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Hallandslistan i kung Valdemars jordebok 
– nya perspektiv på Hallands tidigmedeltida 
skattesystem

För var och en, som sysslat med Danmarks inre historia under 
1200-talet, står en källa bestämt i förgrunden: kung Valde-
mars jordebok. (Bolin 1929: 161).

Kung Valdemars jordebok

Kung Valdemars jordebok är en av de viktigaste källskrif-
terna från det tidigmedeltida Danmark, och en av de delar 
i jordeboken som studerats mest intensivt är Hallandslistan 
(figur 1). Huvuddelen av dessa forskningsinsatser har dock 
berört vissa, tämligen specifika områden, medan andra as-
pekter inte rönt samma uppmärksamhet. Denna artikel är 
ett försök att lyfta fram dessa mindre diskuterade sidor och 
att förankra källan i ett regionalt historiskt sammanhang. 
Kung Valdemars jordebok är en samling av olika listor och 
översikter som har nedtecknats vid olika tidpunkter och 
bevarats i en avskrift från omkring 1300. De delar som är 
aktuella här, Hallandslistan, huvudstycket och kungalevs-
listan, anses ha tillkommit omkring 1231 (Andrén 1983: 33). 
Hallandslistan är en sammanställning av kungens inkom-
ster från skatt, kungliga egendomar och verksamheter samt 
böter. Den förtecknar hur många beskattningsbara bönder 
som fanns i vart och ett av landskapets åtta härader, samt 
hur stora intäkterna var från respektive område.

Skatteuttaget vilade på två grundläggande principer; 
dels kungens rätt till avlösning för tjänstgöring i krigs-
ledungen, dels böndernas skyldighet att stå för uppehäl-
let när kungen kom på besök (nattjänst eller gästeri). Vid 
denna tid hade ledungsavlösningen i princip helt omvand-
lats till en skattepålaga, men den maritima bakgrunden 
framgår av terminologin där bönderna delas in i skepps-

lag och hafnor (i ursprungsbetydelsen årtull, avseende en 
grupp bönder som hade att ansvara för bemanningen och 
utrustningen av en ledungsman). Det fanns mellan ett och 
fyra skeppslag per härad, och varje skeppslag hade mellan 
16 och 42 hafnor. Skeppen leddes av styresmän, betydelse-
fulla personer som namnges i listan. Ledungsavlösningen 
var uppdelad i tre typer av skatter: vinterstut, vårstut och 
kvärsäte. Stuten kan ses som ett friköp från ledungsplik-
ten, medan kvärsäte var en avgift som åvilade dem som inte 
ingick i ledungsorganisationen utan ”satt kvar” (Aakjær 
1926–1943a: 147; Runquist 1946: 84). Gästeribördan är i 
Hallandslistan tydligt specificerad för de tre nordliga hä-
raderna. För de övriga är det i stället i huvudstycket som 
pålagans storlek specificeras, dels i pengar och dels i hur 
många dygns vistelse på häradets kungsgård detta motsva-
rade. I Hallandslistan omtalas sex kungsgårdar (mansio) 
och en borg (Sjönevadsborg), och i kungalevalistan upp-
tas alla utom en (Hjortsberg i Årstad härad) som kungalev. 
Andra gods får uppfattas som kungligt ägda gårdar, och 
bland dem återfinns både större och mindre enheter. Det 
framgår även att kungen gjorde anspråk på intäkter från 
landbogårdar som uppkommit på kronoallmänningen i 
landskapets östra delar (skogsbyar, opida siluestria).

Hallandslistan i forskningen

Få medeltida dokument har studerats, analyserats och de-
batterats i sådan omfattning som kung Valdemars jorde-
bok och Hallandslistan, och grovt förenklat kan forsk-
ningen sägas sönderfalla i tre kronologiska etapper. Det 
vetenskapliga studiet inleddes på 1870-talet av historiker 

The Halland List in the cadastre of King Valdemar
– new perspectives on the early medieval taxation of Halland

† Ing-Marie Nilsson

Halland has attracted a lot of attention. Despite this, many 
unanswered questions still remain. This article attempts to ad-
dress some of these queries.

The cadastre of King Valdemar is one of the most investigated 
and debated written sources that survive from early medie-
val Denmark. In particular, the detailed list of revenue from 
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som Caspar Paludan-Müller, Kristian Erslev och Johannes 
Steenstrup, och detta intensiva studium fortsatte fram till 
1940-talet. Några enskilda milstolpar är Lauritz Weibulls 
grundläggande utredning (Weibull 1916), Sture Bolins 
djupdykning i källans komplexa kamerala principer (Bolin 
1929) och Svend Aakjærs kommenterade nyutgåva (Aakjær 
1926–1943a–b). Fokus i denna historiska grundforsknings-
fas låg på att klarlägga jordebokens förvaltningshistoriska 
sammanhang, samt att reda ut taxeringssystemets snåriga 
uppbyggnad. Den efterföljande perioden kan närmast be-
skrivas som en regionalhistorisk fördjupningsfas, där mer 
lokalt förankrade forskare inriktade sig på att belysa speci-
fika skattetekniska problem samt att identifiera och lokali-
sera enskilda godsenheter (t.ex. Runquist 1946; 1951; 1968; 
1969; Sandklef 1970). Ett av dessa gods är kungalevslistans 
super ás, som Albert Sandklef, förmodligen felaktigt, velat 
förlägga till Ås socken (Sandklef 1952; 1954: 498ff; jfr kri-
tik Lovén manus.). Ett annat är Hallandslistans ”vulgaris 
incolatus” (wlgaris incolatus, ungefär ”allmän ouppodlad 

mark”) som Axel Ejwertz, möjligen med större fog, identi-
fierat med det i senmedeltida källor belagda Hishults län 
(Ejwertz 1951; jfr Strömberg 2008: 156).

Den tredje, återigen mer syntetiserande fasen kan sägas 
ha inletts med inflytelserik artikel av Anders Andrén 1983, 
där jordeboken användes för att belysa den tidigmedeltida 
danska statsapparatens uppbyggnad. Andrén utgick från 
skillnaden mellan kungalev och patrimonium (kungens 
familjegods), där gods som inte specifikt omtalas i kunga-
levslistan menades tillhöra det senare. Han kunde då visa 
att den kungliga administrationen i östra Danmark vilat på 
kungalevets bas medan den i den västra delen antogs vara 
baserad på kungligt familjegods (Andrén 1983). Relevansen 
i den skarpa rågången mellan egendomstyperna har ifråga-
satts (Leegaard Knudsen 1988), men Andréns studie har 
ändå kommit att bli ett arbete som efterkommande fors-
kare i hög grad antingen vägletts av eller tagit spjärn emot 
(t.ex. Nicklasson 2001: 161ff; Rosén 2004: 323ff; Sanglert 
2005; Lihammer 2007: 223ff).

Figur 1. Karta över Halland med orter och härader som nämns i texten. Grå markering visar utbredningen av 1600-talets skogsområden. 
Efter Malmström 1959.
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Skattesystemet

I det tidiga 1900-talets forskning kring jordebokens fiskala 
principer märks genomgående en stark vilja att samordna 
Hallandslistans information med uppgifterna i huvud-
stycket, kort sagt: att få summorna att gå ihop (t.ex. Wei-
bull 1916: 34ff; Bolin 1929; Aakjær 1926–1943a: 160ff). En 
följd av detta blev att skillnaderna i materialet tonades ned 
till förmån för skapandet en harmonisk helhet. Faktum är 
emellertid att det finns intressanta och anmärkningsvärda 
skillnader i Hallandslistans skattesystem. Den mest iögon-
fallande är den mellan de tre nordliga häraderna (Fjäre, 
Viske och Himle), där skatteuttaget grundas på gästeri-
pålagor, och de fem södra, där det vilar på ledungsavlös-
ning. Gästeribeskattningen i norra Halland (tabell 1) löper i 
en treårs-cykel, där den är densamma i två år och högre det 

tredje, och om kungen kommer utgår dessutom en ytter-
ligare avgift i häraderna med kungsgård. Uppbörden anges 
mycket detaljerat och erläggs till del i silver, men huvud-
sakligen i lantbruksprodukter (havre, korn, oxar, svin, får, 
höns, gäss, malt, fläsk, honung, smör och ost). När det 
gäller södra Halland saknar Hallandslistan helt uppgifter 
om gästeriavgifter, och här regleras denna pålaga i stället 
i huvud stycket. Skillnaden mellan norr och söder märks 
även i böteslistan som avslutar Hallandslistan. De tre nord-
liga häraderna erlade sina böter i oxar medan de fem södra 
betalade i silver. Den går även igen i hur häradernas namn 
skrivs ut. Hos de fem södra häraderna har slutledet ”heret” 
tillfogats, medan detta tillägg saknas i norr. Detta antyder 
att häradssystemet i norr utgått från naturvuxna bygder, 
medan indelningen i söder underkastats en ordnande hand 
(Andersson 1984).

Tabell 1. Översikt över Hallandslistans gästeribaserade skattesystem i norra Halland. Notera skillnaden mellan de två häraderna med 
kungsgårdar (Fjäre och Himle) och den utan (Viske).

Tabell 2. Översikt över Hallandslistans ledungsbaserade skattesystem i södra Halland. Skatteuttaget i Ätradalen (Årstad och Faurås) ut-
märker sig genom att vara mer differentierat och sakna kvärsäte, medan det i Halmstad, Tönnersjö och Hök är mer standardiserat.

Gästeriavgifter Fjäre Viske Himle

Korn 25 mark i två år 

Honung 4 mark i två år, 12 mark det tredje 2 mark i två år, 6 mark det tredje 4 mark i två år, 12 mark det tredje

Oxar 20 st i två år, 20 st även det tredje 10 st i två år, 10 st även det tredje 24 st tredje året

Silver 13 öre i två år 20 örtugar i två år 18 öre i två år

Havre 18 mark tredje året 12 mark i två år, 12 mark även det tredje 24 mark i två år

Brödkorn 4 mark tredje året 2 mark tredje året 4 mark tredje året

Malt 4 mark tredje året 2 mark tredje året 4 mark tredje året

Svin 24 st tredje året 11 st tredje året 24 st tredje året

Fläsksidor 24 st tredje året 12 st tredje året 24 st tredje året

Får 60 st tredje året 30 st tredje året 60 st tredje året

Smör 1 pund tredje året  38 pund smör och ost i två år

Ost 1 pund tredje året

Höns/gäss 1 st höna av varje bonde om  1 st höna av varje bonde om  
 kungen kommer, eller två bönder  kungen kommer, eller två bönder   
 delar på en gås  delar på en gås

Silver 3 mark av varje bonde om  3 mark av varje bonde om   
 kungen kommer  kungen kommer

Ledungsavlösning Faurås Årstad Halmstad Tönnersjö Hök

Vinterstut:      25 mark, oklart vad

Havre 28 mark 25 mark 13 mark 24 mark

Korn 5 mark 10 mark

Penningar  18 mark

Vårstut:      9 mark, oklart vad

Havre 7 mark 7 mark 5 mark 8 mark

Smör 13 pund 26 pund

Ost 13 pund

Penningar 13 mark

Kvarsäte:

Penningar   12 mark 12 mark 24 mark
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I de fem södra häraderna grundas skatteuttaget på 
ledungs avlösning (tabell 2), och även om systemet fram-
står som tämligen homogent kan signifikanta variationer 
noteras. I Ätradalen (Årstad och Faurås härader) var vinter-
stuten huvudsakligen en spannmålsskatt som erlades i korn 
och havre. Vårstuten betalades i havre och mejeriproduk-
ter (smör och ost). Penningavgiften gäldades i Årstad till-
sammans med vinterstuten och i Faurås tillsammans med 
vårstuten, och i dessa båda härader fanns inga enheter som 
beskattades med kvärsäte. I Halmstad och Tönnersjö hära-
der har antalet skattepersedlar reducerats. Både vinter- och 
vårstuten erlades i havre medan kvärsätet betalades i pen-
ningar. Det sydligaste häradet Hök kan möjligen ha haft 
en annan fördelning, men detta är ovisst. Här är summan 
för vinter- och vårstuten endast specificerad i mark. Detta 
kan antingen tolkas som en förkortning av ”mark havre”, 
eller att även dessa skatter, i likhet med kvärsätet, skulle 
utgå i penningar.

Kungsgårdarna

Andrén gör i sin studie skarp åtskillnad mellan kungs-
gårdar som omtalas i kungalevslistan och sådana som en-
dast nämns i Hallandslistan. De förra uppfattas som offi-
ciella anläggningar, medan övriga ses som kungens eget 
gods. Det historiska stödet för en dylik differentierad be-
sittningsgrund är dock svagt, och jag anser att ett alltför 
statiskt vidhållande av hypotesen kan leda till att felaktiga 

slutsatser dras. Även när det gäller kungsgårdar finns det 
skillnader mellan norra och södra Halland. I de tre nord-
ligaste häraderna fanns två kungsgårdar: Tölö, som rän-
tade tillsammans med invånarna i Onsala, och Grimeton 
som redovisas med tillhörande landbor i Vare. För Tölö ut-
gick avgiften i ovanliga persedlar (salt, korn och vadmal), 
och det har hävdats att detta kan ha att göra med handel 
eller import (Grill 1954: 652ff). Också Vare, som tillhörde 
Grime ton, återfinns tämligen nära kusten. Orten ligger 
endast några kilometer nordost om den plats där Gamla 
Köpstad låg under äldre medeltid, varför ett samband med 
handels aktiviteter inte heller här kan uteslutas. I båda dessa 
fall rör det sig således om kungsgårdar i kombination med 
kustnära intressen (tabell 3).

Situationen i Ätradalen kan förefalla mer komplicerad, 
men jag vill hävda att detta förmodligen är något av en 
chimär. Kungalevslistan omtalar två anläggningar: Faurås 
och Sjönevad. Båda orterna nämns i Hallandslistan, men 
här beskrivs i stället Faurås och Hjortsberg som gårdar 
(mansio) medan Sjönevad helt enkelt benämns Sjöne-
vadsborg. Tradi tionellt har Faurås och Sjönevad uppfat-
tats som kungliga uppbördscentra, något som dock med-
för vissa problem med att förklara varför anläggningarna 
haft så fundamentalt olika karaktär. Jag vill hävda att man 
nog i stället bör se Faurås och Hjortsberg som de kungliga 
huvud orterna i Ätradalen. Platserna har likartade lägen i 
västra Halland nära Ätran, och omnämns på snarlika sätt 
i Hallandslistan: Faurås med landbogods och kvarn och 
Hjortsberg med landbor och fiskeri. Mycket talar även för 

Tabell 3. Översikt över kungsgårdar och kronogods i Hallandslistan. Som kungsgårdar upptas enheter som omnämns som ”mansio” i 
Hallands listan. Sjönevad och Vare omtalas i kungalevslistan som kungalev och räknas här som ”övrigt kronogods”.

Härad Kungsgård (mansio) Tilliggande

Torg, landbogods, skatt, kvarn och �skeri

 Inkomst

Fjäre Tölö Räntar tillsammans med invånarna i Onsala 20 mark silver i salt, korn och vadmal

Himle Grimeton Landbogods i Vare 8 mark silver

Faurås Faurås Kvarn och landbogods 8 mark

Årstad Hjortsberg Fiskeri och landbogods 4 mark silver

Tönnersjö Halmstad  10 mark silver

Hök Lagaholm 15 mark silver

Härad Kungsgård (övrigt) Tilliggande Inkomst

Faurås Axtorna Tillhörande byar Framgår ej

Årstad Sjönevadsborg 7 byar 10 mark silver

Årstad Asige  4 mark silver

Årstad Alered? (Alryth)  2 mark silver

Halmstad Biskopstorp  8 mark silver

Halmstad Harplinge  6 mark silver

Hök Attavara  3 mark silver

Hök Hulrugered  4 mark

Hök Baramossa  2 mark

Hök Hunnestorp  4 mark

Hök Karup? (Kararyth)  2 mark

Hök Rostorp  3 mark
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att gården i Hjortsberg bör uppfattas som en förelöpare till 
Falkenbergs slott, som kom att uppföras inte långt däri-
från (jfr Dahlbom & Skoglund 2011: 109f). Sjönevad vill 
jag i stället sätta i samband med kolonisationen på kung-
ens skogsallmänning i öster, eftersom det i Hallandslistan 
framgår att Sjönevad kontrollerade sju byar. Argumentet 
stärks när man finner en motsvarande etablering i Faurås 
härad, nämligen Anxiothorp, vanligen identifierat med Ax-
torna i Köinge socken (Sahlgren 1950: 265). Även denna ort 
omtalas med tillhörande byar, och liksom Sjönevad ligger 
Axtorna i gränsområdet mellan slättbygderna utmed Ät-
ran och de kuperade skogsbygderna norr och öster därom. 
Mycket talar således för att vi ser en funktionsdelning i 
Ätradalen bestående av två kungliga huvudgårdar i väster 
som fungerade som primära administrativa centra, och två 
anläggningar i framskjutna lägen i anslutning till koloni-
sationsbygder i öster, avsedda att förvalta intäkterna från 
nyetablerad bebyggelse.

I Ätradalen antyder de skiftande inbetalningstermi-
nerna för stut-skattens penningdel att häraderna haft var 
sitt administrativt centrum. I Halmstad och Tönnersjö 
härader talar skatteuppbördens enhetlighet tvärtom för 
att det endast funnits en huvudort: gården Halmstad. En 
märklighet som många spekulerat över är varför denna 
kungsgård i Hallandslistan upptas under Tönnersjö härad 
och inte under Halmstad härad. Det har antagits att om-
rådet ursprungligen varit en enhet (Weibull 1916: 21f; Bo-
lin 1929: 164) eller att kungsgårdens intäkter redovisats un-
der Tönnersjö på grund av en kameral teknikalitet (Hedin 
1961), men detta kan knappast vara hela förklaringen. En 
del av svaret kan i stället ligga i att det i Halmstad härad 
fanns ytterligare två, relativt stora kungliga gods, Biskop-
storp och Harplinge. Det är möjligt att dessa båda gods 
kan ha fungerat som kungens förlängda arm på Halmstad-
slätten på samma sätt som Sjönevad och Axtorna kan ha 
gjort det i Ätradalen. I ett sådant scenario kan Halmstad 
ha fungerat både som centralort för Tönnersjö härad och 
som övergripande administrativ huvudort för hela områ-
det. Den sydligaste kungsgården, Lagaholm i Höks härad, 
var, av avkastningen att döma, också en av de största. Hal-
landslistan berättar att många och differentierade verksam-
heter var knutna till anläggningen. Förutom landbor om-
talas kvarn, fiskeri, skatt (tributo) och torg, där det senare 
har tagits som intäkt för att platsen hade urbana funktio-
ner (t.ex. Aakjær 1926–1943b: 265; Grill 1954: 647). Det kan 
knappast råda något tvivel om att Lagaholm var en bety-
delsefull kunglig centralort i sydligaste Halland.

Kronogodset

Förutom kungsgårdarna förtecknas i Hallandslistan även 
ett antal mindre egendomar som genererade inkomster 
till kronan. Andrén har tolkat detta som patrimoniegods 

(Andrén 1983: 37ff), men kanske bör man nöja sig med att 
konstatera att det var egendomar som kungen kontrolle-
rade. Även i detta avseende kan en tydlig skillnad mellan 
de tre nordliga häraderna och de övriga märkas, i så måtto 
att de kungliga smågodsen helt saknas i norr. I Ätradalen 
låg förutom det tidigare diskuterade Axtorna, två gods i År-
stad härad (Asaká och Alruth, Asige och möjligen Alered, 
jfr Sahlgren 1950:188). I Halmstad härad låg de tidigare 
nämnda relativt stora godsen Harplinge och Biskopstorp, 
men den största koncentrationen av gods fanns i Höks hä-
rad. Inte mindre än sex egendomar kan förmodas ha ad-
ministrerats via Lagaholm. En av dem, Attavara, har le-
gat i Breareds socken som nu räkas till Tönnersjö härad. 
Fyra har identifierats med orter på Hallandsåsens nord-
sluttning: Hurukuruth och Hulmgyærthorp som Hulruge-
red och Hunnestorp i Östra Karups socken och Baramus 
och Ploghsthorp som Baramossa och Rostorp i Hasslövs 
socken (jfr Sahlgren 1948; Runquist 1968). Insprängt mel-
lan dessa orter finns namnet Kararuth som har tolkats som 
syftande på Knäred (Runquist 1968: 54ff; Sandklef 1970: 
60), men där jag anser att alternativet (Östra) Karup all-
varligt bör övervägas. I vilket fall som helst framträder här 
en tydlig bild av en kunglig ägostruktur på Hallandsåsens 
nordsluttning bestående av spridda smågods.

Hallandslistans Halland

Hallandslistan ger många och entydiga belägg för olik-
heter mellan de tre nordliga häraderna och de fem södra. 
Diskre panserna gäller beskattningsgrund, böter, härads-
namn, kungsgårdar och kronogods, och visar på djupgå-
ende skillnader mellan de båda områdena. Gränsen sam-
manfaller med vad som under äldre medeltid bör ha varit 
ett sammanhållet skogsområde som sträckt sig ut mot kus-
ten i trakten av Morup och Tvååker. Det är även i detta om-
råde man finner den tydligaste dialektgränsen i Halland, 
den s.k. Tvååkersgränsen (Nilsson 1959: 1115f). I Hallands-
listan är hela landskapet underkastat en enhetlig taxering 
baserad på skepp och hafnor, men jag vill hävda att detta 
nog inte motsvarar en ursprunglig situation utan snarare 
speglar en senare anpassning, där ett äldre system översatts 
till ett annat i syfte att skapa en samlad överblick över lä-
get. En motiverad fråga är huruvida denna skillnad också 
speglar den politiska situationen när respektive del inkor-
porerades i det danska riket. Södra Halland uppvisar en 
betydligt starkare koppling till Danmark än landskapets 
norra del. Södra Halland var genom ledungsväsendet di-
rekt involverat i den danska kungamaktens krigsföretag, 
och steget att omvandla denna ledungstjänst till en inre 
beskattning bör inte ha varit alltför långt. I norr saknas 
däremot ledungsplikten, och det kungen här kunde kräva 
av befolkningen var huvudsakligen att man stod för uppe-
hället när han besökte området. Hallandslistan visar på en 
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begynnande formalisering av dessa utskylder till något som 
motsvarade skatteuttaget i söder.

Hallandslistans skattesystem visar även att statsförvalt-
ningens centralisering vid denna tid nått betydligt längre 
i söder än i norr. I norr specificeras kungens privilegier 
ned till minsta höna; i söder utgår uppbörden i några få, 
standardiserade skattepersedlar. I söder har kungsgårdarna 
kommunikativt välvalda lägen invid de större åarna, och 
är centralt placerade i slättbygdsområden med lång bo-
sättningskontinuitet. Det är också tydligt att dessa kungs-
gårdar fungerade som knutpunkter, och ofta hade specia-
liserade verksamheter knutna till dem. Hallandslistan visar 
även på ett väl utvecklat manorialt system i denna del av 
landskapet, med kungsgårdar som försörjdes av tillhörande 
landbogods, underställda smågods och huvudgårdsetable-
ringar i kolonisationsbygder. Med största sannolikhet har 
den danska kungamakten inte åstadkommit denna genom-
gripande samhällsomvandling på egen hand. Den har ge-
nomförts med understöd av lokal elit, som å sin sida har 
kunnat dra fördelar av det nya systemet. Den sydhalländ-
ska aristokratin har bistått kungamakten i dess strävan att 
introducera en ny tillägnelsestruktur, och har härigenom 
drivit på en utveckling där Halland så småningom blev en 
mer integrerad del av det danska riket.

Tack

Författaren riktar ett tack till Berit Wallenbergs Stiftelse 
genom vars anslag studien möjliggjorts.
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