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Abstract
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The medieval legislation for Sweden (Landslag), adopted in the XIVth century in the reign of king
Magnus Eriksson, is an important document for studies of medieval Swedish history and of the Old
Swedish language. Among the texts which deserve attention are the manuscripts in the Russian Na-
tional library (Saint Petersburg) and in State archives for old acts (Moscow). In the XIXth century
these manuscripts were investigated by Carl Johan Schlyter, the leading specialist on Swedish law
codes at that time, but after that the texts remained forgotten. This article presents the results of the
author’s study of the manuscripts. A comparison with the text published by Schlyter (called
“Manuscript A”) has demonstrated that the language in the manuscripts of law codes varies. In par-
ticular, the Saint Petersburg manuscript uses a more modern word order and lacks alliteration and
the characeristic rhythm which can be traced in many other manuscripts. The present study has also
helped to discover some text details which Schlyter had not paid attention to. At the same time, the
study has confirmed the correctness of Schlyter’s conclusion that the manuscripts in Saint Peters-
burg and Moscow have much in common with certain other manucripts – in particular, with the
so-called manuscripts “R” and “G”. In modern research, results of old scholarship are often re-
jected or questioned; here we can observe that such results at least sometimes prove to be well
justified.
 The appendix contains transcription of parts of the manuscripts carried out in accordance with
modern editorial principles.
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Landslagens äldsta redaktion, som brukar kallas Magnus Erikssons landslag,
har bevarats i mer än 90 handskrifter av vilka de flesta är placerade i olika bib-
liotek och arkiv i Sverige och Danmark (se Wiktorsson 1989 s. 3 samt Schlyter
1862 s. I ff.). Endast få avskrifter finns i andra länder, bland annat en i Finland,
en i Frankrike och en i Tyskland. Två medeltida handskrifter med Magnus
Erikssons landslag förvaras i Ryssland, en i Sankt Petersburg och en i Moskva.
Jag tackar varmt Språk och stils tre anonyma referenter för värdefulla synpunkter.
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Dessa två handskrifter är i princip kända: den svenske rättsvetenskaps-
mannen och källutgivaren Carl Johan Schlyter (1795–1888) använde dem
under 1800-talet när han skapade sitt fundamentala samlingsverk »Samling
af Sveriges gamla lagar». Men sedan glömdes de bort. Vid 1900-talets slut
väcktes emellertid intresset för dem igen (se Zjeltuchin 1995 s. 183–184 och
Scheglov 2007 s. 115–124; jämför även Åström 2003 s. 80, 86, 194), men
studier av dessa handskrifter på modern vetenskaplig nivå har bara påbör-
jats. Syftet med denna uppsats är att presentera innehållet i handskrifterna
för nordiska läsare, att kartlägga de specifika textvarianterna och att ge ex-
empel på texter.

Handskrifternas utseende, historia och nuvarande 
placering
Den svenska medeltida laghandskriften som finns i Sankt Petersburg tillhör
Rysslands nationalbibliotek (som före 1917 hette Kejserliga biblioteket) och
har signumet Šved. Q II. 3. Det är en pappersvolym i kvartoformat i pärmar av
skinn och trä. Handskriften innehåller 201 numrerade blad och därtill 16 opa-
ginerade, tomma blad. Största delen av texten stammar från 1400-talets mitt
och är skriven i sengotisk halvkursiv. Det finns även några tillägg från 1500-
talet i nygotisk kursiv.

På pärmens främre insida finns en anteckning om bokens ägare. Det står att
boken tillhör en viss Berend Jönsson, och skänktes till honom av herr Hans
Finste, predikant i Stockholm. Enligt Aleksandr Zjeltuchins undersökning är
Berend Jönsson förmodligen identisk med en rustmästare med samma namn
som bodde i Stockholm under 1560-talet. Bokens förre ägare, herr Hans
Finske, var predikant i Stockholms finska församling (Zjeltuchin 1995 s. 183).

Det är inte känt i vems ägo handskriften var efter Berend Jönsson och fram
till 1800-talets början, ej heller hur den förvärvades av diplomaten och bok-
samlaren Jan Peter van Suchtelen (1751–1836) som var rysk minister i Stock-
holm från 1812 till 1836. Däremot är det dokumenterat att handskriften till-
hörde Suchtelen redan vid 1830-talets början, då den utlånades av honom till
Carl Johan Schlyter.1 Efter Suchtelens död köptes hans bibliotek av ryska sta-
1 Se Schlyters anmärkningar i manuskriptet på pärmens främre insida samt hans företal till utgåvan
av Upplandslagen.
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ten. Beslutet om var samlingarna skulle placeras fattades av tsar Nikolaj I som
delade ut Suchtelens handskrifter och tryckta böcker till olika bibliotek och in-
stitutioner i Ryssland och Finland. De flesta handskrifterna, bland annat den
svenska laghandskriften, kom till Kejserliga biblioteket i Sankt Petersburg.

Schlyter använde denna handskrift även senare, vid mitten av 1800-talet, när
han förberedde sina utgåvor av Magnus Erikssons landslag och Magnus Eriks-
sons stadslag. Nu lånade Schlyter handskriften på Kejserliga biblioteket (se till
exempel Schlyter 1862 s. XLV). Sedan lästes handskriften inte under cirka 130
år. I själva verket var den okänd för biblioteksbesökarna, eftersom handskrifts-
avdelningens kataloger saknade uppgifter om den. Under 1990-talet återupp-
täcktes dock handskriften av filologen Aleksandr Zjeltuchin. Han omnämnde
den i ett föredrag på historiska institutionen vid Stockholms universitet år
1994. Föredraget har sedermera tryckts i en artikel (Zjeltuchin 1995). I denna
artikel gör Zjeltuchin intressanta anmärkningar beträffande frågan om hand-
skriftens ägare under 1500-talet, men någon vetenskaplig undersökning av
själva texten genomförde han inte. Under åren 2005–2007 gjorde jag i min tur
en rad forskningsresor till Sankt Petersburg och samlade material för studier av
de svenska handskrifterna där. Bland annat stiftade jag bekantskap med Sankt
Petersburg-handskriften med Sveriges medeltida lagar.

Den andra medeltida handskriften, Moskvahandskriften, bevaras i RGADA,
Rysslands statliga arkiv för gamla akter. Handskriften kom till RGADA från
utrikesministeriets arkiv i Moskva. År 1925 förenades utrikesministeriets arkiv
med flera andra samlingar av dokument, och då grundades det nuvarande
RGADA. Nu ingår den svenska laghandskriften i RGADA:s fond 181, som be-
står av handskrifter från utrikesministeriets arkiv, och har numret 1456. Mosk-
vahandskriften är en liten pergamentvolym som är bunden i ett skinnband. Ma-
nuskriptet innehåller 123 numrerade blad, varav 119 med text från 1400- och
1500-talet. Det största och viktigaste verket i handskriften är Magnus Erikssons
landslag i en avskrift från 1400-talets mitt.

Det är okänt hur handskriften förvärvades till utrikesministeriets arkiv. Den
fanns i alla fall där redan 1816, då Rysslands statskansler Nikolaj Rumjantsev
(1754–1826), som var en ivrig samlare och mecenat, gjorde ett försök att iden-
tifiera manuskriptet. Rumjantsev sände en förfrågan om handskriften till Arvid
David Hummel (1778–1836), en svensk vetenskapsman och författare som ar-
betade i Ryssland. Hummel intygade på franska att handskriften innehöll lands-
lagens senare redaktion som stadfästes 1442 av kung Kristofer av Bayern. På
grund av Hummels felaktiga svar skrevs ett oriktigt intyg på ryska med samma
innehåll, och det bifogades till handskriften.
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Fyra decennier senare, vid andra hälften av 1850-talet, lade chefen för ut-
rikesministeriets arkiv, furst Michail Obolenskij (1805–1873), märke till
den svenska laghandskriften. Obolenskij var själv historiker och källutgi-
vare och sände på eget initiativ manuskriptet till Lund där Carl Johan Schly-
ter arbetade, med förmodan att den svenske specialisten kunde använda
handskriften i sina studier. Schlyter, som aldrig förut hade hört om denna
handskrift, blev mycket rörd och uttryckte sin djupa tacksamhet mot Obo-
lenskij i företalet till sin utgåva av Magnus Erikssons landslag (se Schlyter
1862 s. XLIV).

Innan Schlyter sände handskriften tillbaka till Ryssland, rättade han också
Hummels oriktiga uppgift om att handskriften skulle innehålla en avskrift av
Kristofers landslag. Schlyter förklarade i stället på latin att handskriften inne-
höll den äldre lagstiftningen för Sverige som skapades under kung Magnus
Erikssons regeringstid.2

Hummels felaktiga intyg och Schlyters korrigerande kommentar existerade
därefter sida vid sida, och längre fram ledde detta till ett missförstånd. När be-
ståndsöversikten över RGADA:s samlingar gjordes upp, rättade utgivarna sig
efter Hummels intyg och presenterade det svenska lagverket som Kristofers
landslag. Vid början av 2000-talet visade den svenske forskaren Patrik Åström
intresse för de svenska laghandskrifterna i Sankt Petersburg och Moskva och
sände en förfrågan om dem till Ryssland, men fick inget svar. Han blev därför
tvungen att grunda sina kunskaper om dessa handskrifter på Schlyters anteck-
ningar. Emellertid var Sankt Petersburg-handskriften redan återupptäckt av
Zjeltuchin. Det återstod att kartlägga Moskvahandskriften. År 2006 beslöt jag
mig att göra det och tog reda på att den förvaras i RGADA (Scheglov 2007a,
Scheglov 2008).

Innehållet i Sankt Petersburg-handskriften
I sina utgåvor av svenska medeltida lagar beskrev Schlyter bland annat lag-
handskrifterna i Sankt Petersburg och Moskva. I allmänhet håller dessa be-
skrivningar en hög vetenskaplig nivå, men i vissa fall bör de korrigeras och
kompletteras.
2 »Hic codex non continet jus commune Sueciae, anno 1442 a Rege Christophoro confirmatum, sed
antiquiorem codicem a 1347, regnante Magno Erici Filio, conscriptum». (RGADA, F. 181 No.
1456, på ett instucket papper.)
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Detta framgår redan av Schlyters anmärkning om manuskriptets början. Han
konstaterar att de två första bladen innehåller några senare anteckningar, men
specificerar dock inte vilka dessa anteckningar är. I själva verket handlar det
inte om strödda notiser utan om en avskrift av ett öppet brev till folket från
kung Gustav Vasa. Kungen beklagar att en del jordägare i Sverige har splittrade
ägor som ligger på stort avstånd från det hemman där ägaren bor, och förmanar
dem att göra slut på denna praxis.

Först därefter (f. 3) börjar landslagens text. Av förteckningen (»tabula»)
över konungabalkens innehåll har början gått förlorad. Den återstående delen
skiljer sig väsentligt från förteckningen i »handskrift A» som publicerades av
Schlyter. Detta kan illustreras med följande exempel:

Det finns alltså en intressant tendens i den redaktion av förteckningen som vi
ser i Sankt Petersburg-handskriften. Denna redaktion är så att säga mycket vän-
lig mot bönderna och klerkerna: den lyfter fram allmogens roll vid kungavalet,
understryker bondens rätt att bli frälseman och poängterar lagens bestämmelser
som försvarar bönder och präster mot våldgästning. Det verkar som om den av-
skrivare och redaktör av lagtexten som står bakom denna version av förteck-
ningen är mån om böndernas rättigheter och intressen. Kanske var han en klerk
med rötterna i bondesamhället, eller så var han i särskilt hög grad påverkad av
idén att lagen skulle skydda alla, inte minst det ofrälse folket.

Landslagens egentliga text som ingår i Sankt Petersburg-handskriften är väl
beskriven av Schlyter (1862 s. XLV f.). En detalj förtjänar att ytterligare kom-

A-handskriften3 Sankt Petersburg-handskriften
V. Þesse æru kunungx eþæ, först æt han 
skal ælska guþ ok þe hælgho kirkio, ok 
agher eeþ sin suæria a bok ok hælgho 
doma.

V. hwru konunger ægher edha swæria 
aa book oc hælghadoma oc han ælska 
gudh oc the hælgo kirkio

VI. Huru laghmæn ok landzmæn agha 
kununge eeþ ganga

VI. hurw lagmen oc lanzsmæn ægha 
konunge edha ganga oc wm almogans 
sætt 

XI. Nu huru frælsis mæn agha kununge 
þiæna mæþ wapnum ok hæstum, ok 
huar wapnasyn skal hauas

XI. hurw frælses mæn ægha konunge 
tyæna oc wm wapn syn oc æn bondhe 
wil wara frælsis man 

XXIII. Nu huru tauerne agho wara ok 
tauernere

XXIII. Hwru tawernerara ægha 
wægfaranda mannom hus lana oc math 
sælia oc hwar som tager aff prestom 
hæller bondom meth wældhe 
3 Texten i A-handskriften återges i denna artikel i den form i vilken den står i Schlyters utgåva.
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menteras. Den petersburgska handskriften, liksom en rad andra handskrifter
med Magnus Erikssons landslag, innehåller Upplandslagens bestämmelser om
ledungsskatten (flock 10), vilken här anges som den avslutande delen av lands-
lagens konungabalk. Denna detalj är viktig från ett historiskt perspektiv: det
innebär att i en del av lagböckerna presenterades de gamla bestämmelserna om
ledung som fortfarande gällande för Sverige.

Schlyter (1862 s. XLV f.) har också kommenterat det material som finns i
handskriften efter landslagens text:

Stadslagen slutas fol. 189, hvarefter följer, af samma hand som det föregående,
den Latinska afhandlingen om penitens, samt tre bref, äfven på Latin, af konung
Magnus, Hertigarne Erik och Valdemar, samt Konung Birger, samt af senare
händer några smärre antekningar.

Än en gång finns det några intressanta tillägg som inte har noterats av Schlyter,
bland annat ett utdrag ur ett beslut av riksrådet.4 Avskrifter av riksrådets stad-
gar påträffas ganska ofta i svenska medeltida lagböcker, men här är det an-
märkningsvärt att det inte handlar om en avskrift av ett beslut i dess helhet, utan
om ett utdrag ur olika förordningar. Innehållet i en rad artiklar stämmer i alla
fall överens med innehållet i 1437 års stadga om den inre ordningen i riket
(»Strängnäs stadga») där det bland annat stadgas: 1) att mördare inte ska njuta
fred i kyrkor och kloster; 2) att skattebönder och landbor inte ska tillåtas att
bära vapen på väg till ett ting, en köpstad eller ett gästabud; 3) att tvekamp hä-
danefter ska förbjudas (se Schück 1976 s. 232 f., Bjarne Larsson 1994 s. 76 ff.,
Åström 2003 s. 120). En rad andra artiklar som finns i Strängnäs stadga återges
dock inte i Sankt Petersburg-handskriften. Däremot finns där en bestämmelse
från någon annan stadga om att prostituerade kvinnor inte ska tillåtas att bära
dyra pälsverk och smycken av guld och silver.

Det finns ännu ett anmärkningsvärt tillägg i den Petersburgska handskriften
som inte har noterats av Schlyter, nämligen några historiskt-kronologiska an-
teckningar på handskriftens sista sida med följande innehåll:

Anno 1520 latt konung Cristiern avhugga adelen vti stochol˂m˃ på torget
1523 bekom konung göstaff stocholms stadh
1525 wtwaldes k˂onun˃g göstaff med Sweriges menigheten til konung
1528 wart konung göstaff Crönter wtij w˂p˃sala then 12 januarij
1531 stod konunglige Maiestättz Bröllop med Drotning Chaterina aff Landt
Saxsen

Uppgiften om att Gustav Vasa skulle ha valts till Sveriges kung år 1525 är
märklig. Det är oklart vad denna oriktighet berodde på, ett enkelt skrivfel eller

4 RNB Šved. Q II. 3. F. 189v.
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en säregen uppfattning om denna historiska händelse. Det är känt att kungava-
let 1523 genomfördes mycket hastigt och under ganska dunkla omständigheter
(se till exempel Berg 1935 s. 87–88). Två år senare, år 1525, svor undersåtarna
(bland andra bönderna som inte deltog i kungavalet 1523) ånyo trohetsed till
Gustav Vasa (se till exempel Schück 1985). Det är inte uteslutet att några av
dåtidens svenskar kunde uppfatta just denna händelse som det egentliga kunga-
valet.

Avskrifterna av stadslagen och Upplandslagens kyrkobalk är väl beskrivna
av Schlyter. Ett intressant drag är att avskriften av Stadslagen i Sankt Peters-
burg-handskriften saknar flock 26 i Konungabalken, bestämmelsen om straffen
för dem som uppmanar folket till öppen protest mot fogdar, borgmästare och
rådmän (»Stadgan mot flock och samnad»; jämför Schlyter 1865 s. XX). Lika
märkligt är att bestämmelsen om valet av borgmästare och stadsråd anges i sin
äldre redaktion, där det stod att av 6 borgmästare för varje stad skulle 3 vara
svenskar och 3 tyskar samt att av 30 rådmän skulle 15 vara svenskar och 15 tys-
kar. Kort efter slaget vid Brunkeberg 1471 avskaffade Sveriges riksråd dessa
bestämmelser och beslöt i stället att bara svenskar kunde väljas till borgmästare
och rådmän i svenska städer.

Sankt Petersburg-handskriften innehåller också en avskrift av Upplandsla-
gens kyrkobalk. Schlyter karakteriserar denna text som mycket felaktig. Men
från ett historiskt perspektiv kan vissa textvarianter i denna handskrift vara in-
tressanta. Där sägs till exempel att man ska tro på Kristus, att »han ær saner
Gud».5 I den av Schlyter publicerade texten av Upplandslagen saknas emeller-
tid ordet »saner». Det sägs också i Sankt Petersburg-handkriften att om
biskopen och sockenborna inte har nått en överenskommelse om vem som ska
bli socknens präst, så måste biskopen ge sockenborna en sådan präst »som han
vill». I Schlyters text står det i stället »som man vill». Sådana avvikelser i la-
gens text kunde naturligtvis tillkomma på grund av skrivarens fel. Men samti-
digt kunde de spela en stor roll därför att de ändrade folks uppfattning i olika
frågor, i det här fallet om sockenbornas rättigheter vid prästtillsättningar.

Sammanfattningsvis vill jag konstatera att materialet i Sankt Petersburg-
handskriften är intressant och kan vara användbart för forskare. Själva lagtex-
terna är väl undersökta och beskrivna av Schlyter, men tilläggen har inte stu-
derats så uppmärksamt av honom som de förtjänar.
5 RNB Šved Q II. 3, f. 103.
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Innehållet i Moskvahandskriften
Om man jämför innehållet i den svenska laghandskriften som bevaras i Moskva
med Schlyters uppgifter om texten, så ser man samma tendens som i fråga om
Sankt Petersburg-handskriften. Schlyter var noggrann och hade väl under-
byggda argument när han kommenterade de egentliga lagtexterna (se Schlyter
1862 s. XLIII f.), men han var mindre uppmärksam och mindre konkret när det
handlade om olika tillägg.

Detta framgår bland annat när det gäller handskriftens början. Schlyter kon-
staterar att de första bladen i handskriften innehåller »åtskilliga anteckningar af
samma hand som skrifvit lagboken». Men Schlyter nämner inte vilka dessa an-
teckningar är. Texterna ifråga är formulär för olika eder: 1) domstolseden; 2)
riddarens trohetsed; 3) riksrådens ed; 4) eden för ägare som bekräftar sin arvs-
rätt till en fast egendom.6

Därefter följer lagtexterna, som är väl beskrivna av Schlyter. På fol. 2–18
finns Upplandslagens kyrkobalk. Den är skriven av samma hand som har ned-
tecknat landslagen. På fol. 18–112 finns den största och viktigaste skriften i
manuskriptet, Magnus Erikssons landslag. Schlyter konstaterar att texten är
»styckevis mycket felaktig» men för övrigt närmast överensstämmer med Cod.
7 (KB B 11). Beträffande tilläggen efter landslagen skriver Schlyter (1862 s.
XLIV) följande:

Efteråt följa af samma hand Contrarietates legisteriorum noui et antiqui, en liten
afhandling först på Latin om enormia crimina och derefter i svensk öfversättning
Om högmæles ogærningar, samt Eriks af Pomern Gårdsrätt, allt af samma hand
som det föregående. De 3 sista sidorna innehålla senare antekningar.

Även dessa anmärkningar som har gjorts av Schlyter förtjänar att kommenteras
och kompletteras. Det bör först av allt noteras att i de senare, i nygotisk kursiv
skrivna texterna i handskriftens slut, ingår den så kallade Klockarelagen, en
senmedeltida bestämmelse om klockare. Avskriften i Moskva kan alltså vara
av intresse för dem som vill studera denna lag, dess historia och tillämpning.

Detsamma kan sägas om Moskva-avskriften av Erik av Pommerns gårdsrätt.
Som Patrik Åström har noterat, varierar innehållet i denna skrift väsentligt i
olika handskrifter, eftersom skrivarna inte bara kopierade texten, utan även re-
digerade den. Därför kan också detaljerna i Moskva-avskriften vara av intresse
för forskare.
6 Liknande formulär påträffas i flera andra svenska handskrifter. Se till exempel Riksarkivet, B7
(Erik Sparres kopiebok), f. 7–7v.
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Listan med skillnader mellan »gamla lagen» och »nya lagen» (Magnus
Erikssons landslag och Kristofers landslag) intar en betydande plats i hand-
skriften. Detta vittnar om en strävan att samordna de juridiska normerna under
den övergångstid då de båda redaktionerna av landslagen användes samtidigt
(jämför Hjärne 1884). Om detta vittnar också anteckningar som införts av en
senare hand i marginalen till landslagens text. Den okände skrivaren från
1500-talet kommenterar på olika ställen i texten motsättningarna mellan
Magnus Erikssons landslag och Kristofers landslag, »nya lagen».

Också en annan typ av anteckningar som gjorts av samma hand är intressant.
Vid flera tillfällen jämför skrivaren landslagens text med Bibelns text och pe-
kar på vissa paralleller. Detta arbete synes stämma överens med den tendens
som fanns inom det svenska rättsväsendet under reformationstiden, då flera
rättsliga normer som omnämns i Bibeln började betraktas som juridiskt gäl-
lande för svenskarna (jämför Almquist 1942, Kjöllerström 1957).

Överlag kan det konstateras att de svenska medeltida laghandskrifterna i
Sankt Petersburg och Moskva innehåller intressanta skrifter, de flesta med ju-
ridiskt innehåll, som endast delvis har beskrivits i tidigare forskning.

Textvarianter i Sankt Petersburg-avskriften av lands-
lagen
För en närmare undersökning av landslagens text i handskrifterna från Sankt
Petersburg och Moskva har jag valt landslagens inledande del, Konungabal-
ken, som är tämligen omfattande och rik på historiska uppgifter.

Min metod bestod i att jämföra konungabalkens text i de två handskrifterna
med landslagens konungabalk i handskriften AM 51 (Köpenhamns universi-
tetsbibliotek) som publicerades av Schlyter och av honom kallades för hand-
skrift 1 eller handskrift A. Läsarterna som skiljer sig från läsarter i handskrift
A har jag jämfört med andra liknande textvarianter som anges i Schlyters kri-
tiska apparat.

Enligt Schlyter överenstämmer läsarterna i Sankt Petersburg-handskriften
närmast med läsarterna i »handskrift 19» eller »handskrift R», dvs. manu-
skriptet B 7 i Kungliga biblioteket i Stockholm, samt med textvarianterna i
en rad andra handskrifter (se Schlyter 1862 s. XLV). I modern forskningslit-
teratur har det framförts en teori om att handskrift R härstammar från Upp-
land. Schlyter daterade denna handskrift till slutet av 1300-talet. Genom en
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paleografisk undersökning av manuskriptet åstadkom Per-Axel Wiktorsson
en mer precis datering, början av 1380-talet (cirka 1381; se Wiktorsson 1981
s. 91–95).

Min egen läsning av den petersburgska handskriften har bekräftat Schly-
ters slutsats. I flera fall innehåller denna handskrift samma läsarter som den
grupp av avskrifter som Schlyter betecknar som »R etc.». För att nämna
några exempel: i frasen »ok al saköris brut siin» (Schlyter 1862 s. 6.) saknas
»al» och »siin» i Sankt Petersburg-handskriften:7 ett drag som enligt Schlyter
är typiskt för gruppen »R etc.» (se Schlyter 1862 s. 6, not 57–58). Frasen »af
inrikis föddum» (Schlyter 1862 s. 8) lyder som »af rykesens inføddom» i
Sankt Petersburg-handskriften,8 vilket också är ett typiskt drag för »R etc.».
Namnet för landskapet Tiohärad skrivs i Sankt Petersburg-handskriften som
»tw hæradhe»,9 ännu ett typiskt drag för »R etc.». Här följer några andra ex-
empel:

Läsarter, där Sankt Petersburg-avskriften avviker från A-handskriften och
överensstämmer med R-handskriften, påträffas överallt i handskriften Šved. Q
II. 3. Några av dessa läsarter går att ordna i grupper. Till exempel skiljer sig
Sankt Petersburg-avskriften från A och liknar R i meningarna där kungens och
undersåtarnas eder uppräknas:

A-handskriften Sankt Petersburg-handskriften liknande 
läsarter

s. 5: sum hauer i sik f. 3v: oc theth haffwer ij sik R etc.
s. 9: sum lagh sighia ok rikisins 
rætter

f. 4v: som rykensens rætther 
thilsægher

R etc.

s. 14: ok særlika f. 5v: ok enkannelika R etc.
s. 17–18: meþ gruþ ok gislum f. 6v: meth sinom gislom R etc.
s. 22: i strængianæs af suþer- 
manne lande

f. 7v: ij strengenes aff strengenæs 
biscops døme

R etc.

A-handskriften Sankt Petersburg-handskriften liknande läsarter
s. 5: Fiærþa ær f. 3v: »ær» saknas R etc.
s. 5: Fæmta ær f. 3v: »ær» saknas R etc.
s. 9: Fiarþe æt f. 4v: fiærdhe articulus ad R etc.
s. 10: Femte æt f. 4v: fæmpte articulus ath R etc.
7 RNB Šved. Q II. 3. f. 4.
8 RNB Šved. Q II. 3. f. 4.
9 RNB Šved. Q II. 3. f. 4.
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Ibland saknas ett eller flera ord i Sankt Petersburg-handskriften (liksom i hela
gruppen »R etc.»), och frasen blir kortare:

Helgonens namn, Sankt Erik och Sankta Maria, anges i Sankt Petersburg-hand-
skriften i de former som stämmer överens med det latinska språkets regler för
substantivens böjning. Även detta drag är typiskt för gruppen »R etc.»:

Enligt Schlyter överensstämmer Sankt Petersburg-avskriften av landslagen
närmast med avskriften i »handskrift 45» (manuskriptet B 70 i Uppsala univer-
sitetsbibliotek; se Schlyter 1862 s. XLV). Samma slutsats har jag kommit fram
till i min undersökning. Här följer några exempel på de fall då Sankt Peters-
burg-avskriften stämmer med »45», dock inte med »R»:

Det finns även ett ställe där Sankt Petersburg-handskriften innehåller en sär-
egen variant. Det handlar om det fasta priset till vilket gästgivarna måste sälja
fläsk och smör till resenärer. Det pris som anges i A-handskriften är två pen-
ningar för en mark fläsk eller smör. I några andra handskrifter står det i stället
tre penningar för en mark. I Sankt Petersburg-handskriften anges däremot pri-
set fyra penningar:

A-handskriften Sankt Petersburg-handskriften liknande 
läsarter

s. 12: halda ok styrkia f. 5: »ok» saknas R etc.
s. 23: siæluer þiænist vppe halda f. 7v: »siælver» saknas R etc.
s. 36: ok sua af f. 10: »sua» saknas R etc.

A-handskriften Sankt Petersburg-handskriften liknande 
läsarter

s. 16: iumfru sancta maria f. 6: Jomfru sanctam Mariam R etc.
s. 16: sanctæ erik kunung f.6: Sanctum Ericum R etc.

A-handskriften Sankt 
Petersburg-handskriften

liknande
läsarter

s. 4–5: Eet kunungx rike sum hætir suærike 
hauer i sik

f. 3v: Swerikes konungx 
rike haffwer ij sik

45 etc.

s. 12: ængin ok þön lagh giuis almoghanum 
vtan ia ok goþ uilia þera

Saknas 45 etc.

s. 12–13: Alder friþer ökis ok ofriþer 
forgangis æfter þy sum kununger ær til

Saknas 45 etc.

A-handskriften Sankt 
Petersburg-handskriften

liknande 
läsarter

s. 34: mark flæsk ok smör for tua 
pæninga suænska

f. 9v: mark flæsk hæller smør 
fore iiij pæningha 

GHMR etc.: 
þre
69 etc.: IIII.
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Vidare finns det flera fall där läsarter i Sankt Petersburg-handskriften avviker
från »A» men stämmer överens med en stor grupp andra avskrifter. Ofta ingår
då »R» i gruppen. Till exempel:

I flera fall handlar det om textvarianter som är typiska för en speciell grupp av
handskrifterna som enligt Schlyters klassifikation kallas CDEFGHMPQRT
etc. Exempelvis:

Ibland finns det smärre grupper av avskrifter med samma textvarianter som i
den petersburgska handskriften. Ofta ingår också »R» i dessa grupper, bland
annat i följande exempel:

I Sankt Petersburg-avskriften av Magnus Erikssons landslag har jag även på-
träffat speciella läsarter som inte har noterats av Schlyter. En del av dem beror
på att den för det fornsvenska lagspråket typiska konstruktionen »substantiv +
possessivt pronomen» har ersatts med en modernare konstruktion där det pos-
sessiva pronomenet står före substantivet. Till exempel:

Läsarter av denna typ förekommer ofta i Sankt Petersburg-avskriften av lands-
lagen. De spelar givetvis ingen roll vad gäller innehållet men är däremot viktiga
från ett språkhistoriskt perspektiv. Avskriften »A» och flera andra avskrifter av

A-handskriften Sankt Petersburg-handskriften liknande läsarter
s. 6: kunungx krona f. 4: konungx lik krona DEFGHPRT etc.
s. 14: Þaghar han ær f. 5v: Tha han ær EFGHMORT etc.

A-handskriften Sankt Petersburg-handskriften liknande läsarter
s. 21: þa ma þen kununger f. 7: tha ægher then konunger CDEFGHMPQRT etc.
s. 22: viþbo f. 7v: widhboo ytraa CDEFGHMPQRT etc.
s. 28: sum æmbizman hans f. 8v: som konunger hæller 

hans æmbiszman 
CDEFGHMPQRT etc.

A-handskriften Sankt Petersburg-handskriften liknande 
läsarter

s. 6: landum ok vpsala öþum f. 4: landom oc borgom wpsala ødom NR etc.
s. 9: ok allan oræt f. 4v: oc oreth OR etc.
s. 9: ok ei vtlænskum f. 4v: oc ey wthlænkom mannom KPR etc.

A-handskriften Sankt Petersburg-handskriften
s. 5: meþ landæmærum þera f. 3v: meth thera landamærum
s. 7: huar af laghsaghu sinne f. 4: hwar wttaff sinne lagsagu
s. 9: rike sino suerike f. 4v: sino rike swerike
s. 11: erix gatu sina riþa f. 5: rydha sina erixgathu
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Magnus Erikssons landslag innehåller talrika alliterationer och präglas av en
karakteristisk rytm:

Nu vil kununger
a gifto ganga
ok husfru sinne
morghongauo giua

I Sankt Petersburg-handskriften är texten däremot mindre högtidlig och mer
vardaglig och uppfattas därmed som mer modern.

Speciella textvarianter av andra slag som inte har noterats av Schlyter har
en mer tillfällig karaktär och beror delvis på felläsningar. Här är några exem-
pel:

Men även sådana läsarter kan vara anmärkningsvärda från ett språkhistoriskt
och kulturhistoriskt perspektiv. Så är fallet med skrivarens tolkning av orden
»bærsæ» (ägna sig åt tjuvskytte) och »parc» (park), ord som det medeltida
svenska språket lånade från gammal franska. En del sådana lånord, till exempel
»baner» och »äventyr», blev vida använda i Sverige under medeltiden, medan
andra förblev mindre kända. Den skrivare som kopierade landslagens text i
Sankt Petersburg-handskriften kände inte till orden »bærsæ» och »parc» och
misstolkade dem i början. Men han rättade sig delvis när han fortsatte att skriva
sin text, och infogade också en förklaring:

konungx park ær konungx enschulda ægha som wpsala øødh oc annat tolketh10 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att Schlyters undersökning av läsar-
terna i Sankt Petersburg-avskriften av landslagen fortfarande kan kompletteras
med nya fynd. Däremot finns det ingen anledning att betvivla riktigheten av
Schlyters slutsats att avskriften liknar gruppen »R etc.» och särskilt handskrift
45.

A-handskriften Sankt Petersburg-handskriften
s. 5: suþermanna land f. 3v: »land» saknas
s. 6: kronunna goz f. 4: kronona gør
s. 12 sua firi ostyrlikum f. 5: swa fore oskulikom
s. 23: skuþa a kunungx væghna f. 7v: »a kunungx vægna» saknas
s. 25: Nu kan þet sua vara, æt nakar frælsis man 
vill vndan frælse ganga

f. 8: Vil nakar frælsis man aff 
frælse ganga
10 RNB Šved. Q II. 3, f. 11v.
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Läsarterna i Moskva-avskriften av landslagen
Schlyter har konstaterat att Moskva-avskriften av Magnus Erikssons landslag
på de flesta ställen liknar avskrift 7, även kallad avskrift G, som ingår i hand-
skrift B 11 i Kungliga biblioteket i Stockholm (Schlyter 1862 s. XLIII). Av-
skrift G har i sin tur många gemensamma drag med avskrift H som ingår i hand-
skrift B 23 i Uppsala universitetsbibliotek (Se Schlyter 1862 s. IX f., samt Wik-
torsson 1989 passim).

Min läsning av Moskva-handskriften har lett mig till slutsatsen att
Moskva-avskriften av landslagen har mycket gemensamt med både »G» och
»H». Exempelvis:

I några fall överensstämmer läsarterna i Moskva-handskriften inte bara med
varianterna i handskrifterna »G» och »H», utan också med läsarterna i hand-
skriften »M», en pergamenthandskrift som ingår i Skoklostersamlingen.11 Här
är några exempel:

Ofta när varianter i Moskva-handskriften skiljer sig från A-handskriften,
överensstämmer de med varianter i större grupper av avskrifter. Som regel in-

A-handskriften Moskva-handskriften liknande 
läsarter

s. 7: meþ samþykkio aldra þera f. 20v: meth samtikkio there GH etc.
s. 9: ængin fatökan ællæ rikan 
nakarum lundum fordarua

f. 21v: engen fatigan eller rykan 
fordarwa 

GH etc.

s. 11: æt kununger skal f. 22: ath konungher agher GH etc.
s. 11: kirkium, klærkum ok 
klostrum

f. 22: kirkiom oc klosrom GH etc.

s. 16: meþ þessum eþum f. 23v: meth tæssom ordom  GH etc.
s. 26: saman fara f. 26: saman koma GH etc.
s. 28: huwzman f. 27: konungx man GH etc.
s. 40: frænder f. 28: børdheman GH etc.

A-handskriften Moskva-handskriften liknande 
läsarter

s. 20: meþ samþikkio raþgiuara 
hans

f. 24v: »hans» saknas GHM etc.

s. 24: til rikesins þianist f. 26: til konungx tiænisth GHM etc.
s. 30: frælsis manz örs f. 27: nakars mandzs ørs GHM etc.
11 Beträffande handskrift M, se Schlyter 1862 s. XIV f.
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går också avskrifterna »G» och »H» i dessa grupper. Se några exempel på
detta:

I vissa fall överensstämmer versionen i Moskva-handskriften just med G-av-
skriften. Exempelvis:

Som det framgår av Schlyters edition av Magnus Erikssons landslag, finns det
textvarianter i denna skrift som påträffas i bara två avskrifter, »G» och »65»,
det vill säga handskriften KB B 11 och Moskva-handskriften:

A-handskriften Moskva-handskriften liknande läsarter
s. 6: raþa landum f. 20v: rada borgom och 

landom 
CDEFGHIKOPQT 
etc.

s. 6: Ei ma kununger 
minzska kronunna ræt

f. 20v: Engthe af thy som før 
ær sakth maa konunghr 
mynska

GHIKNRT etc.

s. 6: gör þet nakar f. 20v: gør theth nakar 
konwnger  

CDEFGHIKNPQR
T etc.

s. 8: tryggia eþa sina giua f. 21: trygghia eda sina ganga BCDEFGHIKLNO
PQRST etc.

s. 10: for þy f. 21v: fore then skwldh CDEFGHIKNPQR
T etc.

s. 19: til rikesins ræt f. 24v: til rykesens radh CDEFGHM etc.
s. 22: af baþum hallandum f. 25v: af badom hallandomen 

nydra oc sydra
CDEFGHIKMNP
QT etc.

A-handskriften Moskva-handskriften liknande 
läsarter

s. 8: af inrikis föddum f. 21: aff rykes infødom G etc.
s. 14: Guz kærleker f. 22v: Gudʒ frydher G etc.
s. 30: i hans staþ f. 27: i samw staden G etc.
s. 30: i rikesins þianist f. 27: ok tiil rykesens thyænisth G etc.

A-handskriften Moskva-handskriften liknande läsarter
s. 19: ællæ vinskap f. 24v: æller winsæmio G; 65
s. 22: af væstrægötlande ok dal »dal» saknas G; 65
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Det finns också flera fall där Moskva-avskriftens avvikelser från A-handskrif-
ten inte har noterats av Schlyter. Till exempel:

Det står alltså klart att Schlyters uppgifter om textvarianter i Moskva-hand-
skriften bör kompletteras. Men det finns, enligt min mening, ingen anledning
att betvivla Schlyters slutsats att landslagens text i Moskva-handskriften stäm-
mer närmast överens med »G»-texten.

Avslutning
Syftet med denna uppsats har varit att presentera avskrifterna av Magnus
Erikssons landslag i Sankt Petersburg och Moskva för nordiska läsare. Detta
har jag gjort, dels genom att redogöra för handskrifternas innehåll, dels genom
att presentera exempel på textvarianter och kommentera dem.

Det av mig bearbetade materialet tillåter mig att ta en viss ställning till slut-
satserna hos min företrädare – Carl Johan Schlyter. Sammanfattningsvis kan
jag konstatera att Schlyters slutsatser om läsarterna i texten verkar vara riktiga,
men hans anmärkningar beträffande olika tillägg till lagtexterna lämnar ett
ganska stort utrymme för vidare forskning.
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Bilaga
Bilagan innehåller ett utdrag ur de båda handskrifterna med Magnus Erikssons
landslag som bevarats i Ryssland, i min transkription. I båda fallen har jag valt
att återge flockarna I–IV ur landslagens konungabalk, som handlar om det
medeltida Sveriges politiska system, reglerna för kungavalet och kungens och
folkets ömsesidiga förpliktelser.

MAGNUS ERIKSSONS LANDSLAG
Konungabalken, fl. I–IV
Sankt Petersburg-handskriften, RNB Šved. Q II. 3

F. 3v, r. 20–31
I

werikes konungx rike haffwer ij sik siw biscops
døme oc ix lagmansdøme meth thera landaSmærum ¶ fførsth ærchiebiscops dømeth ij wpsa

lom theth haffwer ij sik eeth lagmanzdøme all wpland
¶ annath lynkøpunghs biscopsdøme oc theth haf

25. fwer ij sik thw lagmanzs dømæ østhergøszlandh oc øland
¶ Tridia skara biskops døme oc theth haffwer ij sik ij lag
manzs døme wæsthergøzslandh oc wermelandh ¶ fiær
dha strengenæss biscops døme oc theth haffwer ij sik thw 
lagmanzs døme sudhermanna oc nærika ¶ ffæmpta wes

30. traros biscops døme oc theth haffwer ij sik eth lagmans
døme wæstmannalandh oc dala ¶ Syættha wæxio

F. 4
biscops døme som haffwer ij sik thw hæradhe oc eth
lagmanzs døme ¶ Sywnde aboo biscops døme

II
ffwer alth swærike ægher ey konungx lik kronaO oc konungher wara wthan een han ægher styra

5. oc radha landom oc borgom wpsala ødom kronona
gør oc allom konungxlikom ingældom ¶ Ok ægher
han haffwa sina ensak dulgadrap oc dæna arff ok
sakøres bruth offwer alth ryketh som lagh oc rætther ær 
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III
nkthe aff tæssom som før ærw sagdh ma konun Eger missta fore androm konunge gør theth nakor

konunger æghe tha then konunger æpther komber waldh
ather kalla meth ræth æn han gitther ¶ Alle the ij hans
rike byggia oc boa ægha honom lydhno haldha hans
budh standha oc thil tyænisth wara særlika a landa

15. mæra landh ath wæria oc ey ythermeer ij herfærdh
fara wthan thera godwilia fangnom

IIII
ill konungx riketh ij swærike ær konunger wæliTandhe oc ey arffwande tha then konungh mista

tæsswm lundom ath fornempde lagmæn hwar wttaff
20. sinne lagsagu skal meth samtykkio aldra thera ij lag

sagu byggia xii mæn thagha wisa oc sniældha
meth thøm aa nempdom dagh timalika thil mora tingh
koma konung ath wælia ¶ førsthe røsth ægher lag
mannen ij wplandom haffwa och the meth honom næmp

25. dhe ærw han thil konungh døma ther næsth swdher
manna lagman østgøtha thw hæradh nærikia ok wæs
manna the ægha han thil krono oc konungh døma 
landom radha rike styra lagh styrkia oc frydh hal
dha theth ær han dømdher thil wpsala ødha ¶ huil

30. ken en aff rykesens inføddom oc hælsth aff konunga
sonum en thil the ærw aff allom tæssom lagman 
na røstom wardher thil konung thaghen tha skulu

F. 4v
fornempdhe laghmen han thil konungh døma       
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MAGNUS ERIKSSONS LANDSLAG
Konungabalken, fl. I–IV
Moskva-handskriften RGADA F.181 No. 1456

F. 20, r. 11–24.
I

th konwngx ryke som hether swerikeEhafwer i sik vii byskopsdøme oc ix lagmanzs
dømo meth there landamærom ¶fførstha ær ær
chiæbyscops døme i wpsalom som hafwer i

15. sik eeth lagmanzs døme offuer alt wplandh
¶Annath ær lynkøpungx byskopsdøme som hafuer
i sik ii lagmanzs døme østergøzslandh och ølandh
¶Trydhia ær skara byskops døme som hafuer i
sik ii lagmanzs døme wæstergøslandh ok

20. wærmæladh ¶ffiærdha ær strengenes byskops
døme som hafuer i sik ii lagmanzs dømo
swdhermanaladh och nærika ¶ffæmptha ær
wæstraares byskops døme som hafuer i sik i
lagmanzsdome westmannalandh och dala  

F. 20v
Syætha ær wæxsyo byskopsdøme som hafuer
i sik there lagmanzsdøme Sywnda ær aboo
byscopsdøme

II
Offwer alth swerike ægher ey konungxlek kro
na æller konunghr ware wtan een han æger styræ
och rada borgom och landom wpsala hogom12 kro
nonne goozs och allom konungxlikom jngældom
¶ensaak sina hafua dwlgha drap oc dana arf
oc aldh sakøres brwt syn offuer alt swerike

10. som lagh rætther ær

III
Engthe af thy som før ær sakth maa konunghr
mynska fore androm konunghe gør theth nakar ko
nwnger tha ma then konunghr som æpther komb
theth meth retho ather taka æn han gitther Alle the
12 Ordet är understruket i texten. Ovanför det understrukna ordet anges den korrekta läsningen:
odhe.
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15. som i hans ryke biggia oc boo ægha och skw
lw honom lydhno halda budh hans standha
oc til tiænisth wardha særlika til landamære
landh at wæria oc ey ythremer meth hærfærdh
wthan godh wilia there fanghnom

IIII
20. Nu ær til konungx ryketh i swerike konunger wæ

liandhe oc ey ærfuande æn the konungh misth
hafua tæssom lwndom ath fornæmpdhe laghmæn
hwar meth landhsagw sinne skal meth samtik
kio there i laghsagw bondhæ ærw xii mæn 

F. 21
taka witthere ok snyældha meth thøm aa næmpda
dagi ok thymelika til mora thingx koma ko
nungh ath wælia fførstha røsth æger lagman 
af wplandoom hafua och the meth honom næmp

5. dhe ærw han til konunghx døma Ther næsth
hwar lagman æpther androm Sudhermana ødz
gøtha Thy hæradh wæsgøtha nærikia och
wesmanna the agha han til krono oc konungx
døma oc skylia landom rada oc ryke styra lagh

10. styrkia oc fryd halda tha ær han dømpdher til 
wpsala ødom Hwilken een aff rykes infødom
oc hælsth aff konungha synom æn the til ærw
af allom tessa laghmana røstom eller af flæstom
lagmanom tilnæmpdom wardher til konungx

15. taghin tha skwlw fornæmpde lagmen han
til konwngx døma


