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        Historien om de . . . .
                   fem grænsesten
                        fakta eller myte ? . .



Forord

Der eksisterer en tidlig grænsetekst, som har præ-
get et utal af lovtekster fra tidlig middelalder og
frem til 1500-tallet.

Teksten beretter primært om en række grænse-
sten der blev sat for at markere Hallands grænse -
og på den baggrund skønnes det, at Halland var
en ny provins i det danske rige.

Tekstens validitet afprøves selv i nyere tid
grundet et manglende oprindelsesdokument.
Problemet er at skrifternes første redaktioner alle
er fra begyndelsen af  1200-tallet - hvor den latin-
ske skriftkultur vandt indpas.

Flere af grænsestenene er med tiden identifi-
ceret men spørgsmålet er - hvornår er de sat?

Informationerne til verificering af  grænsetek-
stens indhold behandles i denne artikel i et holi-
stisk perspektiv ved anvendelse af resultater fra
flere forskningsgrene - for dermed at applicere en
alternativ indfaldsvinkel til afklaring af en pro-
blemstilling, der i de sidste hundrede år har været
stærkt omdiskuteret.
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En grænsedragningstraktat

Den mest kendte Grænsetekst (1) - benævnt som
Landamäri I - findes i den ældste version af lov-
håndskriftet Västgötaloven. Denne del beskriver
først et kongemøde på Danaholmen og skildrer
derefter placeringen af seks grænsesten.

Grænsetekst (2) - kaldet Landamäri II - er en
detaljeret beskrivelse af Västergötlands grænser,

men er en senere tekst, sandsynligvis samlet i 1200-
tallet, der ikke oprindeligt har været kædet sammen
med Grænsetekst (1). I de fleste håndskrifter
optræder Grænsetekst (1) og (2) dog samlet.

Efterfølgende oplistes de håndskrifter, der in-
deholder grænseteksterne.

Valdemar Sejrs Jordebog (Liber Census Daniæ), håndskrift forfattet på latin fra ca. år 1231-32.
Indeholder Hallands grænser.

Ældre Västgötalov (Codex B59(A))1, nedskrevet år 1219-20 på old-svensk. Ældste kendte frag-
ment er fra ca. år 12502 og en håndskriftkopi er fra ca. år 1280. Indeholder grænsetekst (1). Et
tillæg (D) med grænsetekst (2) er Vidhemspræstens påtegninger fra ca. år 1325.

Borgarþingsloven (Codex C.14), runeskrevet norsk håndskrift fra før år 1200. Ældste kendte
fragment er fra ca. år 12303 og håndskriftkopier er fra omkring år 1300 til ind i 1400-tallet.
Indeholder grænsetekst (1) og (2).

Codex Runicus (Codex AM 28 8vo), runeskrevet dansk håndskrift fra sidste halvdel af  1200-
tallet, der indeholder Skånske Lov (ca. år 1200). I et tillæg fra ca. år 1300 optræder grænsetekst
(1) og (2).

Yngre Västgötalov (Codex B58(B)), en senere redaktion og ombearbejdning af B59 fra ca. år
1295. Håndskriftskopier fra ca. år 1325-50. Indeholder grænsetekst (1) og (2).

Codex Wormianus (Codex AM 242/N:o28), runeskrevet dansk håndskrift fra ca. år 1350,
som indeholder grænsetekst (1) og (2).

E don (Codex VAR 133.4), blandingshåndskrift af  Eriks sjællandske Lov og Jyske Lov (år
1241), kopi dateret til år 1445. Indeholder grænsetekst (1) og (2). Skrevet på middelnedertysk.

Eriks sjællandske Lov (Codex AM 455.12), dansk håndskrift fra 1200-tallet, hvis kopi versioner
generelt er fra anden halvdel af 1400-tallet. Indeholder grænsetekst (1) og (2).

Magnus Erikssons Landslag, svensk håndskrift fra ca. år 1347.
Codex B.6(G)
Skriften er fra sidst i 1300-tallet og selve værket er samlet år 1590. Der er flere senere påtegninger
bl.a. om mødet på Danaholmen og en ufuldendt grænsetekst (1).
Codex B.10(H)4

Skriften er fra sidste halvdel af 14 årh. og indeholder det meste af VGL. Håndskriftet er i stil
med (G) måske lidt ældre og beretter om mødet på Danaholmen samt grænsetekst (1).
Codex J 76 (LJ 76), skrevet i anden halvdel af 1400-tallet, indeholder et tillæg med grænsetekst
(1) og (2) og viser samme skriftlige tradition som Codex Runicus.5

MEL findes i flere forskellige versioner G, H, K, M, N, O.6
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Skånske Lov (Codex B.81), nedskrevet perioden 1202-1215. Ældste håndskriftkopi er Codex
B.74.4 fra ca. år 1250. Codex B.81 er et dansk kopihåndskrift på old-dansk fra 1500-tallet, der
indeholder et runeskrevet tillæg med grænsetekst (1) og (2).

Den svenske Rimkrønike (Codex D.4(Q)), håndskrift fra sidste halvdel af  1400-tallet.
Indeholder grænsetekst (1) og (2).

Svensk Krønike (Codex D.26(P)), håndskrift fra ca. år 1450. Indholdet beretter en dansk
historie og mødet på Danaholmen med grænsetekst (1).

Den danske Rimkrønike (Codex AM 107 8vo), fra ca. år 1450 og i Ghemen-tryk fra år 1495.
Indeholder grænsetekst (1) og (2).

Suntrvasi optræder i navneformer som Snutruase (Codex AM 28 8vo, AM 242), Siutru asi (Codex
B58(B)), Snwtroaas (Codex D4(Q)), Scrutasæ, Skrutasæ (Codex AM 455.12).

Jordebogens grænsetekst - Hallandia Landæmærkæ
Valdemar II Sejrs Jordebog - Liber Census Daniæ - er den første danske matrikulering af  jordejendom

med henblik på beskatning. Jordebogen er et sammensat dokument. Broderskabslisten er den ældste del
fra omkring år 1200 og Valdemars-annalen slutter ved år 1219 og må være fra den tid. Selve Jordebogens
hovedstykke kan dateres til år 1231-32, dog med en række tilføjelser. Pavelisten slutter med pave Gregor
IX, der døde år 1241 og sidste konge i kongerækken er Erik Klipping, der blev konge år 1259. Jordebogens
originaler skønnes at være fra perioden år 1200-1260.

Hallandslisten er en del af hovedstykket og her findes på siderne 59-60 en beskrivelse af Hallands
landemærker som viser sig at være den ældste grænsetekst af  alle kendte håndskrifter. I det efterfølgende
granskes Jordebogens grænsetekst versus Västgötalovens Codex B59 - for at sammenholde de nævnte stednavne.
Undersøgelsen følger Jordebogens opdeling i herreder.

Landamæri

Grænsetekst (1)
Den ældre Västgötalov blev året 1219 nedskrevet første gang af lovmanden Eskil Magnusson i

Skara. Det er det ældste lovhåndskrift forfattet på old-svensk med benævnelsen Codex B59(A).

Emundær slemæ var conongær i vpsalum ok Sven tiuguskiæg i danmark · þer sattu riftir mællir
sverikis ok danmark · þa næmdus af  sweriki · Cakaldi af  tindæ landi · Bot(e) af  fiæþrundæ landi
· Gasi af væstmannæ landi · Grimaldi af østrægøtlandi · Nænnir af smalandum · Thorsten af
væstrægiøtlandi · Tolle af  iutlandi · Toti ok toki af  iutlandi · Gymkil af  sialandi · Dan af  skani ·
Grimitun af  hallandi · þer tolf  sættu sæx stenæ mællir rikiænnæ · Fyrsti sten a suntrvasi · Annær i
danæbæc · þridþi kinnæ sten · Fiarði uracsnæsi · Fæmti hvitæ sten · Sætti brimsæ sten · mællir
blecongs · ok møre · Danæ holmbær ær skiptær i þre løte · A en lot vpsalæ conongær · Annæn
a dana conongær · þridþiæ lot a noregs conongær · þa ær stæmnæ þerræ vær · þa hælt danæ
conongær i beszle vpsalæ conongsz · Æn noræn conongær i istæd hans ·
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Fyæræ (Fjäre) herred

Jordebog:

Stænsnæsundæ. i Fiæræ. i Klæuærâs. i Klyuær. i Hæstâs knap. i Tutiærn. i Wambasten. i Gnipu. i Ensyokalf.
i Dyupædal. i Rafna, i mûglæbæc. i Waghasryðwað. i þæghslæ âs.

Trin for trin Fjäre herred:
Stænsnæsundæ; Stæmnu sund, er sundet Stamsund (Stämmösund) mellem Rivö og Brännö
syd for skærgården til Göteborg.
Tutiærn; Tutjärnen, lille sø ved Labacka vest for Kållered.
Flacbæc; lille bæk der løber ud i Flaksjö vest for Lindome.
Gnipu; Knipan, en højde 'Stora Knipan' ved Knipered øst for Kållered.
Dyupædal; Djupedala, ligger i den sydlige del af  Gravsjön.
Ensyokalf; østlige del af  Västra Ingsjön med navnet 'Kalven'.
Rafna; Ramnån, med løb fra Ramnsjön. På nordsiden af  søen Lygnern.

Codex B 59:

Hær byriæs danaholmber. Or. danaholme. oc i stæmnu sund. Or stæmnu sundi. oc i klyfiær. Or. klyfium.
oc .i. slæt. as. Or slætasi. oc i flacbæc. Or flacbæc. oc. i samsio. Or. samsio. oc .i. aldræmannæ bræccu.
Or aldræmannæ bræccu. oc .i. duærghæruð. Or duærghæruð. oc .i. gnipæ Or. gnipæ. oc .i. ænnu. os. Or
ænnu ose. oc .i. clintærmosæ Or clintær mosæ. oc .i. sinuas. Or sinuasi. oc .i. diupædal. Or dyupæ dali oc
i lygni. Or lygni oc .i. dyupædal. Or dyupædæli. oc .i. þægsluas.

Wiskærdal (Viske) herred

Jordebog:

i Klockæbyargh. i Gaghnæ rør. i Mieðælnæs. i Ormæ. i Eksio ôs. i Øfræ. I Biærnædal. i Skutærbughæ.
i Skut sio.

Klockæbyargh optræder i de fleste andre håndskrifter efter Scutruas og Skut sio.

Codex B 59:

Or þægsluasi. oc .i. örnæbiærgh. Or örnæbiærghi oc .i. ganærör. Or ganæröre oc i mæðalsnæs. Or
mæðalsnæsi. oc i. uisulangi. Or. uisulangi. oc i. unæbiærgh. Or unæbiærghi oc .i. iulas Or iulasi oc .i.
scutruas. Or scutruasi oc.

Trin for trin Viske herred:7

Gaghnæ rør; ligger ved Garnasjö, efter Store Hornsjön.
Mieðælnæs; mæðalsnæs = Medalsnæs. Et næs, der ligger lidt nord i søen Veselången.
Ormæ; Uisulangi = Veselången. Lang og bugtet sø ved Viskan.
Eksio os = Eksjö ås. Eksjöberg, hvor Ek-åen løber ud af  Stora Eksjö mod Veselången.
Biærnædal = Björndala. Mindre dalsænkning mellem to bjergkroner.
Skutærbughæ = Skuts båge. "Åkrök" mellem Bringsgärde og Kusagärde.
Skut sio = Store og Lilla Skottsjön. Biflod til Nissan.
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Hænøflæ (Himle) herred

Jordebog:

i Klockæbyargh. i Øræ musæ. i þæchslæbæc. i þæchslæ syo. i Myolbæc. i Myol syo. i Bûrø. i Speksyo. i Spæc syo.
i Spec syo. i Spæc â. i Ælmtæbiærgh. i Skam â.

Codex B 59:

Or cloccobærghi ic .i. miælkæ. Or miælkæ oc i mese. Or mese oc i. byur. Or byuri ö. oc i specuos.

Trin for Himle herred:
Øræ musæ; ligger mellem Lilla- og Store Skottsjö.
Myolbæc, Myol syo; Miælkæ (Miælki, malki) = Mjelkebäck og -sjön. Ligger vest for søen
Mäsen.

Farðusæ (Faurås) herred

Jordebog:

i Byæ syo. i Høstø. i Almarnæstikæ. i Hælle syo. i Ef  syo. i Hunshyll. i Høcsyo ôs. i Høst syo. i Dana eke.
i Dana syo. i Danabæc. i Scata ôs. i Scata syo. i Scatæ bæc. i Dyurædal. i Wranæbæc. i Hælghæâs. i Botn. i
Ørsyo. i Mulløgh. i Ørsyo botn. i Rakiældæ. i Rabæc. i Kunnungæwað.

Codex B 59:

Or specuose. oc i astæbiærgh. Or astæbiærghi. oc .i. stræcu. Or stracu oc i hæstubughæ. O hæstubughæ
oc i danabæch Or danabæc oc i scatusio. Or scatu sio oc .i. botn. Or botnne. oc .i. ör sio. Or örsio oc i rabæc
Or rabæc oc i konungæuæð.

Trin for Faurås herred:
Danabæc; danabæc = et lille vandløb der løber fra Danasjön til Högsjö mellem Fagered og
Älvsered. Nævnt som grænsemærke "Danne-sten" (Danabäckssten) i 1500-tallet.
Ørsyo; ör sio = Örsjön, ligger ved Björshult.
Kunnungæwað, konungæuæð er måske et vadested (vað) over Falkenbergsåen.

Aræstað (Årstad) herred

Jordebog:

i Myoðkiældæ. i Myoðyrtædal. i þrangæ dal. i Ørmæ musæ. i Fugðæsâs. i Flo bæc. i Kalf. i Esyuôs. i Pors
syo. i Boghsyo ut at Boghsyobec. i Bogh âs. i Fyghði. i Barnsbæc. i Barnâ. i Høghæsyo. i Undærn âs. i Eghælsbæc.
i Holk. i Hornæbiærgh. i Felleâs.

Codex B 59:

Or konongæuaði oc i mioðyrtædal. Or mioðyrtædali. oc .i. boc sio Or boc sio. oc i bokæ bæc Or bokæbæk oc
.i. fygðis uic. nu or fygðis uic. oc .i. barn Or barn oc i öst fygði.
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Trin for trin Årstad herred:

Kalf =Kalvsjön med øen Kalvö og Kalvsmossen. Grænsemærke mellem Vestergötland og
Halland. Grænsen løber mod syd mellem Kroksjön og Porssjön.
Pors syo = Porssjön er beliggende mellem Bälshult og Stäpelsbo.
Boghsyo ut at Boghsyobec; boc sio. oc i bokæ bæc = Grænsemærke gennem Bocksjön, hvor
Bockbäcken løber ud i søen Fegen.
Fyghði; fygðis. En 'vig' i søen Fegen og et såkaldt 'trehäradsskäl' mellem Halland, Västergötland og
Finnveden markeret med en gråsten med navnet "Anke-sten". Grænsesten ifølje J. Kalén 1924.
Sotanäs, Gunnarp Sogn, Halland.
Barnsbæc i Barnâ; barn oc i öst fygði = Barmem, vig i søen Fegen; Barnsbæc, bæk for Barmen.
Høghæsyo = Hökasjön syd for Hökabäck, hvor grænsen løber igennem på vej mod Rosenkull.
Eghælsbæc = Eldsjöbäcken ved Rosenkull.
Grænsesten, gråsten - der står ca. 115 m nord for Bökesjöbäckens løb. Kinnared Sogn - Bellabo.
Holk = søen Holken ved Holtslida. I dag beliggende i Gryteryd Sogn, Västbo hd, Småland.
Hornæbiærgh = Hornaberg, højde ved Timmershult. I dag beliggende i Gryteryd Sogn, Småland.
Felleâs = en Ås ved Timmershult. I dag beliggende i Gryteryd Sogn, Västbo hd, Småland.

Halmstað herred

Jordebog:

i Saxæwich. i Fellefors. i Marðæ syo. i Marðækiældæ. i Wadnâ. i Wiðibæc.

Codex B 59:
Or öst fygði.

Trin for Halmstad herred:
Grænsesten, "Kinnæ-sten", beliggende i Kinnared sogn mellem Halmstads hd og Tönnersjö hd,
og i nær afstand af Årstads hd.
Fellefors, ifølje J. Kalén en forsvunden fors i Österån, Södra Hestra sn, Västbo hd, Småland.
Marðæ sø og Marðæ kiældæ (kilde) er ukendt.

þundrøsæ (Tönnersjö) herred

Jordebog:

i Sendæ ôs. i Utrugs næs. i Utrugs kiældæ. Høgsio liði i Høgsyo rør. i Holmstene, i Alguðæ ôs. i
Friðekalf. i Wracsnæs. i Fulduboghâ. i Hildæsbæc. i Hunsbiargh. Harasten. i Enwalda fors.

Wracsnæs (Jordebog), Uracsnæsi (Codex B59(A), B.10(H), B.6(G), D.4(Q)), Wræksnæs (Co-
dex B58(B), Uraksnæs (Codex AM 242), Wrangxnæs (Codex D.26(P), Wers nese (Codex
VAR 133.4), Wæræntz næsæ (Codex AM 107 8vo). Er identisk med grænsemærket Vraksnäs,
der er en halvø i søen Store Frillen i Femsjö området. Muligvis en granitsten ved søen
Linushålan, Djupadal.

Høx (Hök) herred

Jordebog:

i Wlffæbæcs rør. i Biørnæ syo. i Swinæ ør. i Ulfs bæc. i Fitiunk.



10

Evaluering I

De gammeldanske og -norske lovkomplekser
udviser en noget anden tradition end de svenske.
Mest interessant er at ingen danske skrifter synes
kun at indeholde Grænsetekst (1). Ældste hånd-
skriftkopi er her Codex Runicus der sammen med
det senere Wormianus indeholder et tillæg med
Grænsetekst (1) og (2). Teksterne - der er skrevet
med runer - er tæt på at være identiske og må have
samme oprindelse.

Den ældste lov i den danske samling er Bor-
garþings-loven, hvis ældre kristenret skønnes at
være fra ca. år 1140.8 Den behandlede håndskrift-
kopi Codex C.14 er nedskrevet med runer i 1400-
tallet og lægger sig tæt op ad håndskrifterne Co-
dex VAR 133.4 og AM 107 8vo.

Hanne Regnar9 har behandlet 13 håndskrifter
af Eriks sjællandske Lov (Codex AM 455.12), der
viser samme skriftlige tradition som Borgarþings-
loven med få undtagelser.

Codex B.81 - Skånske Lov - afviger fra de hidtil
nævnte danske kopier. Grænseteksten er skrevet
med runer og håndskriftet må være en kompila-
tion af flere tekster som Borgarþingsloven samt
Runicus. B.81 er anvendt som forlæg til den
forfalskede pave-bulle Agapetus II af år 954.

Grænseteksten

Allerede i den første halvdel af 1800-tallet kon-
kluderede Collin & Schlyter, at en stor del af de
danske grænsetekster var forfalskninger. Fra nyere
tid nævnes her to forskellige fortolkninger -

Hanne Regnar har behandlet grænseteksten
versus den danske Rimkrønike.10 Hun ræ-
sonnerer at flertallet af de behandlede dan-
ske håndskrifter - "kun kan opfattes som
historieforfalskning i forhold til den västgötiske
grænsetekst I og II".

Peter Sawyer har behandlet de formodede
grænselægningstraktater fra 1000-tallets
midte11. Han konkluderer at Landamæri I var
initieret af danske interesser i første halvdel
af 1200-tallet og sandsynligvis komponeret
på kongsgården Grimeton i Halland.

Lovgivningen i Norden tog fart i begyndelsen
af 1200-tallet og de første landskabslove afspejler
sædvaner langt tilbage i tiden.

Västgötalovens grænsetekst kan føres tilbage til
år 1280 og efterfølgende redaktioner udviser stor
kontinuitet hvad angår tekst-indholdet frem til sidst
i 1400-tallet.

Det svenske Codex B.10 bekræfter at det danske
Codex Runicus var kendt i Sverige sidste halvdel
af 1300-tallet.

Skånelovens ældste kopihåndskrift er fra ca. år
1250 og Codex Runicus verificerer fra år 1300 den
danske version af grænseteksten. Samme tekst gen-
gives i det svenske Codex J 76 fra anden halvdel af
1400-tallet - så ligeledes her udviser grænseteksten
stor kontinuitet.

Den norske Borgarþingslov er nok den ældste
af de nævnte love, hvor et kopihåndskrift er fra år
1230 - og de kendte kopier er fra 1300 og 1400-
tallet. Borgarþingsloven påvirkede - blandt man-
ge - Eriks sjællandske Lov i sidste halvdel af 1400-
tallet.

De fem grænsesten

Codex B59:

· þer tolf sættu sæx stenæ mællir
rikiænnæ · Fyrsti sten a suntrvasi
· Annær i danæbæc · þridþi kinnæ
sten · Fiarði uracsnæsi · Fæmti
hvitæ sten · Sætti brimsæ sten ·

mællir blecongs · ok møre ·

I Jordebogen beskrives Hallands grænser år
1231-32 og her nævnes flere sten som landemær-
ker -

Wamba sten - Holm stene - Hara sten

og selv stednavnene Danabæc og Wracsnæs gengives
som grænsemærker.

Ifølge Codex B59 (VGL) findes den første sten
i Suntrvasi (Suntru Ås), men denne er aldrig blevet
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lokaliseret. I de forskellige redaktioner veksler

navnet over tid fra Snutruase, Siutru asi, Sunderwase,
Snwtroaas, Scrutasæ til Skruta-sæ. De meget afvigen-
de stednavne tyder på at grænsen måske har flyttet
sig over tid.

Scutruas - Skuttras Ås - genkendes fra Vidhem-
præstens grænsetekst år 1325 og er en ås, der ligger
i området mellem Stamnared og Grimmared - og
er næppe identisk med Suntru Ås. En placering af
det første landemærke her er ikke logisk. Dog kan
Skuttras Ås måske anvendes som pejlemærke for
en lokalisering af  Suntru Ås.

Fra grænsemærket Danabækken følger grænsen
en række markeringer, der alle er i retning øst-vest.

Fra Danasjön (Danabæc) går grænsen syd
for søen Mäsen (Myol syo), løber mellem
Lille og Store Skottsjö (Skut sio, Øræ
musæ) og fra Kusagärde (Skutærbughæ) til
Bringsgärde. Herfra følges Björndala
(Biærnædal) langs Ullåsen (Iulas). Næste
punkt på grænselisterne er Skuttras Ås
(Scutruasi), hvorfra grænsen går i nordlig
retning mod Store Eksjö (Eksio) - og senere
til den langstrakte sø Veselången (Ormæ).

Stednavnene Myol syo, Øræ musæ, Skut sio, Skut-
ærbughæ, Biærnædal, Eksio og Ormæ - er kun nævnt i
Jordebogen og en mulig årsag kan være, at Hal-
lands landemærker er gengivet fra et endnu ældre
dokument og tilpasset tilstanden år 1231-32. Et
eksempel er stednavnet - Ormæ - der må være et
ældre kaldenavn for Veselången.

En plausibel tese kunne være, at Hallands græn-
se på et tidspunkt har fulgt en retning - øst-vest -

Västgöta-                  
lov

Runicus
Magnus                         
landslag

Borgar- 
tingsloven

Codex              
B59(A)

Codex               
AM 28 8vo

Codex           
B.10(H)

Codex                               
C.14

ca. år 1280 ca. år 1300 ca. år 1350-95 1400-tallet
svensk dansk svensk norsk

Suntrvasi Snutruase Suntrvasi Sunderwase

Danæbæc Danabæk Danæbæc Danabæck

Kinnæ sten Kirkiu sten Kinnæ sten Kænstain

Uracsnæsi Uraksnæs Uracsnæsi Uraksnæsa

Hvitæ sten Huite sten Hvitæ sten Hwitasten

Brimsæ Brimsæ Brimsæ Brimse

et sted mellem Himleåen og Viskan. Grænsen kunne
tænkes at følge åen Skuttran fra Skuttras Ås til
dennes sammenløb med Viskan. I så fald må
grænsemærket Suntru Ås søges et sted ved kysten i
området 1,5 km syd for åen Viskans udløb i
Kattegat, og hvor Ås Kloster senere grundlægges
ca. år 1192-94.

Denne tese understøttes af kongsgården Gri-
metons beliggenhed samt det faktum, at nybyggede
gårde først blev anlagt af det danske styre på nye
lokationer i Sønder-Halland - og ikke i Nørre-
Halland. Grænsen blev senere flyttet til Götaelven
plausibelt engang i den første halvdel af 1000-tallet,
hvor både Skåne og Västergötland indgik alliancer
med Gorm-slægten.

De fem grænsestens placering i Halland har været
kendt langt tilbage i tiden - før håndskrifternes
beskrivelser. Det tidligste svenske kodeks B95 - der
kun nævner Grænsetekst (1) - er fra ca. år 1280 og
det er ikke muligt at estimere, hvor meget før teksten
kunne være formuleret. Det danske Runicus fra år
1300 er den først kendte tekst, der indeholder både
Grænsetekst (1) og (2).

Grænseteksten fra Jordebogen rykker dermed
frem som den yngste beskrivelse af Hallands
grænser fra år 1231-32 og afslutningsvis skal det
nævnes, at stednavnene Suntru Ås og Scutru Ås ikke
fremgår af  Jordebogens tekst.

Halland

Hvornår blev Halland dansk?

Svaret er ikke entydigt men forsøges dokumen-
teret efterfølgende ved en gennemgang af en række
indicier.

Interessant er en nyere undersøgelse af Ros-
kilde, der konkluderer -

“Roskilde som bebyggelse er ikke i sin oprindelse tænkt
i bymæssige baner, og den beror ikke på handelsnetværk
via fjorden og havnen. Dét, der har været i tankerne i
slutningen af  900-årene eller begyndelsen af  1000-tallet,
var snarere et kongesæde, der baserede sig på traditionen
som afsæt for en ny orden. Det ser ud til, at grundlæg-
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gelsesfasen befinder sig i årtierne omkring år 1000. Det
vil dermed være Svend Tveskæg og/eller Knud den Store,
som var ophavsmand til planen om at skabe brohoveder
eller magtbaser for kongedømmet og kristendommen i
hele landet”.12

Nyere forskning har synliggjort tætte relationer
mellem Danmark og områderne nord og øst for
Skagerrak og Kattegat. Det synes som om, at der i
Gormslægtens tid blev etableret både sociale, po-
litiske og økonomiske forbindelser i dette område,
der ikke nødvendigvis var særlig stabile, men skif-
tede i tid og rum.13

Slaget ved Svold

År 1000 rystes det politiske miljø i Norden af
slaget ved Svold. En koalition bestående af kon-
gerne Svend Tveskæg, Olof Skötkonung samt Erik
Jarl af  Norge, besluttede sig for at eliminere den
kristne konkurrent og konge Olav Tryggvason.

Efter slaget delte den sejrende koalition magten
mellem sig og det må formodes, at alle tre konger
opretholdt et rimeligt tæt samarbejde den første
tid.

En række runesten er gode belæg for dette
samarbejde. Der er tale om to såkaldte Svold-sten,
Århus Dr 66 og Råda Vg 40, hvis tekster tyder på
et tidligt samarbejde ca. år 1000. En yderligere
gruppe af  runesten fra begyndelsen af  1000-tallet
viser yderligere en række indicier på nævnte sam-
arbejde på tværs af Kattegat. Det kan således ikke
afvises, at der har bestået et militært samarbejde i
1000-tallets begyndelse mellem den nordøstlige del
af Nørrejylland og Västergötland.14

Engelske møntfund

Numismatiske analyser - indeholdende angel-
saksiske møntfund som blev udbetalt som 'dane-
gæld'15 - har registreret fund i Halland fra vikin-
getid.16 Ifølge Cecilia Heijne er der opgjort 20
møntfund i Halland fra perioden ca. 800-1130 med
i alt 191 engelske mønter.

Afgrænses mønterne til Ethelred II's periode
978-1016 optræder de i kun to fund fra Halland.
Det ene fund er fra Flintarp, Hasslöv, med tpq 991
og to udefinerede engelske mønter. Det andet fund
er fra Lyssebäck, Fagered sn med tpq 1046, der er

det eneste større skattefund på vestkysten. Desværre
blev fundet ikke udførligt dokumenteret. Et skøn
er, at omkring 177? mønter har været engelske -

Den første Ethelred mønt er 1 stk. Second
Hand (985-991) efterfulgt af  1 stk. Crux (991-
997), 5 stk. Long Cross (997-1003), 6 stk.
Pointed Helmet (1003-1009) og 13 stk. Last
Small Cross (1009-1017).

 De meget små - estimerede - antal af oven-
nævnte mønter har karakter af en personlig mønt-
samling - dvs. samleobjekter - og kan ikke anvendes
som belæg for en eventuel deltagelse i englands-
togterne. Efterfølgende viser både de engelske samt
danske mønter af Knud den Store, en noget større
volumen -

Engelsk mønt som 1 stk. Quatrefoil (1017-
1023) og 47 stk. Short Cross (1029-1035). Af
danske Knud-mønter er registeret omkring
20 stk. i Lyssebäck-fundet.

Yngste engelske mønt i Lyssebäck-skatten er 1
stk. Pacx (1042-1044) fra  Edvard Bekenderen. De
resterende 18 møntfund fra Halland består hoved-
sageligt af  arabiske mønter.

Runesten i Halland

    Ifølge Danske Runeindskrifter er der registreret
fem runesten i Halland. De to ældste er fra området
omkring Halmstad og kendt som Vapnö-stenen Dr
352 og Kvibille-stenen Dr 354. Begge er dateret til
sen-vikingetid og perioden 1000-1100 - og har
kristne tekster. Andre to sten er fra Getinge og er
dateret til middelalder og perioden 1100-1300.

Der er således opstået en begrundet tvivl omkring den
etablerede Danmarkshistorie, der gerne fortæller om et
tidligt jysk rige med en udstrækning over Sjælland,
Skåne og Halland.

Evaluering II

Sammenholdes fakta i de behandlede runesten
og møntfund, kan det være svært at se overbevi-
sende belæg for, at Halland blev dansk i 900-tallet.
Var Halland en dansk provins burde det afspejle
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sig i krigernes deltagelse på englandstogter sammen
med Svend Tveskæg årene 994, 1003, 1013 og
dermed i væsentlige fund af  Ethelred II mønter.

Traditionen med opsætning af  runesten i både
Nørrejylland og Skåne synes ikke kopieret i Hal-
land. Ingen tekster anvender epiteter, der knytter
dem til krig og militær, men kun typiske x lod rejse
sten efter - og y huggede runerne, samt gud eller krist
hjælpe hans sjæl.

Efter Norges deling ca. år 1000 fik Svend Tve-
skæg kontrol over Viken med Østfold og Vestfold.
Hvis det var Svend's mål at kunne kontrollere hele
Kattegat- og Øresunds regionen stod Halland og
Skåne som de næste på listen.

Analysematerialet14, 15 indikerer, at Thorkil den
Høje - og hans skånske Haraldson-slægt - først indgik
en endelig alliance med Gormslægten i forbindelse
med hans udnævnelse år 1017 til jarl af East An-
glia - og/eller - da han tiltrådte som statholder og
rigsforstander af  Danmark år 1023. I det tidsrum
blev Skåne formodentlig en provins i Danmark.17

Derfor vil en estimering af Hallands tilslutning
til det danske rige ud fra det sparsomme materiale,
blive engang i den første del af 1000-tallet og un-
der Knud den Stores tid (†1035).17.1

vv

Sammenfatning

Borgarþingsloven menes påbegyndt af  lov-manden
Lag-Berse før år 1200 og er dermed den ældste af
de tre love. Håndskriftskopierne er fra 13-1400-
tallet og afviger en del i forhold til både Västgöta-
loven og Runicus. Eriks sjællandske Lov fra 1200-
tallet er tydeligt påvirket af Borgarþings-loven,
hvilket fremgår af indholdet i de mange kopier fra
anden halvdel af 1400-tallet. Alle lov kopitekster
indeholder både Grænsetekst (1) og (2).

Skånske Lov blev nedskrevet årene 1202-15, hvor
ældste håndskriftskopi er fra år 1250. Codex Runicus
er fra sidste halvdel af 1200-tallet. I et tillæg fra ca.
år 1300 optræder grænsetekst (1) og (2). Codex
Wormianus fra år 1350 har helt samme oprindelse
som Runicus. Alle danske lov-kopitekster inde-
holder både Grænsetekst (1) og (2).

Den götiske lovmand Eskil Magnusson skrev
sommeren 1219 på den Ældre Västgötalov. Det
ældste håndskriftkopi - der indeholder Grænsetekst
(1) - er fra år 1280 og hele tre svenske kopihånd-
skrifter fra perioden 1280 til ca. 1395 indeholder
kun denne tekst.

Grænsetekst (2) bekræftes første gang gennem
Vidhemspræstens påtegning år 1325. Denne tekst
er - udover mindre afvigelser - ens i både svensk,
dansk og norsk tradition og har samme fælles kilde.

Yngre Västgötalov er en senere redaktion og om-
bearbejdning af B59 med håndskriftskopier fra ca.
1325-50. Lov-kopiteksterne indeholder både Græn-
setekst (1) og (2).

Jordenbogen- Liber Census Daniæ - med tillægget
'Hallandia Landæmærkæ' fra ca. 1231 viser sig at
være den ældste grænsetekst af alle kendte hånd-
skrifter. Teksten menes at være gengivet fra en end-
nu ældre liste og dokument.18

Eksempelvis nævner Jordebogens tekst to af  de
ældste grænsesten Danabæk og Wracsnæs og dér, hvor
grænsen ændrer retning nordpå, opregnes sted-
navnene Biærnedal - Eksio os - Ormæ - Mieðælnæs. Sam-
me strækning oplistes i Västgötaloven som Scutruas
- Iulas - Uisulangi - Mæðælsnæs. De to tekster har for-



skelligt forlæg og Jordebogen synes at indeholde
ældre kaldenavne, hvor Ormæ kan tolkes som et
tidligere udtryk for Uisulangi (Veselången).

Plausibelt er det at Hallands grænse på et tids-
punkt flyttes - fra Viskan og Skuttrans løb - mod
nord grænsende til Elven. Det ændrer det tidligere
grænsemærke ved Suntru Ås (Suntrvasi) til Stam-
sund (Stænsnæsundæ)  ved Elven - og grænsemærket
Skuttras Ås (Scutruas) markerer nu, hvor grænsen
ændrer retning.

~

I Jordebogen18 står følgende:

Dette hører i Halland til kunnunglef -

Hvad det havde haft a på åsen. Halmstaða b med sit
tilliggende. Farðusæ c og Scønewað.d Grimetunæ e med
sit tilliggende. Oræ.f Thølæ.g Hele den skov, som hedder
Alminning h og de byer, der ere dannede deraf, og alle
nærliggende Skove. Lagheholm.i

Grymætun (Grimeton) gård nævnes i Hallands-
listen, men er ikke knyttet til noget personnavn.

~

På baggrund af  hele analysen ser det ud til, at
'Hallandia Landæmærkæ' er den første og oprindelige
grænsetekst, hvis første redaktion har været 'en
større og ældre Hallandsliste' end den kendte fra
Liber Census Daniæ.18 'Hallandia Landæmærkæ' er
udarbejdet i kongeligt miljø plausibelt på kongs-
gårdene i Halland.

Faktuelt er den ældste håndskriftskopi - der alene
indeholder Grænsetekst (1) - fra 1280 og Ældre
Västgötalov - og en tid, hvor Blekinge allerede var
en del af det danske rige. Det forklarer teksten ·
Sætti brimsæ sten · mællir blecongs · ok møre · Der er
således ikke tale om et narrativ, der skulle give
Danmark et gammelt krav på Blekinge - men blot
et faktum fra samtiden. Västgötaloven udpeges der-

for som første redaktør af Grænsetekst (1) og sam-
me sted fabrikeres en senere ombearbejdning ca.
år 1295 og Grænsetekst (2) udvikles.19

Herefter indarbejdes og kopieres Grænsetekst
(1) og (2) i både dansk, norsk og svensk lovgivning
og mangfoldiggøres de næste 200 år.20

Historieskrivning var i middelalderen traditi-
onsbundet, hvilket afspejler sig i de behandlede
lovteksters udvikling.  Her var det specielt kirken
og klostres skriftkyndige, der gennem successive
udarbejdede kalenderværker (kalendarium), satte
deres eget lokale præg på teksten. Det fremgår klart
af de her omtalte teksters forskellige persongallerier
(se appendix).20, 21

~

Hallandslisten blev sandsynligvis til i Valdemar
II Sejrs regeringstid (1202-1241) og plausibelt i et
dertil oprettet kancelli. Oplistning af grænsens
landemærker fra syd mod nord, har været et stort
og besværligt stykke forarbejde fra dansk side, før
dennes beskrivelse.

Selvom nærværende analyses gennemgang viser
en række sammenfald i grænseteksterne, kan afvi-
gelserne snarere tolkes som, at den danske grænse-
tekst Hallandia Landæmærkæ ikke blev approberet
fra svensk side.18 Svenskernes manglende tillid til
teksten resulterede i deres egen udarbejdelse af
Grænsetekst (1), der blev indarbejdet i den Ældre
Västgötalov.

vvv

a: Hvilken ås er ikke lokaliseret. b: Kongsgården i Halmstað herred. c: Farðusæ gård med mølle og landbostavn ligger i Farðusæ
(Faurås) herred. Måske Faurås Hofgård. d: Scønewað ligger i Aræstað (Årstad) herred. Borgen Scønæwaðsburgh er omgivet af  7
byer. e: I Hænøflæ (Himle) herred er nævnt Grymætun gård (krongodset Grimtuna) med fæstebønder. f: Oræ, muligvis i Hænøflæ
(Himle) herred. g: I Fyæræ (Fjäre) herred ligger Thølæ (Tølø) sogn og by. h: I Aræstað (Årstad) herred nævnes 26 skovbyer som
kunnunglef, der er opstået af  ryddet skov kaldet Alminning. i: I Høx (Hök) herred ligger Lagheholm gård med torverettighed,
fæstebønder, mølle og laksefiskeri.

14



Appendix - persongalleri

Benævnelse
Västgöta-    

lov
Västgöta-     

lov
Magnus                             
landslag

Magnus             
landslag

Svensk           
krønike

Svensk 
rimkrønike

kodeks type
Codex         
B59(A)

Codex           
B58(B)

Codex            
B.10(H)

Codex            
B.6 (G)

Codex            

D.26(P)

Codex              

D.4(Q)

1. redaktion år 1219-20 år 1295 ca. år 1347 ca. år 1347 - -

håndskriftkopi ca. år 1280 år 1325-50 ca. år 1350-95
sidst i 1300-

tallet
ca. år 1450

sidste halvdel af 

1400-tallet

oprindelse svensk svensk svensk svensk svensk svensk

tindæ landi Cakaldi Ravaldær Cakaldi Raglande Ragwald Cakaldi

fiæþrundæ landi Botn Bote Bote Botn Both Botn

v æstmannæ landi  Gasi Gasse Gasi Gasi Gasi Gasa

østrægøtlandi Grimaldi Gimkil Grimaldi Gunkil Grimaldi Gimkil

smalandum Nænnir Næmnir Nænnir Nænnir Nampnir Nænnar

v æstrægiøtlandi Thorsten Thorsten Thorsten Thorsten Thorsten Thors ten 

iutlandi Tolle Tylli Tolle Tolle Tolle Tolle

iutlandi Toti Tyk i - Toti Toti Toti

iutlandi Tok i Toki - Toki Toki Toki

sialandi Gymkil Gymkil Gymkil Gumkil Gymkil Gymkil 

skani Dan Dan Dan Dan Dan Nan

hallandi
Grimitun af 

Hallandi
Grimitun

Grimmulf(ær) 

af Grimutunum 

af Hallande

-
Grimitun af 

Hallandi
-

Benævnelse Runicus Wormianus
Borgar- 

tingsloven
E don

Dansk 

rimkrønike
Skånske lov

kodeks type
Codex                   

AM 28 8vo
Codex                   

AM 242
Codex                  
C.14

Codex          
VAR 133.4

Codex                 

AM 107 8vo

Codex                 

B.81

1. redaktion ca. år 1250-95 ca. år 1260-70 < år 1200 - - år 1202-15

håndskriftkopi ca. år 1300 ca. år 1350 1400-tallet år 1445 ca. år 1450 1500-tallet

oprindelse dansk dansk norsk nordtysk dansk dansk

tindæ landi Rangaldi Rangaldi - - - Takalþi

fiæþrundæ landi Bote Bote - - - Bølil

væstmannæ landi - - Gasæ Gase Gasæ Gasæ

østrægøtlandi Grimalde Grimalde Torstin Torsten Torsten Grimalþi

smalandum - - - - - -

væstrægiøtlandi - - Tori Torn - Torstæn

iutlandi Tole Tole - - - -

iutlandi Tote Tote - Tostæ Toste -

iutlandi Tokke Tokke Tokke Tockæ Tocke Tokkæ

sialandi Gunkkil Gunkkil Gunkil Grwnwolt Gwnolt Gunkil

skani Dan Dan Dan Dan Dan Dan

hallandi

Grimmulf af 

Grimutunum 

af Hallande

Grimmulf af 

Grimitunum 

af Hallande

Grimmulf af 

Grimulutunum 

af Hallandæ

Grwnwold 

af Halland

Grymmer af 

Halland

Grimulf af 

Grimultunum 

af Hallandi

hælsinga landi Botviþær Botuiþær Boþvidr - - Bøtviþr

opllandi - - Tolæ Tolle Tholæ -

opllandi - - Totte Todde Tottæ -

sudrman landi - - Grimaldæ Grymald Grundwold Grimol

fynæ - - Ube Wbbe Ube Ubbø
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