller titlar på runstenar och ordet thegn finns i
enstaka ortnamn.

 Thegn var i England en förnäm person som var underställd en earl och som
ingick i härstyrkan, men som också kan ha haft andra sysslor.

 Dräng syftade i början av medeltiden på en tjänare, men säkerligen av en
lägre rang än thegnar och betydligt högre rang än senare tiders gårdsdräng.

 Sven kan syfta på en ogift man, alltså en yngre man och syftade på någon
som var duglig och präktig, men kunde också syfta på en framstående
tjänare.

 Rinker betydde krigare under medeltidens början och innan dess, men gäll-
de troligen en förnämare typ av krigare.

 Karle syftade på en fri man eller bonde i exempelvis frankerriket och bör i
Sverige ha berört en person som ägde eller i varje fall förvaltade ett stort
gods åt någon annan jordägare, alltså en variant på bryte. Ett annat alter-
nativ är att det egentligen syftat på en ledare i härstyrkan.

Som kuriosa kan nämnas att Karlo eller Karle användes som förnamn i det fran-
kiska kungahuset och i den ätt som innehade ämbetet majordomus senast från
600-talet och framåt. Här finner vi Karl Martell, Karloman och Karl den store.
På samma sätt användes Sven som förnamn i det danska kungahuset från 900-
talet.
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Frigivning av trälar åren 1258-1310
27 (av 29) exempel

SDHK-nr: 762
1258 utan dag

Kristina Fastesdotter upprättar sitt testamente… Slutligen kungör utfärdaren
att Margareta och Ragnhild från Tift, Manne, Sven Erngundsson(?), Erik,
Hermund från Landsjö, Sigge Långs söner Johannes och Ragvald, Havard, Sven
samt Cecilia fått sin frihet.
Ceterum istis confero libertatem Margarete & ragnildi de thypt, Mannonj
swenonj. Erngundi. Erico Hermundo de landasio Jtem filiis siggonis longi
johanni & ragwaldo. Jtem notifico omnibus liberos esse havardum swenonem
& ceciliam.
Dessutom ger jag frihet till Margareta och Ragnilde från Tift, Manne, Swen,
Erngund, Erik och Hermund från Landasjö, därtill sönerna till Sigge Long,
Johannes & Ragwald. Jag informerar nu alla om att Håvard, Swen och Cecilia
fått sin frihet.

SDHK-nr: 775
1259 januari 21

Bengt Sigtryggsson testamenterar… Vidare skänker han fyra personer, som
fötts i träldom, deras frihet
Quatuor personis in seruitute natis plenam libertatem condonaui
Jag gav full frihet till fyra personer födda i slaveri.

SDHK-nr: 895
1269 oktober 29

Bengt Magnusson kungör… ger Asker i Brunneby och Nils i Sörby deras frihet
Jtem do libertatem ascero in brunnaby & Nicolao in sørby.
Jag ger också frihet till Asker i Brunnaby och till Nils i Sörby.

SDHK-nr: 897
1270 utan dag

Jarlen Knuts dotter Cecilia utfärdar sitt testamente … Slutligen skänker hon åt
5 trälar, som hennes son Birger må välja ut, friheten
Quinque mancipiis reddo libertatem que ad hanc Birgherus filius voluerit
nominare
Jag ger friheten till de fem slavar som sonen Birger väljer att namnge för detta
ändamål

SDHK-nr: 919
1272 april 9
P Eringislesson upprättar testamente … Vidare återger han kvinnan Helena och
hennes fyra nuvarande och eventuella framtida barn deras frihet.
Jtem mulierem quandam actenus iugo seruitutis pressam libertati restituo cujus
nomen est helena. eum uno filio & tribus filiabus uel ab ea in posterum
nascituris.
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Jag återställer nu till frihet en viss kvinna, vars namn är Helena, som pressades
av slaveriets ok liksom hennes son och tre döttrar samt hennes barn i
framtiden.

SDHK-nr: 962
1275 utan dag

Johan Sixtensson offentliggör sitt testamente…
Slutligen har han gett alla sina trälar deras frihet.
Mancipiis omnjbus libertatem contuli.
Jag gav frihet till alla slavar.

SDHK-nr: 965
1275 utan dag

Prosten Björn i Bälinge upprättar sitt testamente… slutligen ger han sin trälinna
och hennes spädbarn friheten.
Jtem ancille mee cuidam & eius infantulo confero libertatem.
Jag kommer att ge frihet åt en av mina tjänarinnor och hennes lilla barn.

SDHK-nr: 1005
1276 maj 30

Viglog Nilsson upprättar sitt testamente… han skänker alla sina trälar av båda
könen friheten vid sin död
Ceterum omnes vtriusque sexus mihi seruili condicione prorssus astrictos in
omnibus mansionibus meis tam legatis pro anima mea quam aliis a iugo
seruitutis eximens post mortem meam ascribo plenarie libertati.
Dessutom är alla män av båda könen fullständigt bundna till mig i tjänandets
tillstånd i alla mina boningar, både som ambassadörer för min själ och befriade
andra från slaveriets ok, efter min död tillskriver jag full frihet.

SDHK-nr: 1075
1279 februari 3

Viglog Nilsson upprättar sitt testamente… 8 örtugland i ”firlundum”… sin

landbogård i ”mom”… vidare skänker han alla sina trälar friheten efter sin död

… 1/2 örtugland i ”tuskø” och 1/2 örtugland i ”bro”… fem örtugland i

”ingiby”… ett halvt markland i ”vretum” och fyra örtugland i ”akræby”
Ceterum omnes utriusque sexus mihi seruili condicione prorsus astrictos in
omnibus mansionibus meis tam legatis pro anima mea quam aliis a iugo
seruitutis eximens post mortem meam asscribo plenarie libertati.
Dessutom är alla män av båda könen helt bundna till mig i tillståndet av
träldom i alla mina bostäder, både för mitt eget liv och för att befria andra från
slaveriets ok.

SDHK-nr: 1121
1279 december 29

Johan Karlsson av Fånö upprättar sitt testamente… Slutligen friger han alla
sina trälar av båda könen.
Preterea omnes vtriusque sexus mihi seruili condicione attinentes plena &
perpetua libertate manumitto
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Dessutom släpper jag alla män av båda könen i ett tillstånd av träldom till mig i
full och evig frihet

SDHK-nr: 1206
1282 april 25
Snickaren Brynolf skänker han friheten samt 2 oxar, 4 kor och 2 öre säd, som
skall tas från ”huf” eller ”hwæm”. Även Sigge och hans bror ger han friheten
samt de saker de har.
Brynulpho carpentario do libertatem duos boues. quatuor vaccas. & duas
horas annone, & recipiat ista de huf aut hwæm. Siggoni eciam & fratri eius do
libertatem cum rebus quas habent.
Jag ger frihet åt snickaren Brynolf, två oxar, fyra kor och två öre säd, och låt
honom ta emot dessa saker från vem eller vad. Jag ska gå till Sigge och ge hans
bror frihet med vad de har.

SDHK-nr: 1222
1282 september 15

Ingeborg i Glänås (Svanshals socken) överlåter… 1/8 åtting i ”loroby”… Hon

ger även alla sina trälar fria.…. uppbjudit 1 åtting i Glänås

… octavam partem octonarii in loroby…
Jtem omnibus mancipiis meis confero libertatem
Jag ger frihet till alla mina slavar

SDHK-nr: 1231
1283 utan dag
Herr Johan Ingevaldssons hustru Helga upprättar med råd och samtycke från

sin make sitt testamente… till hennes makes och hennes egna trälar och
trälinnor deras frihet
Jtem omnibus seruis et ancillis que tam dilecto meo marito quam mihi attinent
cum consensu silo confero libertatem
Jag ger också frihet till alla tjänare och tjänarinnor som tillhör min älskade
man och till mig, med samtycke

SDHK-nr: 1238
1283 juni 11

Sigge Guttormsson till Ljuna upprättar sitt testamente… och friger alla sina
trälar.
Mancipiis meis omnibus securam & propriam confero libertatem
Jag ger alla mina tjänare en säker och riktig frihet

SDHK-nr: 1269
1284 maj 2

Ragnvald Ingesson kungör att han på sitt yttersta… Slutligen skänker han sex
hemmafödda trälar deras frihet.
Jtem sex uernaculis confero libertatem
uernaculis = folkspråk, folkmun
Jag kommer nu att ge de sex folkspråkiga frihet

SDHK-nr: 1291
1285 utan dag
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Filip Jonsson, hertig Bengts av Finland tjänare, upprättar sitt testamente…
Slutligen friger han alla sina trälar och trälinnor.
Jtem omnibus seruis meis & ancillis existentibus in curiis meis uel non
manentibus in eis plenam confero libertatem.
Jag ger också full frihet åt alla mina tjänare och tjänarinnor som finns på mina
gods eller som inte är kvar på dem.

SDHK-nr: 1292
1285 utan dag

Filip Karlsson upprättar sitt testamente… slutligen friger han alla sina trälar
och trälinnor.
Jtem seruis & ancillis omnibus quos possideo confero libertatem.
Jag ger också frihet till alla tjänare och tjänarinnor som jag äger.

SDHK-nr: 1337
1286 maj 2
Nils Ubbesson, som skall fara på korståg till Heliga Landet, upprättar sitt

testamente… Slutligen friger han alla sina trälar … 11 öresland i ”Nysæter”…

11 öresland i ”Skæmmv”… 16 örtugland i nämnda ”Skæmmv”…
Jtem omnia mancipia mihi attinentia vbicumque fuerint, dimitto libertati.
Nu släpper jag alla slavar som tillhör mig, var de än är, fritt.

SDHK-nr: 1353
1286 oktober 21

Håfrid Sigtryggsdotter upprättar sitt testamente… Vidare friger hon Tove och
hennes två spädbarn
Touo cum duobus infantulis libertatem.
Tove med två små barn frihet.

SDHK-nr: 1389
1287 november 28

Cecilia Elofsdotter upprättar sitt testamente… 1 markland i ”Wddanes” med

alla tillägor samt 1/3 av nämnda gods utan byggnader… Slutligen friger hon
alla sina trälar av båda könen.
Ceterumsi in mea possessione siue domini mei ubicumque in regno suechie
seruilis condicionis cuiuscumque sexus aliquis inuentus fuerit, cum assensu
predictj mariti mei perpetuo confero libertati.
Dessutom, om någon person av något kön påträffas i min eller min herres ägo,
var som helst i Sveriges rike, i inställsamt skick (tjänare), med min förutnämnda
mans samtycke, ger jag dem evig frihet.

SDHK-nr: 1518
1291 april 25

Anders Båt upprättar sitt testamente… Slutligen friger han alla sina trälar och
trälinnor
Jtem omnibus seruis & ancillis meis confero libertatem.
Jag ger frihet åt alla mina tjänare och pigor.

SDHK-nr: 1573
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1292 augusti 1
Magnus Johansson (Ängel) kungör att han 12831228 upprättat sitt testamente

… 5 1/2 örtugland i Ölsta och 1/2 öresland i Säby … slutligen friger han alla
sina trälar och trälinnor
Seruis etiam meis tam empticijs quam vernaculis et ancillis, plenam confero
libertatem
Jag ger full frihet åt mina livegna, såväl som till de infödda och till tjänarinnor

SDHK-nr: 1600
1293 juli 6
Kristina, Johan Elofssons dotter och lagmannen Birger Perssons hustru …
Vidare skänker hon pengar, lösöre och jord till sina tjänare, bl.a. till tjänarinnan
Margareta 14 örtugland i ”fanø”, fördelade på 8 örtugland i ”bethernum” och 2
öresland i Vreta, och 2 bolster från sin gård ”ekihamar” samt till Gudlög,
Ingeborg och Katarina diverse lösören. … samt friger alla sina trälar och
trälinnor.
Omnes seruos & ancillas meas confero libertati.
Alla mina tjänare och tjänarinnor släppte jag fri.

SDHK-nr: 1840
1299 juli 16

Lagmannen i Värend, Nils Sigridsson, upprättar sitt testamente… Vidare ger
han alla sina trälar och trälinnor deras frihet.
Jtem omnibus seruis meis et ancillis confero libertatem
Jag ger frihet åt alla mina tjänare och tjänarinnor

SDHK-nr: 2061
1304 juni 2

Magnus Johanssons änka Ingeborg (Nilsdotter) upprättar sitt testamente…
samt friger alla sina trälar och trälinnor
Seruis quoque et ancillis meis omnibus plenam confero libertatem.
Jag ger också full frihet åt alla mina tjänare och tjänarinnor
(Seruis et ancillis = Slavar och tjänarinnor)

SDHK-nr: 2175
1307 januari
Brynolf från Fiskaby, Haroks son, upprättar sitt testamente … Vidare friger han
sin trälinnas son Johan … Prosten Sigmund i Västra härad, priorn i Nydala och
Bengt i Svenarum beseglar.
Jtem iohannem ancille mee filium do liberum ab omni condicione seruili
Nu ger jag John, min tjänare, min son, fri från alla villkor för träldom

SDHK-nr: 2337
1310 februari 26
Asmund Lang upprättar sitt testamente … Karl (”karelo”) hans frihet och en
häst med sadel
karelo conffero libertatem ac vnum equm cum vna cella
Jag ska ge Karl frihet och en häst med sadel
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Tabell och ordförklaring

SDHK årtal benämningar antal män kvinnor
762 1258 libertatem 12(?) namn 9 3
775 1259 seruitute libertatem 4
895 1269 libertatem 2 namn 2
897 1270 mancipiis libertatem 5
919 1272 seruitutis libertati 1 namn + 4 barn 1
962 1275 Mancipiis libertatem alla
965 1275 ancille libertatem 1 + barn 1
1005 1276 seruili libertati alla
1075 1279 seruili libertati alla
1121 1279 seruili libertate alla
1206 1282 libertatem 3 namn 3
1222 1282 mancipiis libertatem alla
1231 1283 seruis et ancillis libertatem alla
1238 1283 Mancipiis libertatem alla
1269 1284 uernaculis libertatem 6
1291 1285 seruis meis & ancillis libertatem alla
1292 1285 seruis & ancillis libertatem alla
1337 1286 mancipia libertati alla
1353 1286 libertatem 1 namn + 2 barn 1
1389 1287 seruilis libertati alla
1518 1291 seruis & ancillis libertatem alla
1573 1292 Seruis … et ancillis libertatem alla
1600 1293 seruos & ancillas libertati alla
1840 1299 seruis meis et ancillis libertatem alla
2061 1304 Seruis … et ancillis libertatem alla
2175 1307 ancille liberum 1 namn 1
2337 1310 libertatem 1 namn 1

Diplom (brev) som innehåller uppgifter om frigivna trälar. SDHK-nummer, årtal när brevet skrevs, de
latinska benämningarna för trälar oc h den frihet de fick, antalet personer som berördes, andelen män
respektive kvinnor.

Latinska benämnar

mancipia tjänare
mancipiis tjänare
seruili underdånig
seruis et ancillis tjänare och tjänarinnor
seruitute träldom, slaveri
ancille tjänarinna
uernaculis folkspråk, folkmun

libertatem frihet
libertati frihet
liberum fri
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Landbor

Äldre Västgötalagen

Kyrkobalken
4) Landbor skall ej huvudtionde ge mer än en gång ,utom ifall de vill eller att de
faller i huvudsynder.

Mandråpsbalken
20) Ej må man en landbo tvinga att söka ur en kyrkby till anna kyrka.

Ärvdabalken
24) Dör landbo före fardagar, då är två delar lösa av gård hans. Dör kvinna
hans, där en tredjedel lös av gården hans. Är med råg sått på gården, då skall
den som gården äger gälda åt arvingarna lika många skäppor som därpå är sått.
Dör husbonden, då skall landbo kvar sitta tills arrende hans är slut eller arving-
en gälda honom tillgåva hans.

Förnämessaker
2) Tar en man en annan man i skogen sin, träl eller legoman, han skall taga från
honom yxa eller dragdjur, det som bortre är.

z) Blir eld lös för landbo, han skall gälda första huset och ej mera, förutom
böter för gårdsförsämring, och han skall gälda åter skadan och 3 gånger 16
örtugar.

10) Städjar en man en legodräng, som är ej gången i kost hans, då är det rätt
hans med tolfts ed och två mäns vittnesbörd, att "jag städjades ej med dig och
inget avtal gjorde jag med dig". Törs han ej det svära, skall  han betala så stor
lega, som honom var sagt. Går han i kost hans, äter aftonvard och dagvard, då
kommer han ej med lag därur. Han skall betala så stor lega, som honom var sagt
och böte 3 gånger 16 örtugar ovanpå. Envar som kvarhåller sin legodrääng, då
bonde har lagligen klandrat sin legodräng, han skall böta 3 gånger 16 örtugar.
Mista skall bonde lika mycket därvid, om han driver bort legodräng ur familj
och från kost sin.

Edsöre
8) Nu om det är landbo, som hemgång görs hos eller har hyrt hus eller lånat, får
han eller någon av hans husfolk sår eller dråp eller öppet sår eller blodvite, då
skall han om både boskifte och sårabot och fred be. Nu om en annan man får,
den som landbons gård söker, sår, öppet sår eller dråp, då har den boskifte och
böterna, som sår eller dråp fick, och den skall be i fred, som jordäganden är och
ej landbon. Utom om jordäganden gör gärningen eller han visade andra dit
skadan att göra, då skall landbon be honom i fred.
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Utdrag ur "Västgötalagen nyare"
2) Alla de män som får åkerlass om åren, de skall tionde utgöra och kronoskat-
ter utgiva. Gör han tideköp, då skall han ej utgöra dem. Ej skall legodrängar
dem utgöra. Var och en som skall utgöra skatt och gör det ej, han skall böta 8
örtugar och dem tar häradshövdingen och hälften målsägaren.

57) Utfäster bonde åt legodräng utsäde till lega, skall han böta 16 örtugar: skall
ha en tredjedel kungen, en häradet och en den som jorden äger, och legodräng
skall mista säden och den skall ha den, som jorden äger.

60) Var och en som ej medverkar i dessa stämmodagar, skall böta bonde eller
bryte öre, legoman eller inhysesman en örtug.

76) Av alla återgångseder äger biskopen 3 marker av huvudmannen och kungen
1 mark av varje edgärdsman. Visar en man för legoman sin i ed, då skall bonden
böta och legodräng skall ge fasta.

114) Vilken utländsk man, den som ej är här bofast eller är legoman hos en
annan, nyttjar något av landsallmäningen och blir taget därvid, skall man taga
av honom det som han har med sig saklöst och ha skall den det, som tar det.

147) Bär legodräng, allmänningsbönder dera sönder, brytar, mjölnare eller
tjänare i krig dolk, skall han böta 3 gånger 16 örtugar.

IV: 20,1) Sitter ensam man eller ensam kvinna och vill de ej i lega gå, utgör ej
säd, ej skatt och skulder, kräver en bonde honom till legoman eller henne till
legokvinna, var och en som dem hyser eller också sedan håller, då de är krävda,
han skall förlora sina 3 gånger 16 örtugar.

Latinbalken

61) Men om en landbo säger att prästen inte var förhindrad, skall prästen
försvara sig med sex präster.
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Diplomatariet år 1200-1280
De allra flesta är brev från kungen eller kunglig person och de riktar sig alltid
till en kyrklig jordägare.

SDHK-nr: 286
1200 utan dag
Kung Sverker Karlsson kungör att han till Uppsala kyrka skänkt byn Sundby på
Munsö med dess landbor
karuli regis filius Swercherus dei gratia rex Sueorum tam posteris quam nunc
degentibus sancte matris ecclesie filiis in uero salutari salutem. Quoniam
memoria humana labilis est. scriptis ea que de memoria labi non debent
commendare oportet. Nouerit igitur discretio uestra, nos sancti spiritus
instinctu commonitos. spe quoque celestis remuneracionis ductos uillam
quandam in munzei sunby nominatam cum accolis & piscationibus accolis
attinentibus sancte matri upsalensi uidelicet ecclesie perpetuo iure possidendam
contulisse. Piscationes uero de eadem uilla ad mansionem regiam alsnu
manentem pertinentes excepimus. Preterea ad honorem eiusdem ecclesie
canonicorumque ibidem seruiencium sustentamentum. octo octonarios in uilla
upsalensi.
accolis = medbrottsling, utmärkelser (landbor?)

SDHK-nr: 627
1250 utan dag
Drottning Katarina (”K”) och Birger (”B”) jarl kungör att drottningen skänkt
gårdar i Kil, som bebos av två landbor
sanctimonialibus ibidem deo seruientibus predia in Kil que duo incole incolunt
pro quadam iuuene puella. J.
till de heliga människorna som tjänade gudarna där i Kil, vilka två invånare
höll på att bosätta sig för en viss ung flicka. J.
incole incolunt = invånarna bebor

SDHK-nr: 644
1250 september 22
Kung Valdemar (”U”) kungör att han fritar nunneklostret i Vreta, dess gårdar
och landbor från kunglig påbörd
Notum sit omnibus quod claustrum dominarum de wretis & omnes earum
mansiones necnon & incolas ab omni regio grauamine liberas esse concedimus.
Låt det vara känt för alla att vi medger att klostret för nunnorna i Wreta och
alla deras boningar (gårdar), såväl som invånarna, är fria från all landets
börda.

SDHK-nr: 802
1262 utan dag
Biskop R (Ragvald) i Skara bekräftar kaplanen och kaniken Arnbjörns rätt till
kanikränta av en halv gård, som biskopen skänkt, några bodar vid torget, som
domprosten skänkt, samt två landbogårdar i Öraryd och domprosttionden av
Ale och Bjärka härad.
scilicet colonas de ørariwdhum & has prouincias.



20

det vill säga kolonisterna (landbor?) i ørariwdhum och deras provinser
(gårdar).

SDHK-nr: 832
1265 utan dag
B (Birger) jarl bekräftar och stadfäster Ulvhild Birgersdotters donation till
klostret i Vreta vid sitt inträde i detta av Hultekil med tre landbohemman och
övriga tillägor
Hultakyl cum tribus colonis
Hultakil med tre kolonister (landbor)

SDHK-nr: 869
1267 januari 9
Kung Valdemar (”W”) av Sverige kungör att alla klostrets i Gudhem egendomar
och gods med alla landbor och förvaltare skall vara befriade från all kunglig
beskattning utom kunglig gengärd
Monasterij De gudem cum villicis omnibus & colonis
Klostret i Gudhem med alla förvaltare och kolonister (landbor)

SDHK-nr: 870
Kung Valdemar kungör att alla Riseberga klosters gods med landbor och
tillägor skall undantagas från kunglig beskattning
Risebehg attinentes ob sororum deuocionem ibidem existencium vbicunque in
regno nostro sunt constitute cum colonis & omnibus pertinenciis suis. Villis.
Nemoribus. Agris. piscacionibus suis.
Risebehg, på grund av systrarnas hängivenhet är de på samma plats var de än
är i vårt rike, med nybyggarna (landbor) och alla deras tillhörigheter. Byar i
skogen. Åkrar. Deras fiske.

SDHK-nr: 880
1268 april 12
Johan Eriksson avfattar i närvaro av biskop Henrik i Linköping sitt testamente.

… en landbogård i Landö
Ecclesie sandwik ad mensam sacerdotis do incolatum unum. landø.
Till Sandviks kyrka och prästbordet ger jag den obebodda Landö.

SDHK-nr: 969
1275 januari
Kung Magnus av Sverige kungör att han befriat allt gods tillhörigt Mariakyrkan
i Riseberga med landbor och tillägor m.m. från all kunglig rätt
omnes possessiones Ecclesie eiusdem beate marie de Risebyergh attinentes ob
sororum deuocionem ibidem existencium. vibicumque in regno nostro sunt
constitute cum colonis & omnibus pertinencijs suis. villis. & Nemoribus. Agris.
piscacionibus suis.
all egendom som tillhör kyrkan av samma välsignade Maria i Riseberga på
grund av vigningen av systrarna som existerade där, var de än är i vårt rike, är
de etablerade med kolonisterna (landborna) och alla deras tillhörigheter i byar,
skogar, åkrar och deras fiske.

SDHK-nr: 989
1275 december 24
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Kung Magnus av Sverige kungör att han till biskop E(rik) i Skara sålt gården
Näs (Eggby socken), Valle härad, med kvarn och landbogård med skog i Istrums
socken
Nos curiam quandam Que dicitur. nes jn prouincia Wallahered sitam. Cum
molendino prope curiam ipsam & colonatu cum silua de ystreem.
Det sägs att vi har ett visst gods. Nes ligger i provinsen Walla häred. Med en
kvarn nära själva godset och ett boställe med en skog i Istrum.

SDHK-nr: 1007
1276 augusti 7
Kung Valdemar av Sverige kungör att alla Gudhems klosters gods med landbor
och tillägor skall undantagas från kungliga avgifter, skatter etc.
(avskrift med flera hänvisningar till texten i SDHK 870, se ovan)

SDHK-nr: 1013
1277 januari 30

Bengt, Sveriges kungs bror och kansler… Dessutom lovar han att före påsk
tilldela kyrkan ett antal landbor, som tillsammans varje år till kanonikatet skall
betala 20 tön säd och lika många penningar i vanligt mynt, som man normalt
betalar samman med denna mängd säd.
Jnsuper protestamur & obligamus nos eidem ecclesie assignaturos tot colonos
qui ad corpus ipsius canonie viginti thynones anone persoluent annuatim cum
totidem denariis vsualis monete qui cum tot thynonibus reddi solent secundum
terre consuetudinem approbatam.
Vi påstår vidare och lovar att vi kommer att tilldela samma kyrka så många
kolonister (landbor) som kommer att betala till kanonikatet tjugo thynoner
(tön) årligen med samma antal penningar i den gemensamma valutan som
vanligtvis betalas med så många thynoner enligt den godkända seden i landet.

SDHK-nr: 1062
Kung Magnus av Sverige kungör att han för evig tid fritar alla landbogårdar

under kyrkan i Husby… från nämnda skatter och sakören
Tenore presencium notum facimus vniuersis quod Colonias omnes sitas iuxta
ecclesiam laggerreddy in osaby
Vi meddelar härmed för alla att kolonier (landbor) alla ligger intill Husby vid
Lagga kyrka

SDHK-nr: 1066
1278 december 31
Biskop B (Brynolf) i Skara kungör att han till Birger, tidigare domprost och nu
kanik i Skara, överlåtit gårdarna Kyrkefalla (Kyrkefalla socken) och Mofalla
(Mofalla socken) med alla tillägor samt prostskäppan i Vadsbo (härad) och alla
landbogårdar där, som tillhör domprostämbetet
curie kyrkiofald & modhghofald
godsen kyrkofalla och mofalla

SDHK-nr: 1075
1279 februari 3

Viglog Nilsson upprättar sitt testamente… samt 1/2 markland, enligt

skattetaxering… till sin brorson Peter sin landbogård i ”mom”
Jtem domino petro fratrueli meo incolatum meum in mom.
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Jämväl till min bror herr Peter min obebodda egendom i Mom.

SDHK-nr: 1083
1279 mars 22
Magnus Gerasson tillkännager att han till biskop Anund i Strängnäs har pantsatt
sin gård Skedevid (Tjärstads socken) i Kinda härad, som omfattar sex åttingar
jord, med alla lösa och fasta tillhörigheter samt en kvarn och två landbogårdar
secundum consuetudinem & leges Osgocie Cum Omnibus attinenciis dicte
Curie Mobilibus & Jmmobilibus cum vno Molendino & duabus Coloniis ac
duo molendina Jn thorshargy
Med all hänsyn för nämnda gods, rörlig och fast med en kvarn och två kolonier
(landbor) och två kvarnar i Torshälla

SDHK-nr: 1092
1279 juni 9
Kung Magnus av Sverige kungör att han beviljar alla Saba (Julita) klosters gods
med landbor och tillägor frihet från kungliga avgifter, skatter
(avskrift med flera hänvisningar till texten i SDHK 1007 samt 870, se ovan)

SDHK-nr: 1094
1279 juni 11
Kung Magnus av Sverige kungör att han tar Fogdö kloster (Vårfruberga) och
dess nunnor med alla klostrets gods, landbor och tillägor i sitt beskydd och att
han beviljar förutnämnda gods etc. frihet från kungliga avgifter och skatter
bonis ipsarum mobilibus & immobilibus famulis villicis collonis familiis &
personis in eisdem bonis commorantibus admisisse & recepisse sub nostram
protectionem & presidium speciale. Donantes eadem bona cum omnibus
famulis villicis & collonis familiis & personis prenotatis in eisdem bonis ut
diximus commorantibus ab omnibus iuribus & causis regalibus
att de mottog vårt särskilt skydd och vårdnad för förvaltarnas lösa och fasta
tjänare (landbor), familjerna och personer som vistas på samma gods. Att ge
samma gods med förvaltarnas alla tjänare (landbor) och koloniernas
(landbornas) familjer och de personer som är boende på samma gods som vi
har sagt till invånarna från alla kungliga rättigheter och orsaker

SDHK-nr: 1107
1279 augusti 25
Kung Magnus av Sverige kungör att han fritagit allt gods tillhörigt Mariakyrkan
i Alvastra med landbor och tillägor m.m. från all kunglig rätt
(avskrift med flera hänvisningar till äldre text)
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Trälar och andra tjänare

Nedanstående genomgång visar att trälar måste ha varit ett allmänt begrepp
som avsett både män och kvinnor. Alternativa begrepp som ambat kan inte
uppfattas som allmänt för alla trälkvinnor utan endast för vissa. På samma sätt
är begreppet fostrar (fostre och fostra) endast avsett för ett mindre urval.
Begreppet bryte är mer besvärligt eftersom det ibland avser en särskild grupp
bland trälarna, men eftersom de hade mer ansvar och detta inte upphörde med
träldomens avskaffande så fanns begreppet kvar för vissa uppgifter även under
yngre medeltid.

Äldre Västgötalagen
Den moderna svenskan har använt begreppet trälkvinna för att översätta ordet
ambat, vilket sannolikt inte är korrekt. Likaså översätts thägn med fri man,
vilket inte heller är en fullvärdig beskrivning.

Trälar

Mandråpsbalken
 Ska man för ättledd man därefter böta, den som trälbunden (an nøþoghær) har

färdats, honom ska man efter böta med 9 marker i arvingebot och 6 marker i
ättebot, så som efter ättfödd man utom halv ättebot, för det att ätt hans är till
hälften trälar och frigivna 7r

 Träl dräper man ättfödd 8r
 Dräper en man en träl 8r
 ska böta för träl som för fri man (thägn; þral sum þiængn) 9r

Vådasårsbalken
 Träl får sår, böta ska en man därför 1 mark 11r
 Ger en frigiven sår eller en mans träl (frælsgiui sar ællær þrell) 11r

Såramålsbalken med våda
 Träl får vådasår, kan ej för bonden arbeta. Ligger han åtta dagar, då ska han böta 1

örtug. Ligger han sexton dagar, ska han böta 2 örtugar. Ligger han 24 dagar, då ska
han böta 1 öre. Även om han längre ligger, får han icke mera för det. 11v

 Mäta ska man en träls lemlästningar. 11v

Slagsmålsbalken
 Detsamma (7 öre 3 örtugar) är en frigivens (frælsgiuæ) böter och 6 örar är en träls

12v

Ärvdabalken
 Kvinna gifter sig bort från barn sina, äger barnen trälkvinna (ambut) eller träl

(þræll) 14v
 Har bonden samlag med trälkvinna (ambut) sin, så att han avlar barn med henne,

då är det frillobarn moderns i lagen vår, och ingen annanstans är något barn
moderns frillobarn utom här i denna sak 15v
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 Vill en man en annan man ur träldomen lösa … bjuda dem 2 öre i guld eller 2 mark
vägda … att han honom så närskyld är att han äger att lösa honom 18r

Giftermålsbalken
 Vill träl få huskvinna (Vill þræll fa huskono), han ska ge 2 örar till den som henne

äger. 19r
 Ligger en man med en fri fostra (frælsæ fostro) , han ska böta 12 öre, för trälkvinna

(ambut) 6 öre, för ätteboren kvinna (ætborna kono) 6 marker. Den som barn äger
med trälkvinna (ambut), han ska svara för henne, till dess att hon kan kvarn dra och
ko mjölka. Dör hon av barnet, bötar han 3 marker. 19v

Rättlösabalken
 fri eller träl (fræls allær þræl) 23v
 Löper träl (dræl) bort eller trälkvinna (ambut) från husbonde (lawarþi) sin och gör

någon skada, dräper, stjäl eller rånar, ej ska husbonden skadan gälda, om ej han
återfår hjon sitt 24r

Tjuvabalken
 Går att stjäla, bryte eller träl (bryti ok þræl), bryte ska man upphänga och ej träl

(dræl). 31v
 Stjäl en man en annan mans träl (þræl) eller trälkvinna (ambut) 35v
 Finner en man träl (þræl) sin eller trälkvinna (ambut) 35v
 Tar en man träl (þræll) eller trälkvinna (ambut) på löpstigar 36r
 Träl (þræl) och trälkvinna (ambut) dem ska man köpa med vän … den som säljer

träl (þræl) och trälkvinna (ambut) 36r

Förnämessaker
 träl eller legoman (þræl ællær legho) 36v

Lekarerätten
 Han ska aldrig be mera om rätt än trälkvinna (huskonæ) piskad. 40r

Brytar och dejar

Ärvdabalken
 Ej får man moder vid bo skilja, om inte fostra är till för boet att sätta. Moder ska

dit fara 3 gånger om året att se till boet, om en bryte för det sitter. 14v
 Far en man från landskapet sätter bryte för sitt bo, och säger att han ska gå

till Rom, då ska bryten boet vårda i ett år. Sedan ska arvingen vårda det och
icke bryten längre, om inte arvingen vill. 16r

 Tar en man bo i arv, kan ej bryte förestå det eller deja, ska båda makarna
avkastning äga. 17r

 Sätts bryte för en mans bo, han är misskundsman (en som inte har rätt att
fordra något), för bonde som boet äger. 17r

Tjuvabalken
 Går att stjäla, bryte eller träl (bryti ok þræl), bryte ska man upphänga och ej träl

(dræl). 31v
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Fostrar

Ärvdabalken
 Farbror ska barnens talan föra och fostra ska för boet sitta. 14v

Giftermålsbalken
 Får en frigiven en fostra, ges ej vängåva eller hinderdagsgåva, då gifter hon

sig till hälften. 19r
 Ligger en man med en fri fostra (frælsæ fostro) , han ska böta 12 öre, för trälkvinna

(ambut) 6 öre, för ätteboren kvinna (ætborna kono) 6 marker. Den som barn äger
med trälkvinna (ambut), han ska svara för henne, till dess att hon kan kvarn dra
och ko mjölka. Dör hon av barnet, bötar han 3 marker. 19v

Ärvdabalken
 Ej får man moder vid bo skilja, om inte fostra är till för boet att sätta. Moder ska

dit fara 3 gånger om året att se till boet, om en bryte för det sitter. 14v

Ambat

Ärvdabalken
 Kvinna gifter sig bort från barn sina, äger barnen trälkvinna (ambut) eller träl

(þræll) 14v
 Har bonden samlag med trälkvinna (ambut) sin, så att han avlar barn med henne,

då är det frillobarn moderns i lagen vår, och ingen annanstans är något barn
moderns frillobarn utom här i denna sak 15v

Giftermålsbalken
 Ligger en man med en fri fostra (frælsæ fostro) , han ska böta 12 öre, för trälkvinna

(ambut) 6 öre, för ätteboren kvinna (ætborna kono) 6 marker. Den som barn äger
med trälkvinna (ambut), han ska svara för henne, till dess att hon kan kvarn dra
och ko mjölka. Dör hon av barnet, bötar han 3 marker. 19v

Rättlösabalken
 Löper träl (dræl) bort eller trälkvinna (ambut) från husbonde (lawarþi) sin och gör

någon skada, dräper, stjäl eller rånar, ej ska husbonden skadan gälda, om ej han
återfår hjon sitt 24r

Tjuvabalken
 Stjäl en man en annan mans träl (þræl) eller trälkvinna (ambut) 35v
 Finner en man träl (þræl) sin eller trälkvinna (ambut) 35v
 Tar en man träl (þræll) eller trälkvinna (ambut) på löpstigar 36r
 Träl (þræl) och trälkvinna (ambut) dem ska man köpa med vän … den som säljer

träl (þræl) och trälkvinna (ambut) 36r

Huskona

Giftermålsbalken
 Vill träl få huskvinna (Vill þræll fa huskono), han ska ge 2 örar till den som henne

äger. Icke äger frillomannen del i barnen (ækki kiæpsir i barnum). Ger en man åt en
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annan man sak att han har legat hos huskvinna hans, då skall han där för gå tolfts
ed eller böta 6 öre. Har en kvinna hor gjort och ger en bonde åt sin kvinna sak, då
skall hon värja sig med sju män av nämnden. Blir hon värjd, skall han böta till
henne 4 marker. Dem ska man åter till boet lägga. Äger hon dem vare sig dem
skiljer död eller håg. Blir hon ej värjd, då ska hon gå från bo och boslott i
vardagskläder sina. 19r

 Ger en man åt en annan man sak att han har legat hos huskvinna hans, då ska hon
värja sig med sju män av nämnden. Blir hon värjd, ska han böta till henne 3 marker.
Dem ska man åter till boet lägga. Äger hon dem vare sig dem skiljer död eller håg.
Blir hon ej värjd, då ska hon gå från bo och boslott i vardagskläder sina. 19r

Lekarerätten
 Han ska aldrig be mera om rätt än trälkvinna (huskonæ) piskad. 40r

Frilla och frillobarn

Ärvdabalken
Hawir bonden hialæghi widþær ambut sinæ. swa at han afflær barn mæð
hænni. þa ær þæt frillubarn modþor .i. laghum warum.
 Har bonden samlag med trälkvinna (ambut) sin, så att han avlar barn med henne,

då är det frillobarn moderns i lagen vår, och ingen annanstans är något barn
moderns frillobarn utom här i denna sak 15v

 Den ska barnet äga, som varje natt ligger hos henne och gift är till henne med lag.
Kvinna äger slokfrillas (=frillas) son och en annan har lagvigd kvinnas son
(slokifrillu son ok annan aþalkono son). De ska båda hennes arv taga, lika mycket
den ena som den andra. 15v

 Stjäl han sig sedan till henne och avlar barn, det är frillobarn. Det tar mödernearv
och ej fädernearv. 15v

Giftermålsbalken
 Vill träl få huskvinna (Vill þræll fa huskono), han ska ge 2 örar till den som henne

äger. Icke äger frillomannen del i barnen (ækki kiæpsir i barnum). Ger en man åt en
annan man sak att han har legat hos huskvinna hans, då skall han där för gå tolfts
ed eller böta 6 öre. Har en kvinna hor gjort och ger en bonde åt sin kvinna sak, då
skall hon värja sig med sju män av nämnden. Blir hon värjd, skall han böta till
henne 4 marker. Dem ska man åter till boet lägga. Äger hon dem vare sig dem
skiljer död eller håg. Blir hon ej värjd, då ska hon gå från bo och boslott i
vardagskläder sina. 19r

"an nøþoghær"
(nödställd som tjänar en herre)

Mandråpsbalken
 Ska man för ättledd man därefter böta, den som trälbunden (an nøþoghær) har

färdats, honom ska man efter böta med 9 marker i arvingebot och 6 marker i
ättebot, så som efter ättfödd man utom halv ättebot, för det att ätt hans är till
hälften trälar och frigivna 7r
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Frigiven och ättledd

Mandråpsbalken
 Ska man för ättledd man därefter böta, den som trälbunden har färdats, honom ska

man efter böta med 9 marker i arvingebot och 6 marker i ättebot, så som efter ätt-
född man utom halv ättebot, för det att ätt hans är till hälften trälar och frigivna

7r

Vådasårsbalken
 Ger en frigiven sår eller en mans träl (frælsgiui sar ællær þrell) 11r

Såramålsbalken med våda
 Mäta ska man en träls lemlästningar. Så mycket som han är värre, så mycket ska

man mindre böta som för frigiven. 11v

Slagsmålsbalken
 Detsamma (7 öre 3 örtugar) är en frigivens (frælsgiuæ) böter och 6 örar är en träls

12v

Ärvdabalken
 Dör en frigiven, säger de som honom äger, till två lotter gift vara, då ska de gälda åt

kvinnan hans mark till hinderdagsgåva (morgongåva) 18v

Giftermålsbalken
 Får en frigiven en ättboren kvinna, då är 1 mark vängåva och 1 mark

hinderdagsgåvan (morgongåva). Barn deras ska ättborna vara. 19r
 Får en frigiven en fostra, ges ej vängåva eller hinderdagsgåva, då gifter hon

sig till hälften. 19r

Tjänare och hjon

Kyrkobalken
 Präst ska bonde smörja och bondes hustru, bondes son och dotter hans, äldsta barn

för tionde sitt. Men för varje hjon, som han ska smörja, ger han 2 örar och likaså
för alla de män, som ej betalar tionde sitt, och 1 öre för gravplatsen för alla fria
män, de som nattvard mottar och 1 örtug för nattvaka. 4v

Tjuvabalken
 Nu är uthus. Avger den klagan, som sitt har mist: "Du förde det dit, därför att du

har vållat det eller tjänare (hion) dina, som du har talan för att tjäna."

Giftermålsbalken
 Gifter sig kvinna med en andra man, gifter sig en tredje gång, dör kvinnan, har barn

i hjonelag (äktenskap), då ska den yngsta kullen arv taga, lösöre allt och jord den,
som är köpt till gården. 15r

Rättlösabalken
 Löper träl (dræl) bort eller trälkvinna (ambut) från husbonde (lawarþi) sin och gör

någon skada, dräper, stjäl eller rånar, ej ska husbonden skadan gälda, om ej han
återfår hjon sitt 24r



28

Landbor och legofolk

Kyrkobalken
 Landbor ska ej huvudtionde ge mer än en gång 2r

Mandråpsbalken
 Ej må man en landbo tvinga att söka ur en kyrkby till annan kyrka 5v

Ärvdabalken
 Dör bonde och hustru lever. Bor de på jord hans, dör han före fardagarna, då ska

hon till sin jord fara och till hälften med landbon boet sitt ha. Han äger att bevisa
för ett år arrende och inte längre. Kvinnan tar en tredjedel i boet och 3 marker av
hans lott. Sedan timmer och kvarnredskap, det ska man allt skifta såsom bo.

17r
 Dör landbo före fardagar, då är två delar lösa av gård hans. Dör kvinna hans, då är

en tredjedel lös av gården hans. Är med råg sått på gården, så ska den som gården
äger gälda åt arvingarna lika många skäppor som därpå är sått 18r

 Dör husbonden, då ska landbo kvar sitta tills arrende hans är slut eller också ska
arvingen gälda honom hans tillgåva (handpenningen när landbogården tillträddes)

18v

Förnämessaker
 Blir eld lös för landbo, han ska gälda första huset och ej mera, förutom böter för

gårdsförsämring, och han ska gälda åter skadan och 3 gånger 16 örtugar. 37v
 Om det förstår vi med de män som jordägande är och ej därmed landbor, som vid

detta tionde hålls ej för kyrkovigning. 42r



29

Västmannalagen
Ett urval textställen.

Den "äldre" Västmannalagen

Kristnabalken
§ 4
wardir prestir a wæghi vte staddir aghi witu meþ twem mannum sialwir han
þriþi. wari swa þræll .i. witnum sum frælsman. (5)

Den "yngre" Västmannalagen

Kristnabalken
§ XXIIII
Ægh ma offwormaghe i eþe wara . oc oscriptaþær man som oletdær ær i kirkio.
oc egh ma en man twa eþa swæria om en dagh. oc egh þræl i eþe wara. Þæssa
alla scal v eþe wraca för æn swærs. (107)
… cononne æro skylder innan þriþio byrþ. Hæffþar þræll moþor sina . böte
fiorþong aff (fræls manzbot.) swa oc allt þæt han hittær bryta innan þriþio
byrþ. ær æi sander at. wære bonden han mæþ sæx manna eþe. hittær bryta utan
þriþio byrþ. böte .III. öra. ællær wære bonden han mæþ þriggia manna eþe. (109)
Vvites löscom manne hor. ær sandær at. böte hwart þera biscope tolff öra. æller
wære mæþ eþe sæx manna frælsom oc fiuþætighom. oc innan hundæres .
Vvites þræle hor. böte fiurþong aff frælsmanz bot. ællær wære bonden han .
mæþ eþ þriggia manna. (109)

Gripningabalken
Kombir þræl .i. lagha gipning. oc ængin weet at han ær þræll. þæn combir þær
a. takir sin attir. fa æcki mera af fæ meþ hanum . æn han flytti þær .i. garð. kæri
nokor . til barn hans. far æki af þöm. þy at æ ganga barn .i. bætre halwu.
Sæghir þræll at han hafþi mera þær .i. garð. gangi bondi firi meþ twem witnum
oc tolf manna eþi.
Kombir þræll .i. land wart .i. lagha giptu. quæl ængin han .i. hans lifdaghum.
hawi siþan ængin wizorð at quælia barn hans. (48)

Ärvabalken
§ XIIII Her six om þræla arff
Nv takær fræls maþær. ofrælsa cono. mæp laghom oc lanzræt oc mæþ æghanda
wilia . afla þön barn soman. Þæt barn a frælst wara . oc swa conan. oc allt þæt
aff hænne föþes siþan. Takær ofræls maþær frælsa cono. mæþ lagh oc lanzræt.
gangær awogh vtt v ætt sinne. fa þön barn soman . þær gange barn a bætre
halwo (132)

Manhelgsbalken
§ VI
Takær bonde annars þræl lane. ganga baþe i scogh saman . hogga baþe træ
saman. far þræl bana af. gælde bonden þræl attær mæþ marcom siv. fa baþir
bana aff. liggin baþir ogilldir. Hogga twer træ ett. ællær stene wælta. fa baþir
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bana aff. liggin baþir ogilldir. far annar bana af. giællde þa annar annan attær
mæþ marcom siv. (141)
§ XIII
Nv can bonda leghodrængær. ællær brytia. ællær þera leghocona. ællær þræll
þera ællær ambat. bondan æller brytian. ællær þera husfror. ællær þera barn
dræpa . take þa þylican ræt op. som nu ær taldær. (148)
§ XXVI:9
Dör manz fostre. hafr baþe bo oc boscap. gior baþe reþ oc roþ. hwar som goz
þæt ræner fore halzmanninom . boþe lik oc linda. hæte wiþ .XL . marcom .
Coma til frænder. göþa þan oc goþan giora . wære þær mæþ .XL marker gitær
æi wart oc goþan giort. böte XL markær. (159)

§ XXVI
Stæl þræl ællær hema cona bondans til öres. öres agrepær mæþ. böte .III.
markær. ællær
wære bonden þræl sin mæþ tolf manna eþe. þænna eþ scal bonden ganga. oc æi
þrællen. Allar þrælsins gærningar ællærs . ganga æckæ utan i fiorþong aff
frælsmanz bot. (161)

Köpmålabalken
§ III
Hwarsom annan qvæl callar þræl oc þiþborin uara , han scal væria sic. (187)
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Yngre Västgötalagen
Endast enstaka textställen.

Annöþoghær

Dråpabalken
XXXI
Wil maþer man or anögþom. ðom lösæ. þa skal siunættingh giæræ firi þem ær
handæ mellum hauer ok biuþe þem tua oræ gulz æller tuar marker væghuær
och latæ vitni til bæræ a sinættingæ at han ær sa skylðer at han a at lösæ han. at
lagmæli.

XXXII
Ætleþer man þrel æller ambut. ok taker i æt meþ sik a þinge. þa taker han arf
hans. æn eig er sun til æller ðotter. faþer æller moþer. broþer æller systur. ær
nokot þerra til. þa taker þen arf ætleðe.
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Östgötalagen
Begrepp
annöþughær (anöþugher -ogher, anögher)
ungefär anöduga med nutida stavning; nöd eller tvång som är pålagd någon
Förekommer endast i Västgötalagen (I Md 2; II DrB 7, GB 6:4, 11, ÄB 31),
Östgötalagen (DrB 21, ÄB 14, 15, 19, Vaþ 32:3, ÄB 15).

Vådamål och såramål
.III.
Nu uarþær annöþughær i uaþa dræpin. þa ær han sua gildær i uaþa sum uilia.
Nu dræpær þræll i uaþa. gialde sua bonde firi uaþa sum firi uilia. Warþær
fostre i uaþa dræpin ælla gær han drap gialde sua firi uaþa sum firi uilia. §. 1.
Nu uarþær kona ælla ughurmaghi i uaþa dræpin ælla dræpa þön i uaþa bötin
sum för uar skilt æn fræls man hafþe [þæt] giort. utan þerra mals man fulle eþin
firi þem. §. 2. i allum uaþa þa bötis egh þukke ok egh ensak.

XVI
Nu huggær man ælla kona ælla ughurmaghi þræl annars fullum sarum huat þæt
ær hældær mæþ uilia ælla uaþa: þa böte firi siax öra ok leghe hanum lækir ok
halde uppe daxuærkum ok föþe þrælin mæþan han sar liggær. warþær han
lyttær af: þa haui han þæn lytta ok fa bondanum olyttan firi. i saramalum æru
þer baþir iamgildi þræll ok fostre. §. 1. Nu sarghar þræll frælsan man. skiuuær
ælla skiutær. slar bloþuiti ælla skenu ælla riuær frælsan man: han hauær firi
huggit sik ok sinu gildi. ær þæt fostre þa böte þæn sum fostran a þöm sum
sarghaþær uar atta markær þær aghi i huarte karl ælla kunungur ok sua ok æn
þæt mæþ uaþa giort uar. uarþa þe sarghaþe þræll ælla fostre: þa þæn sum
sarghaþe böte sua firi uaþa sum firi uilia: sua ok huat sum gærs til annöþughxs
þa bötis sua firi uaþa sum firi uilia. §. 2. Nu hamblar man þræl annars manzs.
huggær af hand ælla fot mæþ uilia: gialde atær fullum giældum ælla annan firi
ok mæþ þrea markær. þæt ær bondans þukke. aghe i huarte karl ælla
kunungær.

XX.XV
Will egh han lösa hana. þa a þæn uald sum stulin uarþ antuiggia giua hænne lif
ælla böta ena mark kununge ok andra hæræþe ok uari hans ambat ælla at þriþia
kuste hana stenka i hæl. þæssin laghin gaf kunung magnus.

XX.XVII.
: löse en þerra antuiggia malsæghande ælla kunungx soknare. ælla hæræzs
höfþinge uiþær tua ok uari hans ambat þær til at han fa þreia markær firi hana.

Giftasbalken
XXIX.
Nu takær man fostra sin ok biþær frælsa kunu ok kallar han frælsan uara. Nu
biþær fræls man fostru ok bonde kalla hana frælsa uara: hauin þær firi giuit uan
sinne ok þön uarin fræls ok alt þæt af þem kombær hon a frælsa omynd haua.
§. 1. Nu biþær fræls man fostru ok han uet at hon ær fostra omynd hænna ær
siax öra. Nu biþær fostre frælsa kunu ok hon uet at han ær fostre. þa minskas
rættær hænna. hænna omynd ær siax öra. Nu afla þön bos ok barna ok boa
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saman þa dör fostre. þa takær þæn han atte tua lyti af bo ok hon omynd sina:
þæt æru siax öra. ok þriþiung af bo. ok gangin æ barn a bætri alf. Nu dö fostra
taki þæn uan a til hænna omynd hænna ok þriþiung af bo. gangin æ barn a
bætre alf. fylghin þem fræls æ. §. 2. Nu giftir man fostru sina fostra annars
manzs. æru þer baþir uiþær sum uan aghu til þerra. þa ær omynd þerra tue öra:
ær höghinde ok hofþa dyna þæt hetir hamar siangh: nu alla þön bos ok barna.
nu döia þön þa takær hin sum fostruna atte omyndina ok þriþiung af bo ok sua
af barnum ok hin sum fostran atte tua lyti af bo ok sua barnum: nu gangær
fostre manzs æfte fostru: þa a egh kæfsir i barnum:

Försäljningar (eghna salu)
XX.III.
Nu bor fostre i bo þa will bonde uan sin sælia. þa skal fostra mæþ fæstum köpa:

Dråpabalken
XVI.
Nu dræpær fostre frælsan man. haui firi huggit bo sinu. þæt skiptis mællin karls
ok kunungx ok rætzs arua. ok hauær han firi huggit atta markum þæs sum uan
a til hans þöm taki rættær arui. §. 1. Nu dræpær fræls man fostra. böte atta
markær þöm sum uan atte til hans. §. 2. Nu dræpær fræls man annöþughan.
böte þrea markær slika sum han skal lösa mæþ. þæt æru siax markær pænninga.
ælla þrea markær uaþmala. tolf alna til öris ælla fiughur nytia nöt þæn uxa sum
þrea hauær draghit. þa ko sum þrea kalua hauær burit.

Södermannalagen
Manhelgsbalken
XXXVII
Can bonda eller brytia legho drænger eller legho kona .thræl eller ambut them
sialua. husfrur eller barn thera dræpa eller forraða. thær dømis man til stægl .ok
kona unde sten . ok pænninga thera æn nocre til æru til thræskiptis (157)
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Ledung
Avsikten med detta kapitel avser inte primärt att belysa själva ledungen, utan
syftar till att klarlägga förhållanden kring trälarnas antal och andel av befolk-
ningen och huruvida de fick medverka i ledungen eller inte.

Ledungen var en krigsorganisation som omfattade skepp och roddare samt före-
kom i Sverige, Danmark och Norge. Ledungsflottans centrum tycks ha varit
landskapen runt Mälaren, men berörde som mest hela östersjökusten från Små-
land och Öland upp till Ångermanland men också Gotland och troligen SV
Finland. För att åstadkomma en rättvis fördelning indelades de berörda bygd-
erna i hund, vilka under slutet av 1100-talet och början av 1200-talet successivt
övergick till hundare, men ledungen förändrades runt mitten av 1200-talet
innan alla bygderna blev omräknade. Trots detta förblev skyldigheten att ställa
upp i ledung åtminstone till slutet av 1300-talet. Dessa begrepp hund och
hundare syftar på talen storhundra om 120 enheter samt hundra om 100
enheter.

Skillnader mellan landskapen

Den främsta källan angående ledungen är Upplandlagen som stadfästes 1296.
De år som kungen inte beordrade ut ledungsflottan skulle bönderna betala en
skatt som bland annat kallades skeppsvist och ledungslame. I Roden betalades
en ledungslame per skeppslag och ar (åra). I de tre folklanden Tiundaland,
Attundaland och Fjädrundaland betalades 4 skeppsvist per hundare, varav 2
skeppsvist fördelades per hamna, samt 3/4 av 2 skeppsvist fördelat med samma
belopp per markland, och den återstående delen om 1/4 av 2 skeppsvist som
fördelades på alla vapenföra män.

I Västmannalagen sägs att varje hundare ska ställa upp 2 skepp, vilket också
innebär att enstaka omnämnanden av skeppslag avser halva hundaret. Dalarna
omfattade troligen ett enda hund, medan Åland, Gästrikland, Hälsingland och
områdena norrut indelades i skeppslag. Östergötlands kust, men inte dess in-
land, kallades också Roden samt ingick tillsammans med Smålands kust i led-
ungsflottans område. Gotland skulle ställa upp med 7 skepp vid krigståg mot
hedniskt land, eller betala ledungslame med 40 mark penningar per skepp, där
fördelningen var 1 skepp per setting samt ett för staden Visby.

I Södermannalagen är hamnorna och skeppslagen de primära enheterna.
Troligen har skeppslagen endast förekommit längs kusten. Även Närke var
indelat i hamnor, vilka återfinns så sent som i 1500-talets jordeböcker.

De som deltog

En obesvarad fråga gäller huruvida alla roddare var krigare, eller om de åtskil-
des på något sätt. Bötesbeloppen för dem som uteblev antyder att kanske bara
1/3 av de som for med på ledung var fullväpnade krigare, åtminstone under
1300-talet. Skillnaden mellan olika tidsperioder kan ha varit betydande. En
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annan fråga gäller ifall landbor, som bara arrenderade en gård, hade skyldighet
att delta, vilket är mycket troligt. Ytterligare en fråga gäller ifall trälar kunde
följa med, men det enda vi vet är att Västmannalagen accepterar att fostrar kan
få följa med men säger inget om vanliga trälar. Ifall man gör en befolkningsbe-
räkning och jämför antalet vuxna män med dem som följde med på ledungen,
kommer man fram till att uppskattningsvis var tredje vuxen man deltog. Detta
antyder att det antingen var extremt få trälar i de bygder som organiserade led-
ungen, eller att trälarna kunde följa med.

Föregångare

Den romerske krönikören Tacitus skrev år 98 i verket Germania kap 6, enligt
två olika översättningar:

 På det hela taget har fotfolket mera styrka, och därför strida de i
blandad trupp, då snabbheten hos de infanterister, som de välja ut
bland hela manskapet och ställa framför slagordningen, fullkomligt
lämpar sig för rytteristriden. Även antalet är bestämt: hundra kom-
ma från varje särskilt bygdelag, och just så kallas de bland sina
landsmän, och vad som från början var blott ett antal (en siffra), är
nu en hederstitel. (P. Persson)

 På det hela taget ligger huvudstyrkan i fotfolk, och därför kämpar
man i blandad slagordning. Ty för dylik ryttarstrid äro genom sin
snabbhet de krigare till fots likasom avpassade och danade, vilka,
utvalda bland hela det yngre manskapet, uppställas framför den
egentliga hären. Även truppstorleken är fastställd: hundrade från
varje bygdeområde, och med alldeles samma ord benämnas de ock
bland de sina. Vad som ursprungligen var en antalsbeteckning är
vordet ett namn och en värdighet. (N.E. Hammarstedt)

Historik och utveckling

 Sannolikt fanns någon form av ledung redan i början av järnåldern
vilket utgick från bygdernas befolkningsstorlek, men under mitten
av 500-talet måste den ha påverkats stort i samband med den justini-
anska pesten och en mycket stor avfolkning av bygderna. Det skulle
förmodligen dröja ett par hundra år innan folkmängden var åter-
ställd.

 Sedan bör vi räkna med en befolkningsökning från 700-talet och
fram till 1300-talets början, dock som mest en fördubbling per sekel,
men i de flesta landskapen i Götaland och Svealand var den säker-
ligen bara en bråkdel av detta. Det är från den här tiden som alla
kända uppgifter kommer. Det innebär att hund-indelningen på 800-
talet måste ha haft helt andra förutsättningar än vid 1100-talets mitt
när man började omorganisera systemet och långsamt ersatte vissa
hund med hundare.

 Under andra halvan av 1300-talet drabbades bygderna återigen av
flera pestepidemier som minskade befolkningsmängden till närmare
hälften. Detta måste också ha förändrat villkoren för ledungsflottans
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organisation och hur många roddare och skepp som avkrävdes från
bygderna. Sista antydan om att ledungen fortfarande fanns kvar är
från 1380-talet, men den kan mycket väl ha upphört i sin gamla
form redan på 1350-talet.

 På 1200-talet gällde formellt att varje hund ställde upp med 120
man och varje hundare med 100 man. I båda fallen skulle de ha med
sig 4 skepp, men bara i Uppland. I Västmanland skulle de bara ha 2
skepp, men det sägs inget om huruvida enheterna bara hade hälften
så många roddare eller om skeppen skulle vara större, eller som
detta löstes på annat sätt. I Roden skulle varje skeppslag ansvara för
ett skepp vardera, men befolkningsmängden på 1500-talet antyder
att ett sådant skeppslag kunde ha lika stor befolkning som ett hund,
alternativt att befolkningsökningen var vida mycket större här än i
hunden.

Några viktiga årtal

 År 1247 Efter slaget vid Sparrsäter förlorade bönderna i Uppland sin frihet
och de pålades spannskatt, skeppsskatt, skeppsvist och flera bördor. Tidiga-
re hade de troligen varit helt befriade från pålagor de år när ledungsflottan
inte låg ute.

 År 1280 Alsnö stadga där stormannafamiljerna slapp betala skatt ifall de
ställde upp med en stridshingst och fullt beväpnad ryttare. Möjligen fanns
en föregångare till denna organisation där stormännen befriades från den
skatt som pålades dem 1247.

 År 1296 Upplandslagen anger vissa regler för ledungsflottan, som kungen
kunde beordra ut, men i annat ifall utgick istället vissa skatter. En del av de
andra landskapslagarna har också en del bestämmelser.
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Delar av ledungen

Ledungen var den del av härstyrkan som baserades på skepp och roddare. Dess
kärnområde var landskapen runt Mälaren, men under 1200-talet berördes alla
bönder längs östersjökusten på den svenska sidan upp till trakten av Ångerman-
land samt ner till danmarksgränsen. Förmodligen ingick även Åland och sydväs-
tra Finland också. Organisationen byggde på matematiska beräkningar för att
försöka få en rättvis fördelning. En motsvarande organisation kan ha funnits
inlandet, men möjligen har den i så fall grundats på fotfolk eller ryttare.

Hund
 Bör ha uppkommit senast i början av järnåldern och åsyftas troligen av

romaren Tacitus beskrivning runt år 98 där han behandlar härstyrkans
organisation hos germanerna.

 Syftar på det germanska ordet för hundra, som avser talet 120.

 Varje område skulle ställa upp med 120 roddare samt 4 skepp.

 Med tanke på att befolkningen kan ha ökat under vissa perioder samt mins-
kat kraftigt i mitten av 500-talet på grund av den justinianska pesten, kan
gränserna mellan olika hund ha ändrats kraftigt.

 Var föregångaren till hundare, men alla områden omvandlades inte till hun-
dare, så de avvecklades samtidigt. Dels pålades bönderna från år 1247 en
skatt alla de år som ledungen inte låg ute, dels tycks hela organisationen ha
upphört strax efter digerdöden vid den kraftiga befolkningsminskningen
drygt hundra år senare.

Hundare
 Efterträdaren till hund i vissa områden.

 Syftar på det romerska räknesystemet och avser talet 100, varefter talet 120
kallades storhundra.

 Indelades i 8 tolfter (96) i Uppland, troligen eftersom ett ledungsskepp hade
12 par åror samt 4 styrmän, vilket ger summan (24 åror och roddare × 4
skepp + 4 styrmän=) 100 personer. Ifall detta även förekom i föregångaren
hund så bör området ha omfattat 10 tolfter.

 Skulle ställa upp med 4 skepp enligt Upplandslagen, men bara 2 skepp en-
ligt Västmannalagen. Möjligen var 4 skepp det normala under medeltidens
början och tidigare, men att det sedan minskades i vissa områden och er-
sattes med en stående skatt.

 Roddare kallades hasætæ, alltså år-sittare eller år-säte.



38

Kind och härader
 Ett annat räknetal som troligen syftar på 100 eller 120, är kind som är en

vanlig ändelse i många häradsnamn i Västergötland och Östergötland. En
skillnad är att häraderna i Västergötland ofta är runt 250 mantal, vilket är
dubbelt så stort som ett normalt hund eller hundare. Undantagsvis är de lika
stora, eller fyra eller åtta gånger så stora (alltså 120-130, c:a 550 och c:a
1100 mantal).

 Vid okänd tid och senast i början av medeltiden benämndes dessa områden
härad istället för kind. Begreppet härad ersatte både hund och hundare
senast runt år 1350.

Skeppslag
 Geografiskt område i främst Roden (Upplands kust) där de boende gemen-

samt ansvarade för 1 skepp, alltså ungefär 1/4 hund eller hundare. På 1500-
talet hade av allt att döma skeppslagens gränser ändrats liksom befolknings-
mängden, efter bygdernas storlek kunde vara allt från en bråkdel av ett hun-
dare till jämnstora med ett hundare.

Hamna och tolfter
 Hamna betyder årtull, vilket kan jämföras med har eller ar som betyder åra.

 1 hamna skulle ställa upp med en vapenför man med svärd, spjut, pilbåge
med 36 pilar samt sköld, järnhatt och harnesk. Denna beväpning var mycket
kostsam, varför det är ytterst tveksamt ifall alla roddare avses med detta be-
grepp. Det är inte osannolikt att denna beväpning var något relativt nytt i
slutet av 1200-talet och att en helt annan beväpning var förväntad tidigare.

 Trögds hundare i Uppland var ännu under 1500-talet indelat i tredingar och
33 hamnor.

 Storleken på 1 hamna är okänd, men några av förslagen är att det omfattade
tre, sex eller åtta bondgårdar, eller 8 markland. Eftersom det finns anled-
ning att tänka sig att begreppet attungar syftar på hamnorna, så bör 1 ham-
na ha varit 8 attungar à c:a ½ markland, åtminstone i Östergötland, vilket
gör att en hamna omfattade ungefär 4 markland, men att antalet bondgår-
dar kunde variera ganska mycket. Detta skulle leda till att 1 hundare om-
fattade 100 × 4 markland.

 De som uteblev från ledungen fick böta 3 mark (24 öre) för en hamna och
40 marker (320 öre, eller 13 1/3 gånger så mycket) för ett skeppslag. Guta-
lagen omnämner just 40 marker för ett uteblivet skepp. Enligt Upplandsla-
gen var böterna bara 40 marker per hundare, eller 10 marker per skepp.

 Varje hundare var sannolikt indelat i 8 tolfter à 12 roddare. Varje enskild
roddare uppfattas av vissa forskare som 1 hamna, men det finns indikation-
er som antyder att bara en mindre del av roddarna var detsamma som en
hamna. Ett hund hade 10 tolfter.
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Attung
 Betyder 1/8 vilket framgår av latinska texter där begreppet översatts till

detta bråktal.

 Avsåg troligen 1/8 hamna som i sin tur var en okänd del av ett skeppslag
eller hund.

 Nämns främst 1180-1220 och i landskapen Östergötland, Öland, Närke
och NO Småland, varefter begreppet tycks ha spelat ut sin roll samt ersattes
av räknandet i markland och öresland.

 Genomsnitt 3 öresland.

 Gårdarnas storlek under yngre medeltid och 1500-talet varierar ganska
mycket, men motsvarade ungefär en familjegård på omkring 6 tunnors
utsäde.

 6 attungar var senare detsamma som 1 setting, med betydelsen 6 enheter.

Roddare och skepp
 Troligen användes främst skepp eller snäckor med 24 åror och roddare

samt 1 styrman per skepp. Varje skeppslag ansvarade för ett sådant skepp
samt 1 styrman. Sammantaget blir det (4×24) 92 roddare samt 4 styrmän
per hundare (men borde ha avsett 116 + 4 per hund, eller måhända 28
roddare + 2 styrmän per skepp i ett hund).

 Minst 13 och maximalt 24 (eller 28) hamnor per skepp, enligt regeln för
bötesbeloppen och skeppens storlek.

 I exempelvis Västmanland fanns det runt 360 mantal per hund, eller 3 man-
tal per roddare, såvida man utgår från 1500-talets skattelängder som någor-
lunda väl motsvarar befolkningssituationen före digerdöden, men där det är
svårt att bedöma befolkningsökningen innan dess. Om man rent hypotetiskt
tänker sig 1 roddare per 2 mantal à 5 personer (varav 3 vuxna män), förut-
sätter det att högst 2/3 av befolkningen var trälar och att 1/3 var fria land-
bor och jordägande bönder samt att samtliga fria deltog i ledungen. Ifall
endast 1/3 var trälar och dessa inte fick vara med i ledungen, berördes lika-
fullt varannan fri och vuxen man. När träldomen avskaffats berördes var
tredje fri och vuxen man, enligt räkneexemplet.
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Jämförande beräkningar

Underlaget för att kunna göra mer exakta beräkningar är ytterst skralt och
osäkert.

Svealand

 4 skepp = 96 eller 116 roddare samt 4 styrmän. Som allra mest lika många
hamnor à 8 attungar à 3 öresland = 288-348 markland (à 8 tunnors utsäde)
= 2304-2784 tunnors utsäde, samt en skörd runt 7500 alternativt 10000
tunnor om man utgår från en korntal på 3 alternativt 4. Som allra minst kan
man dock tänka sig runt 10-12 hamnor per skepp, vilket motsvarar ungefär
120-144 markland och 960-1152 tunnors utsäde samt en skörd runt 3000-
4000 tunnor.

 År 1571 fanns 2800 taxerade bönder (inkl. landbor) i Västmanland som i
genomsnitt skördade 12 tunnor spannmål. Om detta fördelas på 7 hundaren
blir det 400 bönder som fick 4800 tunnor i spannmålsskörd per hundare.
Detta antyder att minimivärdet ovan tycks ligga närmare verkligheten än
maximivärdet. I så fall bör högst hälften av bemanningen ha varit en hamna
och de övriga roddare, bortsett från styrmannen. Det ger 100 bönder och
1200 tunnors skörd per skepp, samt 4 bönder och 48 tunnors skörd per
bänkplats på skeppen, som innehades av en roddare eller en fullt väpnad
krigare (som bekostades av en hamna).

 Snarlika genomsnitt erhålls även från Uppland, Södermanland och Närke,
vad gäller antalet taxerade bönder per hundare. Däremot var skörden i
genomsnitt 17 tunnor i Södermanland och 19 tunnor i Uppland per taxerad
bonde.

 Om man istället utgår från den mjölkade boskapen och jämställer 8 får eller
getter med 1 ko, hade varje hundare i genomsnitt 1500 djur i Uppland,
1600 i Västmanland och 2100 i Södermanland.

 Att Södermanland har så pass höga värden kan bero på att varje hundare
har ungefär 10% fler gårdar, så om man tar hänsyn till det och istället utgår
från 14 hundare blir det 15 tunnors skörd i genomsnitt samt knappt 1800
djur.

Västergötland

 Härader i Västergötland var vanligen runt 120, 250, 550 och 1100 mantal.
Skörden var i genomsnitt 4,6 tunnor per mantal, med en variation från 3-10
tunnor. Det visar att gårdarna var i genomsnitt hälften så stora som i Väst-
manland samt en fjärdedel jämfört med Södermanland och Uppland. Orsa-
ken torde ha varit att man i Västergötland konsekvent hade delat upp god-
sen i små familjegårdar som arrenderades ut, medan smågodsen eller stor-
gårdarna från tidig medeltid oftare fanns kvar i landskapen runt Mälaren.

 Det innebär att ett härad på omkring 250 mantal hade en skörd som mot-
svarade ¼ hundare i Västmanland och Närke, medan de två häraderna på



41

1100-1200 mantal (Vadsbo och Vartorfta) och som var uppdelade på
fjärdingar motsvarade ett hund vad gäller skördens storlek inom området.

 Jämför man med den mjölkade boskapen är den 5,2 djur per mantal, eller
1500 respektive 1200 djur för de två härader som har 1100-1200 mantal.
Detta visar att Vadsbo och Vartofta härader även vad gäller boskapen
motsvarade ett hundare samt att de mindre häraderna runt 250 mantal
motsvarade ¼ hundare.

 1 kind motsvarade ungefär ¼ hund / hundare vad gäller skörd och mjölkan-
de boskap samt utifrån uppgifter på 1570-talet.

Befolkning

 I Västergötland motsvarade 1 mantal tämligen exakt 5 personer, varav 35-
40% var omyndiga (under 15 år) och 50% var kvinnor. Således återstår 1,5
vuxna män per mantal och runt 1650-1800 vuxna män för de stora hära-
derna Vadsbo och Vartofta vilka storleksmässigt kan jämföras med ett hund
samt 400-450 vuxna män för ¼ av detta som ungefärligen motsvara 1
skepp.

 Om man räknar baklänges för Västergötland och utgår från jordnaturens
fördelning mellan skattehemman och landbogårdar, samt tar hänsyn till att
ungefär hälften av adeln lämnade adelskapet och blev skattebetalare i sam-
band med den agrara krisen i slutet av medeltiden, medför det att i princip
all jord i början av medeltiden ägdes av de stormannafamiljer som blev adel
på 1280-talet. Det innebär också att så gott som all jord ägdes av ungefär
10% av befolkningen, medan resten var jordlösa arbetare vid dessa gods,
alltså trälar och som successivt blev landbor fram till 1300-talet.

 Dessa två beräkningar leder till konsekvensen att det i Västergötland endast
fanns 400-450 vuxna män per område som storleksmässigt motsvarar 1
hund, som inte var trälar i början av medeltiden, eller 100-110 per kind
(om ungefär 250 mantal).
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Västergötland

Härad mantal tnr/mtl djur befolkning myndiga män

Gudhem 510 7,5 4,3 2550 765

Vilske 315 9,7 4,6 1575 473

Frökind 153 10,1 4,8 765 230

Kåkind 360 4,3 5,9 1800 540

Östergötland

Härad mantal tnr/mtl djur befolkning myndiga män

Bankekind 405 23,1* 2,8 2025 608

Hanekind 310 23,1* 2,8 1550 465

Skärkind 220 29,0 3,0 1100 330

Hammarkind 560 14,0 4,3 2800 840

Björkekind 310 15,5** 3,7 1550 465

Östkind 350 15,5** 3,9 1750 525

Ett urval härader i Västergötland och Östergötland med uppgifter om antalet man-
tal, antalet skördade tunnor per mantal, antalet mjölkande djur (avser antalet kor
där 8 får/getter omräknats till 1 ko), den totala befolkningen samt antalet myndiga
män varav dock bara runt 10% var jordägare.

* Bankekind och Hanekind delvis sammanräknande.
** Björkekind och Östkind delvis sammanräknande.

Område hund mantal per/h kor+får/getter djur djur/h djur/mtl
Västmanland 7 hund 2500 mtl 357 9000+17300 11200 1600 4,5
Närke 7 hund 2500 mtl 357
Södermanland 12 hund 4950 mtl 413 19500 + 41500 24700 2100 5,0
Uppland 4+8+10+5 hund 9600 mtl 356 32500 + 70000 41300 1500 4,3

Östergötland (17) 6200 mtl 17400 + 27600 20850 1200 3,4

Västergötland
Vartofta härad (4) 1200 mtl 300 4600 + 6600 5400 1350 4,5
Vadsbo härad (4) 1100 mtl 275 5100 + 8100 6100 1500 5,5
Gudhem härad (2) 500 mtl 500 1700 + 3400 2100 1100 4,2
Kåkinds härad (1½) 360 mtl 360 1600 + 1500 1800 1200 5,0

Ett urval områden med antalet hund, eller antalet områden som motsvarar ett hund
(inom parentes), antalet hela gårdar alternativt mantal, antalet mantal per hund, antalet
kor och får/getter, antalet mjölkande djur där 8 får/getter = 1 ko, antalet mjölkande djur
per hund och per mantal.


