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FÖRETAL.

Så myclcet -mennilkjans förstånd år af Naturen för-
dunckladt, och få lått vår vilja plågar utvälja det
fkenfagra goda framför det vårkeliga; få angelä-

get år det til vårt Slågtes lyckfalighet, at vi jemte den
Naturliga Lagen, afven hafve Borgeliga Lagar, efter hvil-
kas förefkrirt vi kunna inråtta våra gjerningar, fåfom
ock at vi vete .och erkånne vår for.bindelfe, at noga
efterlefva de stamma. Utan Lagar år vårt jordklot at
anfe fom en hifkelig ödemark, der törne och tistel
förquåfva alla nyttiga och vackra växter. Intet famhål-
le kan vid magt hållas, ingen vånfkap stadfästas, och
ingen lypkfaligbet vinnas, få fram t icke mennifkjornas
ondika och deraf upkommande otama bcgärelfer flyras
genom vä! afpafiade Lagar. Tideböckern.e viia ofs der-
före, at alle Samhållen biifvit grundade på öfverenskom-
rhelfer och Lagar, och igenom dettas efteriefnad upnått
en mer eller mindre mångårig beständighet. Sv-car-,
Gjöther och Finnar hafva få väl, fom andre F-olkflag,
ända ifrån hedenhös jnfedt nödvändigheten både af den.
Lagstiftande och den Lagfkipande magte-n, Deras- La-
gar voro hällt i början få och enfaldiga; de fästas billi-
ga godtycke rar det fom förnämligast gSl.de åfyen uti
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de vigtigafte fakers afgörande, men värkflåHigheten var
ganfka hård, famt ötverensttåmmande med Yfverboer-
nas grofva lynne. At omftändeligen utföra detta, tillä-
te- mig ej tiden, hvarföre jag éndaft vil något handla
om ALLGjOTHATING,och dervid anföra några ttrödda
anmärkningar, dem jag hopfamlat, dels utaf gamla tro-
värdige håfdatecknare, dels utur förmultnade handlingar,

§. i.
i

Med Svithjod eller Sverige har befynnerligen uti
de äldsta tider blifvit beteknad nu en flörre nu åter en
mindre Landtträcka. Det år nogfamt bekant, at med
Svithjod bin mykla förftodo de gamla nåttan alle Nord-
lige och .Östlige Europanfka Länder. På en annan tid
begreps under Svea valde det Land, fom ligger emel-
lan Seveberget och Ötterfjön famt Botnifka viken, hvil-
ket gemenligen kallades Svea och Gjötha Riken. Dette
Riken plåga äfven lårfkildt betraktas, och då namnes
Svea-Rike Nordanfkog, men Gjötha-Rike Sunnanfkog.
Vi infkrånke nu de anmärkningar, fom vi denna gång
tanke anföra inom Gjötha Rike, hvilket i fordom tima
tyckes hafva innebegripit följande Landfkaper: Öftcr och
Vcfler-Gjothland, Småland, Gottland, Olava, Fiken eller
Bohus Lan, Hattand, Skåne och Blekingen. Uti alla deffe
Länder voro då åtfkillige Fylkis Konungar, hvilka väl
uti fina Länder ägde alla Majettåtifke rättigheter, men
hvilka dock uti vitt hanfeende voro Lånpliktige under
Stohl -Konungen i Upfala. Deras förbindelfer tyckas
dock ej hafva varit mångfaldige, utan förnämligast der-
uti bestått, at de fkulle vara uti godt förstånd med Öf-
ver-Konungen, famt bjelpa honom med troppar, når
Han rustade fig til Krig eller härnad: kanfke de ock

under
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under iden betalte til honom någon vi(s fkatt. Dei!e

fkyldigheter hafva dock varit mycket föränderlige, i
»tyee^wle til de regerande Konungars större eller min-
dre tiltagfenhet och myndighet. I öfrigit hafva Fylkis»
Konungarne uti fina, ehuru !mä Stater, under tiden re-
gerat med lika stor magt och anfeende, fom Stohl-Ko-
nungarne öfver Up-Svearne. Man finner äfven uti de
gamla handlingar, fom angå Fylkis-Regementet, någon
anledning at tro, det delie Konungar för mifsbrukad
magt, eller öfvervåld kunde kallas til redogörelfe af Öf-
ver Konungen för deras upförande. Nästan på (amma
fått, fom ännu Tyfka Keifaren fordrar Chur-Förttarne
och andre Tyfke Förstår, at infinna ock förklara fig på
Riksdagen i Regensburg. Kanfke och med famme vär-
kan; ty då fvarande parten har velat bevifa fm fats rik-
tighet utur Canonifka Rätten och med hundra tufende
gällande vitnen, har proceflen likfom af fig fjelf uphört.
Äfven få voro de gamle Fylkis Konungarne mera hög-
bröttade undertiden, ån at de fkulle låta förnedra fig
til et formligt förfvars aflåmnande: hellre hade en dci
af deffe Konungar låtit både lif och Krona förfpilias,
ån de underkaftade fina göromål en främmande Herres
ömpröfvande och granfkande.

§. 11.

Som Gjöthaland fordom var med flora fkogar be-
tåkt, och deruti voro då nog få Invånare, hvilket i-
bland annat af Rolfs och Gjöthriks Saga kan inhämtas,
få kunde ej eller deffe ofvannåmde Herrars magt vari*
af mycket stort anfeende. Följakteligen var nödigt, at
hvad i deife fmå Staters invärtes ttyrka fattades, måtte
genom närmare förbindeHer med grannarne ärlättas,
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ffi framt de fkulle hafva bestånd och' ej i fin början al-
deles undertryckas. Härigenom- befattades ock den in-
bördes vånlkapen emellan Regenterne, få at hvar och
en vid påkommande- nöd vifte hvad hjclp han hade at
förvänta, och det med all fkyndfamhet, fom en få vig-
tig fak kunde fordra. DelTe Herrar Fylkis-Ko-nungarne
voro ej eller längre åtfkilde från hvarannan, än at de
pä bestämd tid och ttålle kunde fammantråda. St få-
tlant Riks möte tyckes hafva r det närmaste liknat Am--
phicstyö-nifka Rådet uti Grekeland, dock med d.en bety-
deligå åtfkilnad, at det fiednare utgjordes af Plenipoten-
tiatre Ministrar frän de Grekrfka Republrquer, men i.
det förra mfurmo fig Princrnalerne perfbnliajen. Et fåI-
dant Riks -Möte från Gj-öcha Land kallades ALLGJÖTHA-
TING; och behölt famma namn, fedan först jarlar och
fedan Lagmän kommit titt de nämnde Herrars ställe.
Mycken anledning gifves at tro, det Allgjötha-Ting bä*-
de blifvit ordemeligen hållit uti Vester-Gjöthland, hvii-
ket Landfkap torde nått Upland kunna upvifa de äld-
sta "och fiätta uruldrens minnesmärken, fåfom ock at
detta Ting O) egenteligen har angått Gjötha Rikets
lärfkilta (ly.-fA och des allmoges angelägenheter, då der-

emot

(a) Det ar na fvärt,.. At figa om ordft Ting ,'ir.ct (tam- ord, eller om
det bequirmligeii kan h*inleda*s: från något aitsrat ord. Herr Cau-
eelile Rådet IHRH b-evifar nog ty.',* ligen titi fött Gloflari-o Littgtf»
Svec: at Tilly; fordom har b-etydt é-t Samtal emellan perfo-ner oa*
förekommande Ircndcr, och at en fanmiankomTl, der Lag och
rätt fkipa.ks, har derutaf feuermera fatt fitt namn, Andre äter
antaga fåfom ftani-ord det Gjöthiika Tiga:-, hviiket betydde hög
het och myndighet, hvadan Tignarmån och Tingjamingar ,
dem man bur vörda, hafva fin tiprimielfe. Hela denna tvist tvf-
kes ej vara af der: betydelfe, at den icrtjenar riägon nårtuare un-
derfekning och grantkniiig.
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emot fri Ållshårjar Ting kommo viiTa Deputerade, håifl
Lagman, både från Svea och Gjötha Rike.

§. 111

Til Aldragjötha Ting fager Veftgjötha Lagen uti
Konsia Baiken borde La-zrnanr.cn i orten kalla en Fol-
keftämma tilfammäu vid den tid dä Konungen på Sin
/Friks-gatu nalkades intil granfen. Orden lyda fåledes:
Tha (kal han (Konung) fända mån hingat til Aldragjö-
tha Things. Tha fkal Laghmadher giflå fkipta, tvva Sur-
man a<ff Landi ock tva Nordan aff Landi. Sidan fkal
aldra fjurä mån aff Landi gårå medh them; dier fkulu
til Junäbåk mota fara §. 11. Tha fkal AldraGjö-
tha thing igen hanum nämna;, tha han til Tbings korn-
ber; Tha fkal han fik allum Göthurn trolekan fvårja:,,
at han fkal ejgh rått Lag a Landi varv bryta, det är:
Då fkal han landa mån hit in til Aldra-Gjötha Ting.
Hvarcfter Lagmannen fkal landa giflan, två Surman ifrån
och två Nordan ifrån. Sedan fkal Aldra Gjötha Ting
fända fyra andra Inlåndfka Mån med denna giflan, hvil-
ka fkola möta Konungen vid Junabåck §. 11. Tå fkal
Aldra-Gjötha Ting utfå tta ställe at emottaga honom;
och när han til Tings kommer, fkal han fvårja at ha»
allom Gjötbom huldhet och trohet fkal vila, och at har*
j vårt Land fkal ingen rått Lag öfvertråda. Af anförda
gamla Lagens rrrm, jämfördt med andra ställen, fom
handla om Aller- Gjötha Ting, kan man fluta, &i med
Allom Gjötbom undertiden förstas allenatt Inyånarne uti
Vefter-Gjöthland; ty i:ö vet man, at Vettgjötna Lagen
var ingalunda den lamma,'' fom t Offer- Gjöthknd for-
dom varit gällande. 2:do År utaf Ost-Gjötha Lagen nog-
iamt kunnogtj at Lionga-Ting var der i orten en ali-
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mån Folkftåmma, der högmål och -fåledes Konunga Va-
len ordenteligen hafva blifvit förrättade. 3:0 År mätke-
ligt, ac nyfsnåmnde Vett Gjötha Lag utstakar gråniet.
af Vetter Gjöthland både i Norr och Söder, hvaraf en
del lärda hafva tagit fig anledning at påflå, det Velter-
Gjöthland fordom varit mycket vidftråkt, få at Norra de-
len utgjorde hela den Lands sträcka, fom år emellan de
tvånne stora och namnkunnige fkogar Tiveden och
Kjägglan, men til Södra delen hörde alt land, fom nu
egenteligen kallas Veiter Gjöthland; men denne tanka
måtte vi lämna ti! andras närmare granfkning. Det of-
tanåmnde Alldra-Gjötha Ting har på fin tid varit den
bögfta Domstol i det Landet, hvarunder hörde Härads-
Ting. Detta kan klarligen inhämtas af Thiuw B C. 9.
§ I. wil eig Bonde Lag bote, tha fkal man Hufpreo ta-
kå, ok a bak binda, til Things föra, fin Alldra Gjö-
tha, eller fin Hårad, det år: om en Husbonde intet vil
betala de honom pålagde penninge böter, fkal man ta-
ga hans hustru, bakbinda henne och föra henne antin-
gen til AlldraGjötha, eller til Härads Tinget. Åndteli-
gen torde vara lättat finna, det Alldra Gjötha betyder en
famling af Folk från hela Veffer Gjöthland, åfven fom
fordom uti Athen Tata%sa4Kct var en högtidelig Mi-
nerya; Fäst:, til hvilken famlades Folk från hela Atheni-
enfifka gebietet. Andre åter hånleda Alldra-Gjötha från
Ålder fom betyder gammal, hvadan Aldrader betyder en
gammal man cch Aldrbafd urminnes, håfd, fa at Aldra-
Gjötha vil fåledes hafva fågt få mycket, fbm en urgam-
mal Gjötifk Nation, hvilket medfkål kan fågas om Veft-
Gjötharne;

§. iv.
Sedan Fylkis Konunga våldet hade pä fSrtt, fom al-

månt af Historien kunnigt år, blifvit affkaftadt, undergik
äfvea
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åfven Sveriges Riksförvaltning' en betydande förändring.
De fmå pohtifka kroppar, iom nu fammanväxte och
utgjorde en anfeenlig Stat, borde ej fakna de inrättnin-
gar, fom utgjorde deras bestånd och vålrriagt, fedan de
kommit under Upfala Konungens Spira.. De fjelfmyn»
dige Rätterne blefvo affkaffade, och i deras' (fållen "Un«
der Domstolar inrättade, hvilkas egenteiiga göromål var
at fkipa Lag och rått emellan allmogen; men få finner
man tillika af Historien, at defläs Föreståndare efter ti-
dernas omständigheter hafva tagit mer eller mindre del
uti Riks ftyrelfen. Lagmännen, fom tyckas långt efrer
Konung Ingjalds tid blifvit törordnade {a), voro anfen-
lige och myndige mån, hvilka ock under tiden oförfkrake
förde allmogens röft och befvår inril ijelfva Thronen.
Således blef åfven AllGjötha Ting federmera bibehållit,
fåfom en ganfka nyttig inrättning för allmänna iäkerhe-
ten och råttvifans vid magt hållande. Lagmannen öf-
ver Vetter-Gjöthland var ordförande uti denna Rått,
hvarom lafes uti gamla Lagen: Thet hetir e Alidra Gjö-
tha Ting thår Lagmadher år a, ther ma Folk åttledha ok
fåttum lyfa, Lagmadher ågher Landlkyki af Mohårad:

thet
(fl) Sedan Fylkis Konungarne hade blifvit affkaffade, tilfattes uti de"

ras ft.ille Jarlar, och när delfas myndighet hade pä en kort tid
fligit til en fruktans värd högd, emedan dem var updragen både
den Laglkipande tr.agten och executions värket uti deras Höfdin-
gedöme, fä förordnades derftådes Lagman, fo:n delade magten
med Jarlarne, och faledcs förminlkadé delfas aftft-endfi och til -tagfenhet. Den äldfte Lagman uti Vcfter Giöthland har vätit
.Lwnhcr , hvilken, fom nägre föregifva, har lefvat pä fan: nia tid,
fom Lplands Lagmannen VigerSpa, det år uti Sjunde århundra-
de, men af fortckningen pä YeftGjötha Lagmän, fom finne? vid
VeftGjotha Logen, kan man med temmelig vifshet {lxita, at han
lefvat och famlat tiihopa fina Lagar uti Tionde hundrade talet,
Ko miodeligen pä den tid, dä BIOERN pä Hauga regerade öfver
Sverige.
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tliet är fe-m tyugb nöt hvar fjårda aar., det år: Allgjö-
tha-Ting år, der Lagmannen förer ordet: der kan man
fri gifva och allmän fred stadga: Lagmannen äger Lön taga
af Nlobårad, ncnaligen: femtio oxar livart fjärde år (£\

(£) Se L Fl. Ting M. /?/, Vcjl Gjåtha L,

§. v.
Enligk all fannolikbet har det af STURLESSON al-

lena i des Heimskringla Tom. 1. omnåmnde Muhla-
TTing varit enahanda med det af ofs tm befkrefne Aidra-
Gjötha Tinget. Imcdlertid torde ej vara obebageligit,
"om vi föke at updaga en omständighet fom hit intils
varit i tiökt mörker invecklad, rörande detta Muhla
Ting. Sturlesfbn anforer det Tal, 'hvilke-t den fullmyn-
dige Uplands Lagmannen THORGNY hållit för Konung
OLOF SKJÖTTKONUNG, angående Srenfka PninfefTati
INGJÅIIDS giftermål med Norrfka Konungen, lwartii
Olof Skjötlkonung ingalunda ville famtycka, ehuru Fri-
aren ägde alla de lydande och verkeligen goda egenfea-
per, hvilka af en Måg den tiden fordrades, -farm frid
och rolighet på Sveriges Västra fida igenom detta för-
bund låttellgen kunde återställas. Underfåtarnes böner
och Prinfeflans förklarade böjelfe för denne tappre Re-
gent blefvo förkastade, och ingen torde utan onåd me-
ra tala uti denna vigtiga fak. Uti få befkaftada critifka
omständigheter föreställer Lagman Thorgny både de
förra Svenfka Konungars benägenhet och ömhet för fi-
na Underfåtare., och lade hår-tål, at om bevekande fkål

mera gålde hos Konungen, borde han frakta för fåna-
rna folkets förbittring, fom fordom störtat fem lika få
högfärdige Konungar ner uti en källa på Muhla Ting,

Hvad
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Hvad fom ! bår förflås med Muhla Ting; derom häfva
de lärde fins emellan mycket tvistat.

5. vi.

At få vål med inhemfke, fom främmande Natio-
ners exempel förklara detta dryga bonde fpråk, hvarmed
den ordförande Lagmannen viste fm magt icke allenast
öfver allmogen, utan ock ofver fjelfva Lagen, kommer
vid närvarande tilfålle fa mycket mindre öfverens med
min förefats, fom hvad både i Norrige (a) och annor-
städes (b) af iialtan famma ordfak, med åfven få många
Konungar fig tildragit, endast vifar den tidens grofbét,
lamt stöter både emot billighet och fjelfva mennifklig-
beten. Frågan år fåledes denna gång allenast om Muh-
la Ting och des belägenhet, antingen den Islandfka fkrl-
bentens beråttelfe i den delen bör anfes fåfom falfk, el"
ler åtminstone genom mifsfkrifnmg förmörkad. Ven,
Norrfke uttolkaren af Sturlesfons text fynes vilja draga
Muhla Ting til Mjos eller Mofs i Norrige, dock utan
någon fkåiig anledning, emedan förekommande omftån-
digheter nogfamt vifa, at stället, der Muhla Ting blif-
vit hållit, har varit inom Sveriges grånfor. Herr Hof-
Cancelleren von Dalin håller före, at Muhla Ting år
en mifsfkrifning och at man rätteligen bor låfa Mora-
Ting (r); förmodeligen af den ordfak, at fédan Chri-
stendomen begynt stadga fig inom Svea Rikes grånforj
få hafva de s\*ånfke afvåmjelfe för det hednifka blotan-
det uti Upfala, föriagdt de allmänna Riks mören til Mo-
ra äng, fafom et i granfkapet belågit öppet rum och
ställe (<"/). Men hvad denna föregifna mifsfkrifning an-
går, få fynes den på detta flålle vara mindre grundad,
emedan yi af företalet 61 Sturiesfbns Heimkringla af

B fram-
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framledne Herr Cancellie Rådet PERING^KJÖLD der*
om underråttas, at han jämfört fina öfveriårcningar med
trenne uti Islåndfka Språket handfkrefne exemplar; nvar*
före ock icke nå^on fkiljaktighet på detta ståiie märkes
hvarken i des Svanfka eller i Torfaå och hans egen La-
tinika verfioner. —(_a) Se STUKU.SSONS Heimkringla Tom. I. p. 470. Scq. (b) Si

långe den krigifke andan regerade näftan alla Kctioner, var få»
kerhet efta intet at finna inom fjelfva Thrcnen, Se Joftis li, X.
24 26. (_c) Se Dcs Svea Rikes Hilloria Tom. 1, p. tn, 613. (d)
Härom förtjenar lafas Sal. Reiior IVettcrblads disfert, de Eleclio.
ne Regum Svio Gotltorum ad Mora jlenar p, al.

§. VI!.
■Sedan vi nu bafve bevift, både at Muhla Ting bar

varit et anfenligt famlings ställe för Nordifka Folken ,
emedan åfven Konungfliga mål derflådes uptogos och
under tiden beifrades: fåfom ock at Muhla Tine; icke
kan förstås om Mora Ting, balft Lagmannen THOR-
GNYS Förfader uti hedentima vetat at berätta om det,
fom tildragit Gg på Muhla Tinget innan Konunga Vah-
len vid Mora ffenar börjades; Så böra vi nu något när-
mare utstaka fjelfva stallet. Såfom Uplands håfder, ehu.
ru updagade de på vår tid åro, icke nåmna något om
Muhla Ting, och Vefter Gjöthjand uti ålder taffar med
Upland; få torde man icke mifsråkna fig, om man tror
at Muhla Ting blifvit hållit inom Ve-fter Gjöthland. Än-
nu närmare torde stallet kunna infattas vid den namn-
kunnige Kinnakulla och allernårmafl på den dervid be-
lägna Kjellby Åhs (a)__ hvareft fådane minnesmärken
ännu förekomma, hvilka efter fiere hundrade års förlopp
vifa,at något befynnerligit har detftådes fig tildragit. Vi
vilje allenast anföra de förnämsta, hvilka tjena til vår me-
nings bestyrkande. Förfl får man vid Kjelby fe den få
kallade Tings fildtjen, fom år en ftenfättning af nio up-

refle
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reste stora stenar, fatte uti en ring(£). Den fråmfte för Stol-
Konungen och de andre för Fylkis Herrarne. Vidare
fer man hår på stallet tvånne Bautaftenar få höga, at man
nåpligen finner annorstädes några anfenligare, ty den ena
år fex och en half aln, och den andra Hu ben tre fjer-
dedels alnar hög med tydelig runeriftning. Deffe
måste vara minnesmärken af några förnåma Hjeltar, fom
båiftådes hvila. Kring om fjeifva ålen ler man tekn till
fordna åttebackar, men förutan tvånne, hvilka gemerili-»
cen kallas Stora och Lilla krigen, arö alle de andre me-
rendels ti! en fruktbärande åkerjord med tiden förvand-
lade. Defsförutan fåfom håra intil* Kjelby Kyrka år
beiågen en Gård, fom heter Kungstomten; fa år anled-
ning at tro, det den famma bådte fått cch fedan behållit
fitt namn af de oiyckeliga Konungars öden; åfven forn af
den der varande Offér_ Kattan Kjåliby Socken blifvit kal-
lad, och genom dcc nya namnet det gamla Muhla små-
ningom kommit utur bruk. Anteligen om Etymologi-
fka åmnen roade våra Låfare eller ofs, kunde vi vidlyf-
tigt handla om andra der på stallen förekommande namn,
fåfom Drottninge Liden vid LCjelby. Hallar, Hågjcn i Kjel-
by, Skedeby, Raumme, Hangelnfa. &c. men vi lämna des-
ie faker til andras granfkning.
(a) Se HADORPHS företal til Visby Lagen. (6) Utom det de gam-

le anfägo -. och 9 fahlen fafoin förtr.iftelige framför alle andre,
få var Vcfter-Gjåthland fordom fördelt uti åtta ftörre Fylkin,
och hvardera af dem,, tyckes haft fin egen Fcrfte, eller Förcftan-
dare, hvilka tillika med Stool Kongcn i Vefter Gjötland utgjorde
denna Tings Rått,

§. VIII.
Ännu återstår, at tilfe, hvsdan Muhla fått fitt namn

ock uprinnelfe. Magre hafva fallit på den tankan, at f^--3 a fani
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Tova ordet Muhla \ gamla Gjöthiikan betyd-er mala, och
i denna Landstraéi inom en fjärdedels mihl fyra bekan-
ta Mjölquarnar finnas, få fkulle af defle Odals-quarnat
ordet Muhla hafva upkommit. Jag vi! medgifva, at Quar-
nars bruk åfven i liedemima har varit bekant (<?)y mea
deraf följer intet, at de åberopade Quarnar vid Kjelby
då varit i fulkomligit stånd, ån mindre, det de varit få
ryktbare at detta stora Gjötha Mötet af dem kiinnat få
fitt namn. Hvadan hånleder da Muhla Ting fic namn}
Med vifshet kan jag ingenting föreflå, men om på gils-
ning kan hafvas något aneende, få år Muhla eller Mal tfnng
et allmånt ord, och har fordom betyd t det vi nu rått
och (lått kalla Ting. Så förekommer detta ord uti Öfl>
Gjötha Lagen {b). Tor banda, at fåfom det våld, hvil-
fcet utofvades på Muhla Tinget, ej kunde gillas af efrer-
verlden, få har och Lagmannen THORGNY i allmän-
het tak hårom, utan at med någon tiliåggning närmare
■utmärka fjelfva orten och frållet. Men om detle mör-

ka läker vare denna gång nog taladt.
4«) Qwarna-r omtalas -uti FIOLN och FRODES tid, foin fes af Edd*

Dxmi Saga Ö5 och Quarn tiotandc rurnn-es uti Hervara Sagan
Cap, 17, p, 162. (b) Sårm. 20, fl, -och Drapm, 3 fl.

G. A, Å.
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