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Det stora guldfyndet frän Sköfde. 95 

Trots fyndets enkla beskaffenhet i andra afseenden än i fråga 
om det rent materiella värdet kan dateringen af detsamma ske 
utan större svårighet. Den öfvervägande massan af dylika 
ringguldsfynd tillhör 400- och 500-talen e. Kr. De sparsamma 
ornamenten bekräfta till fullo denna datering. De små instämp
lade halfmänarne förekomma äfven ä den massiva guldhalsring, 
som tillhör det största guldfynd, som gjorts i Sverige, det från 
Tureholm i Södermanland, ' och å många andra samtida pjäser. 

Om anledningen till nedläggandet i jorden af denna skatt, 
hvars värde för 1500 år sedan var många gånger större än nu, 
kan ju intet med säkerhet yttras. Den förefaller nästan för stor 
att ha ägts af en enskild person, och den gissningen har fram
kastats, att man här har att göra med en tempelskatt. Etymo-
logiskt har Sköfde tolkats som Skade vi, Skades helgedom, 
och det är ju ej omöjligt, att denna gudinna här ägt en kult
plats, vid hvilken skatten kommit att nedgräfvas af en eller 
annan orsak. 

VAD UNDER LAGBOKEN. 

AF 

K. H. KARLSSON. 

jalalagen stadgar i jjingh.b. flock 3: pr. Wa^pia bondin 
wip domarin. ella wip larnsman. warpin till prigia 
märka wndi lagh bokina och i fl. 5: 2 Sighir bondin 
part at ad arr lagha dombir a han förpir. pa hawir 

hin wizord wctpia ping frän garpi sinum... gen sinum domara 
wndi laghbockina. På motsvarande ställen härden äldre Uplands-

1 Anträffad! är 1774, på en fots djup i jorden, samt vägande 29 8 bcts-
m.insvikt (öfver 12 kg.) 
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lagen bingm.b. fl. 7: l Nu kan parn man ari wilia; bondar ra>t 
giörar i laghpingum arptir domarrarns dome. fari pa undir 
land ok laghman, fl. 10 efter Schlyters emendcring Dömir 
domarri dom sin til epar arllr wizorpar. warpiwr arptir ok 
takar til tak. warpiar arngin gen hanum vndir laghman. 
warri hans domber gildarr samt Add. 18 Hwar sum warpiwr 
mot domarrar. undir laghman. ok will ari fram haldar. pa 
han warrparr laghlikar starmpdarr... warri pa domarrarns dom
barr gildarr, och Södermannalagen bingm.b. fl. 8: l W&piwr 
domare arpte dome sinum vndir laghman... och 8:2 Allir pc 
eparr. oc sokner sum warpiars vndi laghmanz skilning. stånden 
vndi hans dom... Hawi oc arngin wald äter bry tar domarans dom 
at owarpicepo vndi laghman, samt den yngre Vestmannalagen 
pingm.b. 19 Warppia twe a pinge. sarte wcep tacom i harndwr. 
före swa före land oc laghman... Nv skilt laghman part 
gillt arr domare dömde, bote pa pau ptea markarr a domarans 
warpning delir. 

Helsingelagen har snarlika stadganden i bingm.b. fl. 11 
Dömir laghman dom sin a pingi laghkallapar (ok w&piarr 
arfptir) warpiarr arngin motar hanom. pa wari domber hans gli
der... Hwar sum wcepiar wil. warpiar a pingi pre marker vndir 
lansins bok. ok taki til tak. ok standi maal i quarstapi. porr 
till mal cer wt rönt och i Kyrkiub. fl. 19: 3 Dömis eper wp 
aff laghmanni. pa agher bondar wald at warpiar sik vndir sina 
lanz book. ok standa? pa madl u quarrstapu. porr til wcepning 
arr wt röönt. — Härvid är att märka att Helsingelagens lagmän, 
såsom äfven Schlyter påpekat, såväl i fråga om val som funk
tioner helt och hållet svara emot Uplandslagens domare. ' 
Uplandslagen har motsvarande stadgande i den ofvan anförda 
pingm.b. fl. 10 samt Add. 18 och i Kirkiub. fl. 19:4 Dömis 
eparr upp aff domarar arllr laghmanni. 

Dessa båda lagar, Dalalagen och Helsingelagen stadga 

1 Helsingel, pingm.b. 9: pr., 11, Kirk.b. 19:3. 5 20 jämförda med Up-
landsl. bingm.b. 8: pr., 10 och Kirk.b. 19: 4, 5, 20. 
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sålunda vad under lagboken eller landets bok i fall, där de 
öfriga Svealagarne hänskjuta afgörandet till lagmannen. 

Tvenne andra lagar finnas dock, enligt hvilka klaganden 
kunde begära skrifven rätt föreläsas. 

Bjärköa-rätten stadgar nämligen i fl. 7 kan swa wara at 
twe m&n kiwar ok prarttar mellin sin . ok wiliar eig standar 
foghartarns dom oc rapmannar dömpdom . ok saghpum a al-
marnnigx byar mot . vt&n bepis biscopsins laghbok . oc 
arnnarn rart skriwapen före rafbmannum sik vp läses. Hwilikm 
perar per til riggice gånger . pa bote foghcetanum oc rapman-
num half mark samt Magnus Erikssons stadslag . Radst.b. fl. 6 
Nw orn nokor wil sik eig nöghia at foghatans ok borghamarstara 
dome, ok wil eig wardhia sik vnde konungen, vtan bidher stad-
zens book lar sa före sik, larggi fram a disken fa>m öra parninga 
före foghatan ok borgham&starana. Pä motsvarande ställe i 
Magnus Erikssons Landslag Tingm.b. fl. 36 förekommer där
emot vad frän häradshöfdingen under lagmannen. 

Dessa lagar, stadslagarna, känna ej häller till någon vadrätt 
till lagmannen, och tydligt är att hans lagskipningsrätt icke 
sträckte sig till städerna utan endast gällde landsbygden. Uti 
städerna saknades således den mellaninstans som landsbygden 
enligt Landslagen hade uti lagmannen, hvilken där närmast 
hade att afgöra, hvad som var rätt och lag (lag skilia); i stä
derna åter hade man att direkt gå till den skrifna rätten eller 
stadens lagbok och i den inhämta hvad lagen bjöd. — Det 
ligger då nära till hands att antaga att så ägt rum äfven i 
Dalarna och Helsingland. Uti Dalalagen namnes ej häller någon
sin lagmannen, och Helsingelagens lagmän svara uteslutande 
emot Svealagarnes domare, ehuru de antagligen på grund af 
inflytande från det angränsande Jämtland, fått namnet lagman. 
Dalarna lydde emellertid under 1300-talet under Vestmanna-
lagmannen, och Helsingland mot slutet af 1300-talet under 
lagmannen i Upland. Men detta hindrar ej, att de förut kunnat 
varit mer själfständiga land, och ej otroligt är, att de först af 
konung Magnus Eriksson, hvilken hade en märklig böjelse att 
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centralisera rättsskipning och lagstiftning, lagts under de an
gränsande lagmansdömena Vestmanland och Upland. Hvarför 
skulle de, särskildt Dalarna, eljes fått sina egna lagar? Något 
orimligt uti att tänka sig ett land med egen lag men utan 
lagman är det ej häller, då ju Gotland, som äfven hade hun
dareindelning och domare, hade egen lag men ingen särskild 
lagman. 

Jämförelsevis sent, först under 1320-talet var det dock 
som Dalarna och Helsingland fingo sina rättssedvänjor kodi
fierade och frågan blir då, huru det tillgick, då ingen skrifven 
lag fanns att rådfråga. Ja då torde, såsom på Island ägde rum, 
särskildt lagkunnige män blifvit tillsporda och deras utlåtande 
fått gälla såsom lag. • 

Uti nära förbindelse med Helsingland har tydligen Finland 
stått. Någon särskild för Finland gällande lag omtalas aldrig 
och har helt säkert ej häller funnits. Väl omtalas "jus Hel-
singicum" och "jus Svecicum" såsom motsats till "jus Careli-
cum" och "jus Finnicum", men detta jus har snarare afsett 
skatteväsendet än rättsskipningen. ' Man torde dock hafva rätt 
att taga för gifvet att, då Finland för den svenska bygden 
hämtat grunderna för sitt skatteväsen från Helsingelagen, det 
äfven därifrån tagit sin lag, åtminstone såsom subsidiär rätt 
till landets egna rättssedvänjor. Härmed öfverensstämmer äfven 
det stora inflytande som enligt handlingar från förra hälften af 
1300-talet konungens fogde i likhet med konungs-aren i Hel
singelagen hade på rättsskipningen. — Då kan man också hafva 
rätt att i de lagmän, som under 1320-, 1330- och 1340-talcn 
omtalas i finska handlingar, ej se annat än Hclsingelagens 
lagmän, d. v. s. ämbetsmän motsvarande Svealagarnes domare. 
Uti konung Magnus Erikssons landslag namnes ej häller något 
lagmansdöme i Åbo biskopsdöme. — Köpenhamnscodex af 
Södermannalagen anför visserligen tvenne lagmansdömen, men 
då varianten af detta stadgande i Stockholms-codex BIO äter 

1 Liljenstrand, A.: Finlands jordnaturer och äldre skatteväsen. Hel
singfors 1879. 



Vad under lagboken. 99 

ansluter sig till Landslagen, torde man hafva rätt att i Kphms-
codex's uppgift se en felskrifning, beroende på att såväl i det 
föregående Strängnäs som i det efterföljande Linköpings biskops-
döme omtalas tu laghmanzdöme. — Efter Magnus Erikssons 
landslag inträder dock ett annat förhållande, ty 1352 omtalas 
för första gängen en underlagman i Finland, och 1362, dä den 
mäktige Nils Turesson (Bjelke) var lagman, jämnstäldes Fin
lands lagmansdöme med de gamla lagmansdömena i riket. År 
1435 delades det i tvenne lagmansdömen, Norrfinna och Suder-
finna. 

På 1320-talet, sedan Helsingland, Dalarna och Vestmanland 
fått sina egna lagar, har rättsskipningen uti de områden eller 
"land", hvaraf Sverige bestod, således varit synnerligen skif
tande och äfven landens ställning i förhållande till lagskipning 
och konungaval varit mycket olika. Det fanns sälunda: 

1) Upland, Södermanland, Östergötland, Småland, Vester-
götland, Nerike och Vestmanland, hvart och ett med egen lag 
och egen lagman, som hade rätt att deltaga i konungavalet. 

2) Värmland med egen lag och äfven egen lagman, men 
utan rätt för honom att deltaga i konungavalet. 

3) Öland utan egen lag, men rped egen lagman, som ej 
häller hade rätt att deltaga i konungavalet. 

4) Dalarna, Helsingland och Gotland med egna lagar men 
utan lagmän. Pä Gotland fanns ej häller vadrätt till konungen. 

5) Finland utan både skrifven lag och lagman. 
En reformering och en centralisering var således väl be-

höflig och en dylik företogs också af Magnus Eriksson, i det 
han dels lät åvägabringa en gemensam lag för hela riket, dels 
gjorde Finland till ett särskildt lagmansdöme, dels och, såsom 
troligt är, förenade Dalarna med Vestmanland och Helsingland 
med Upland. 


