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Riddare och andra aristokrater 
i det tidiga Halmstad
Av KENTH HANSEN

I 2021 års årsbok diskuterades Halmstads medeltida sigill och frå-
gan ställdes varför staden valt just en riddarhjälm som vapenbild 
(Hansen 2021). Till skillnad från vad tidigare forskning hävdat 
före slogs att bakgrunden står att finna i en närvaro av det världsliga 
frälset – riddare och väpnare – i det tidiga Halmstad och att dessa 
aristokrater hade ett betydande intresse i, och inflytande över, sta-
den. Sannolikt var dessa frälsepersoner innehavare av gårdsegendom 
i Halmstad och hade ekonomiska intressen i den handel som be-
drevs i staden med Hansan, det övriga Danmark och gränsbygderna 
i Sverige.

En kort bakgrund: Halmstad har sitt ursprung på platsen Övraby, 
belägen några kilometer norr om den senare medeltida staden och 
i skydd av Nissans sista fors vid nuvarande Slottsmöllan. Där ut-
grenades den nord-sydliga kustvägen med en väg som förde längs 
Nissan in mot Småland. En stenkyrka från 1100-talet, kanske före-
gången av en äldre träkyrka, och en kungsgård som centrum för ett 
kungalev (ett kungligt gods- och administrationsområde), är tidiga 
kända bebyggelser på platsen. På 1260-talet fanns också ett domi-
nikankloster etablerat där. Ett bevarat privilegiebrev från 1307 visar 
att platsen, då med namnet Halmstad, hade erhållit stadsrättigheter. 
Under 1320-talet flyttades staden längre nedströms Nissan, till en 
flack och delvis sank sandås på åns västra sida, omgiven av vatten-
sjuka områden och strandängar. Trots markförhållandena skapades 
en bättre tillgänglighet till havet, till nytta för handeln och stadens 
utveckling. Platsen hette Broktorp men övertog snart den gamla 
stadens namn och blev det nya Halmstad.

Vilka var då dessa frälsepersoner som gjorde att staden kan ha 
valt att identifiera sig med en riddarhjälm på sitt sigill? Det  äldsta 
dokumentet som visar på en faktisk aristokratisk koppling till 
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 Halmstad-Övraby är så tidigt som från 1295. Det är dessutom det 
enda kända skriftliga källdokumentet om stadsegendom i Övraby 
utöver de som rör kyrkliga institutioner och kungsgården. Perga-
mentbrevet (DD 2:4:172) är skrivet på latin och utfärdat i Lund. 
I den korta texten bekräftar utfärdaren, Sigvid Knudsen, att han 
överlåtit sin gård (curia) i Halmstad till Niels, kallad Tynde. Sigvid 
upplyser vidare att han förvärvat gården från herr (dominus) Peder 
Egeside. Som bekräftelse på transaktionen sigillerade Sigvid brevet, 
ett sigill som fortfarande finns i behåll (DAS 100; fig 1).

De arkeologiska spåren från Övraby visar på en gles bebyggelse 
med ytmässigt relativt stora gårdsenheter och troligen var det en 
sådan gård som dokumentet avsåg. Var i staden gården låg går dock 
inte att fastställa då inget nämns i dokumentet och stadsstrukturen 
är föga utredd arkeologiskt. Men vad vet vi då om de personer som 
varit innehavare av denna gård?

Figur 1. Sigill tillhörande 
Sigvid Knudsen (DAS 100).
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Peder Egeside

Den första kända ägaren till gården var alltså Peder Egeside, men 
det är troligt att andra frälsepersoner hade ägt gården före honom. 
En gård i närheten av en kungsgård och ett dominikankloster bor-
de ha varit attraktivt för frälset. Att dessa aristokrater även kunde 
ha haft del i klostrets etablerande, till exempel genom att upplåta 
mark, förefaller inte heller uteslutet. Från högmedeltiden finns flera 
exempel på att så skedde i andra danska städer (Krongaard Kristen-
sen & Poulsen 2016:252; Hansen 2020:329, 363). Dock är sådana 
tankar tills vidare rena hypoteser som, i brist på påtagliga bevis, i 
nuläget knappast kan prövas och verifieras.

Peder Egeside var i dokumentet titulerad dominus. Riddarväsen-
det hade introducerats i Danmark under mitten av 1200-talet och 
vid denna tid, slutet av 1200-talet, var en dominus-titel förbehållen, 
utöver prästerskapet, den högsta aristokratin, vilket innebar de per-
soner som dubbats till riddare (Löfqvist 1935:39ff). Peder är känd 
från dokument under perioden 1294 – 1332 och bör ha varit gan-
ska ung, troligen i 20-årsåldern, när han omnämns i Sigvids över-
låtelsehandling 1295. Trots sin unga ålder hade han således redan 
blivit dubbad till riddare och avyttrat godsegendom.

De bevarade skriftliga urkunderna visar att Peder Egeside livet 
igenom var nära kungamakten i det danska riket. Det första om-
nämnandet av honom är från 1294 i samband med det uppmärk-
sammade tillfångatagandet av ärkebiskopen Jens Grand i Lund. 
Den så kallade Fængselskrøniken berättar att kung Erik Menved 
anbefallt att ärkebiskopen skulle fängslas och hans bror Kristoffer 
utförde gärningen tillsammans med ett följe av sina män, däribland 
Peder Egeside. Ärkebiskopen lurades ut från sitt residens Lundagård 
och fördes under förödmjukande former till fängelse på Själland 
(Fonnesbech-Wulff 1999:42f, 78). 

 Vid denna tid hade Peder Egeside även annan godsegendom 
i Halland. I samband med striderna mellan den danske och den 
 norske kungen anklagar nämligen Erik Menved år 1300, eller strax 
därefter, greve Jacob av Norra Halland, lierad med den norske 
kungen, för många brott. I anklagelseakten hävdades bland annat 
att greve Jacob hade lagt beslag på herr Peder Egesides halländska 
gods och under många år tillskansat sig inkomsterna från dessa (DD 
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2:6:149). Inkomsterna beräknades till 50 mark skånska  pengar år-
ligen, vilket var en ansenlig summa och därför måste riddare Peders 
halländska egendom ha varit ganska omfattande.

Peder Egeside är emellertid mest associerad till andra delar av 
Östdanmark. Genom sitt sigill (fig 2) kopplas han till en skånsk-
själländsk gren av den vidsträckta Has-släkten (DAS 141; DD 
2:8:259; Raneke 2001:102f ). Av sigillets omskrift kan utläsas 
 ”PETRI EGESITHE GR…”, vilket har uttolkats som ”Peder 
Egeside Gregers son”. Tolkningen av omskriften har föranlett att 
hans fader anses vara en Gregers Vittskövle. Släktgrenen var ock-
så förknippad med gods i Vittskövle i nordöstra Skåne och nam-
net Egeside har traditionellt hänförts till egendom i denna socken 
(Bøgh 2006:114ff; Skansjö 2006:55ff).

Peder Egeside var aktiv i rikspolitiken och ett dokument från 
1320 (DD 2:8:259) visar att han satt med i kungens råd. Kungen 
vid detta tillfälle var Kristoffer II, samme Kristoffer som han följt 
vid ärkebiskop Jens Grands tillfångatagande och samme  Kristoffer 
som utfärdat två privilegiebrev för Halmstad – ett som hertig 
1307 avseende Halmstad-Övraby och ett som kung 1322 avseen-
de Halmstad-Broktorp. Det finns dokumenterat att riddare Peder 

Figur 2. Sigill tillhörande 
Peder Egeside (DAS 141).
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deltog i edgångs- och domsuppdrag (DD 2:9:445) och att han, 
tillsammans med ett stort antal andra frälsemän, ställde upp som 
garant när kungen skulle betala en stor skuld. Det sista skulle tillgå 
så att vid bristande betalning skulle garanterna infinna sig i vissa 
bestämda städer (för Peders del gällde Lund) och stanna inne i dessa 
tills skulden till fullo reglerats (DD 2:5:222). Därutöver har Peder 
med sitt sigill bevittnat många dokument, det sista från år 1332.

Riddaren Peder Egeside är den tidigaste källbelagda egendoms-
ägaren i Halmstad. Att därför kalla honom den första till namnet 
kända Halmstadbon är kanske att gå för långt. En curia, som do-
kumentet omtalar, avsåg vid denna tid normalt en storgård, en hu-
vudgård, som förvaltades av en bryte. Senare under medeltiden blev 
det mer brukligt att specificera huvudgårdar som curia  principalis 
(Olsen 1961:697). Även om en sådan gård var belägen i en stad 
hade den oftast anslutande mark för jordbruk. Troligen utgjorde 
inte Halmstadgården en permanent hemvist för Peder. Däremot 
kan den ha fungerat som temporärt nattkvarter och tillfällig bostad 
när han vistades i trakterna. Gården har sannolikt varit ekonomiskt 
intressant för honom, kanske som en inrättning för hantverk eller 
brukats i samband med handel utöver dess agrara funktioner.

Sigvid Knudsen och Niels Tynde

De två innehavarna av Halmstadgården som följde på Peder Egeside 
har lämnat färre skriftliga vittnesbörd efter sig och är därför mind-
re kända. Sigvid Knudsen tillhörde Ribbing-släkten och förde dess 
vapen tre sjöblad, två i övre delen av vapenskölden och en i nedre 
delen (DAS 100; fig 1).

Sigvid och släkten Ribbing innehade ytterligare egendom i södra 
Halland. Kring sekelskiftet 1300 hamnade nämligen Sigvid i tvist 
om gods. Han hade ärvt gårdar efter sin broder Arvid, men under-
låtit att svara för de skuldförpliktelser som följde med arvet. Då 
Sigvid vägrade att inställa sig till domstolsförhandlingar, trots flera 
kungliga uppmaningar, dömdes han fredlös. Sigvids arvingar påtog 
sig senare arvsförpliktelserna och lovade att betala de böter som Sig-
vid ådragit sig. Men när inte heller arvingarna fullgjorde vad som 
avtalats fråndömdes de 1302 godsegendom i Snöstorp och Tönner-
sjö (DD 2:5:209).

KENTH HANSEN
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Dokumentets sigill tillhörande 
Sigvid Oxe till Säm.

Källa: Rigsarkivet Köpenhamn 
(DD 2:7:103). Foto författaren.

Figur 3. Pantsättningsbrev 1313 utfärdat av Sigvid Oxe, till Säm. 1330 (över-
struket) samt 1313 är nutida påskrifter.

Eftermedeltida påskrift på baksidan.

RIDDARE OCH ANDRA ARISTOKRATER I DET TIDIGA HALMSTAD
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År 1313 pantsatte en Sigvid, kallad Oxe, till Säm (by norr om 
Halmstad i Asige socken, Årstads härad) tre åkrar till Niels Tynde 
för en skuld på 15 öre skånska pengar. Åkrarna benämndes Gatu-
spial, Bastunnakyr (Bastuuuakyr) och Sykespial, men var de låg 
framgår inte av handlingen. På dokumentets baksida finns däremot 
en notering, gjord på 1500- eller 1600-talet: ”Item een gaard udi 
Haelmstade och nogle aggre och gield” (DD 2:7:103). Dokumen-
tet är sigillerat med en vapenbild med tre sjöblad och omskriften 
S [S]IGVIDI BOS DE SÆM (DD 2:7:103; DAS sid 61; fig 3). De 
många likheter som dokumenten från 1295 och 1313 uppvisar – 
parternas namnlikhet, vapenbildens överenstämmelse, egendom i 
och kring Halmstad – tyder på att det var samma Sigvid Knudsen 
och Niels Tynde som gjorde affärer vid de båda tillfällena.

Pantsättningen av åkrarna tillsammans med påskriften på hand-
lingen skulle, med tanke på dateringen före stadsflytten, vid  första 
anblicken kunna tolkas som åkrar vid den äldre stadsplatsen Övra-
by. Då påskriften är väsentligt yngre torde den dock snarast  syfta på 
det nya stadsläget längre nerströms Nissan. Vid påskriftens tillkomst 
hade ju denna plats under lång tid varit den gällande stadsplatsen 
med namnet Halmstad. Om påskriften skulle avsett Halmstad- 
Övraby hade detta säkert angivits eller specificerats i noteringen. 
Därtill indikerar namnen på åkrarna en vattensjuk plats, belägen 
nära eller längs med vatten, en av åkrarna belägen vid en gata, fä-
gata, en annan möjligen vid en badstuga vid ett vad, sammanta-
get en platsbeskrivning som inte överensstämmer med topografin 
i Övra by men som kan stämma med hur förhållandena såg ut i 
Halmstad-Broktorp inför stadsflytten.1 

En trolig tolkning är således att dokumentet avser åkrar belägna 
på eller vid den nya stadsplatsen Halmstad–Broktorp, åkrar som 
fanns på platsen innan staden flyttades och som via åkernamnen 
ger oss indikationer på hur platsen då såg ut. Den beskrivning som 
namnen förmedlar stämmer väl med den topografiska och arkeo-
logiska kunskap vi har om platsen, en långsträckt sandås utmed 
Nissan som delvis var vattensjuk och som var omgiven av sankare 
marker. Namnsyftningen på en badstuga indikerar också att platsen 
var bebyggd.

I de tre källdokument som omtalar Sigvid Knudsen framgår klart 
att han tillhörde det världsliga frälset, men inte vilken frälsevärdig-
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het han innehade. Om han haft riddarstatus hade det säkerligen 
angivits, så vi får förmoda att han var väpnare.

Den tredje innehavaren av Halmstadgården, Niels Tynde, åter-
finns inte i några andra dokument från Skånelandskapen utöver de 
båda affärsdokumenten med Sigvid Knudsen. I pantsättningsdoku-
mentet bär han epitetet vir discretus, som brukar översättas med 
”god man”, en benämning som tyder på en ansedd samhällsställ-
ning. Epitetet, tillsammans med att han hade affärer med frälset och 
var förvärvare av frälseegendom, gör det sannolikt att även Niels 
Tynde tillhörde frälset.

Hertig Knut Porse

Ytterligare en halländsk aristokrat kan nämnas i samband med 
händelserna i början av 1300-talet och stadens flytt till sitt nuva-
rande läge nedströms Nissan. Denna person är hertig Knut  Porse, 
ett namn som för dagens Halmstadbor igenkänns till exempel i 
Hertig Knutsgatan, kvarteret Hertig Knut och som möter stadens 
nutida befolkning som staty i hörnet av Köpmansgatan och Klam-
merdammsgatan (fig 4). Han var en viktig aktör i samband med 
händelseutvecklingen i Halmstad och Halland, men även en bety-
delsefull person i rikspolitiken, såväl den danska som den svenska 
och norska.

Första gången han omtalas är efter Nyköpings gästabud, där de 
båda hertigarna Erik och Valdemar, kung Birgers bröder, mötte 
 döden. Händelserna ledde till ett uppror mot kungen där riddaren 
Knut Porse anslöt sig till hertigänkornas parti. Hertig Eriks änka, 
den norska kungadottern Ingeborg, hade erhållit flera slott och län 
i Västergötland och norra Halland, däribland Varberg. Hon reside-
rade på Varbergs fästning och uppfostrade där sin minderårige son 
Magnus Eriksson, som hade utsetts till kung i Sverige och Norge. 
När Knut Porse utsågs till hövitsman på Varberg kom han att nära 
samarbeta med hertiginnan Ingeborg. De båda bedrev en aktiv ut-
rikespolitik riktad mot Danmark. De knöt kontakter med Meck-
lenburg och Knut Porse ledde krigståg mot Skåne. Den danska 
kungamakten var vid denna tid kraftigt försvagad genom att större 
delen av landet pantsatts till tyska grevar. Kristoffer II blev avsatt 
som kung i Danmark 1326 och ersatt med de tyska grevarnas kan-

RIDDARE OCH ANDRA ARISTOKRATER I DET TIDIGA HALMSTAD
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didat Valdemar III, i vars råd Knut Porse kom att ingå. I samband 
därmed utsågs han också till hertig över Halland och Samsö och det 
var i denna egenskap han 1327 utfärdade ett privilegiebrev för det 
nya Halmstad. I och med sin nyvunna och upphöjda hertigvärdig-
het kunde Knut Porse gifta sig med sin samarbetspartner, kunga-
modern Ingeborg. Tre år efter giftermålet, 1330, avled hertig Knut.

Knut Porse hade sannolikt sina rötter i Halland. Hans föräldrar 
är okända till namnet, men hans morfar var riddaren Peder  Porse 
av Halland. Släkten Porse förde likt den Ribbingska tre sjöblad 
som vapen om än i andra färger. De båda släkterna anses också här-
stamma från en gemensam anfader i mitten på 1200-talet, troligen 

Figur 4. Hertig 
Knut Porse, 
staty av Walter 
Bengtsson. 
Foto: Patrik 
Leonardsson.
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med hemvist i Halland (Mohlin 1957:56ff). Utöver privilegiebrevet 
finns inget som direkt knyter hertig Knut till Halmstad. Men det 
förefaller som de närstående släkterna Ribbing och Porse kan ha 
haft intresse av staden och dess framåtskridande, ett intresse som 
kom till uttryck i stadsflytten och 1327 års stadsprivilegier.

Avslutning

Källdokumenten visar således att aristokratiska personer och släk-
ter besuttit egendom i den äldre staden och troligen också på den 
nya platsen före stadsflytten samt innehaft maktpositioner i regio-
nen. Gården som innehades i Halmstad-Övraby kan ha inneburit 
en delaktighet i och ett inflytande på stadens urbanisering och den 
verksamhet som pågick där. Flera andra exempel finns som tyder 
på aristokratisk involvering vid etablerandet av högmedeltida städer 
i Skånelandskapen (Hansen 2020:261ff). Närheten till kungsgår-
den och den kontaktyta som därmed tillgängliggjordes kan ha haft 
betydelse för egendomsinnehavet, likaså den merkantila betydelse 
staden hade såsom belägen vid viktiga kommunikationsleder.

När sedan staden flyttades så gjordes det till en plats där samma 
person och släkt kan ha innehaft agrar mark. Det förefaller där-
för troligt att aristokratiska egendomsinnehavare varit involverade 
i diskussionerna, planeringen och besluten kring stadsflytten. Man 
kan fundera över vilket intresse sådana aktörer haft i en flyttning 
av staden, men bättre tillgänglighet till havet som torde ha främjat 
handeln kan ha utgjort ett starkt motiv.

NOT
I det transkriberade dokumentet (DD 2:7:103) namnges de tre åkrarna Gatu-
spial, Bastunnakyr och Sykespial. Ola Svensson, fil dr i svenska språket, gör 
följande tolkning av åkernamnen: Efterledet -spial kan utläsas som spiäll och syfta 
på en kantig, ofta långsmal, åker, ofta utanför de tegskiftade ägorna. Gatu- refere-
rar till gata, inhägnad väg, fägata eller torgliknande utvidgning av bys huvudgata.  
Förleden i Sykespial innehåller ordet sik, som syftar på sank mark, vattensjuk 
sänka eller sänka där vattendrag rinner fram. Bastunnakyr är förmodligen en 
felläsning av Bastuuuakyr (jfr Ortnamnsregistret på Namnarkivet i Uppsala, även 
här anges Bastuuuakyr). Förleden i Bastuuua- kan innehålla badstuga (bastu) eller 
möjligen badstuguvad, alltså ”vad där det finns en badstuga”. Efterleden kyr är 
svårtolkad. Att döma av det fåtal parallella namn som finns skulle det kunna ha 
att göra med vatten eller våtmark.

RIDDARE OCH ANDRA ARISTOKRATER I DET TIDIGA HALMSTAD
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