
Hva arvet Erlend? 
Om gods og godsprobLematikk 

pa VestLandet i yngre jernaLder og middeLaLder 
Et eksempeL fra Etne i HordaLand 

FRODE IVERSEN 

Innledning 
I arene forut for 1626 reiste ungguttenJonas Andersen fra Skanevik i Sunnhordland om
kring pa Vestlandet og registrerte runer pa oppdrag for den danske professor en Ole Worm. 
Pa kirkegarden til Gjerde kirke i Etne, mer hjembygda si, fant han bl.a en bautastein med 
runer. Runeinnskriften er tolket som "Erlend risset disse runer etter Oive (sin far)" (Olsen 1957; 
Steinnes 1972). W.F.K Christie, grunnleggeren av Bergens Museum, og senere forskning 
med ham, har ment at dette var den samme Erlend av Gjerde som omtales som lendmann 
i Snorres kongesagaer (Olsen 1957; Olav den helliges saga 195,229). Innskriften er bl.a. pa 
dette grunnlaget datert til tidig pa 1000-tallet. Erlend var lendmann, dette har vrert forstatt 
som en mann som kongen hadde overlatt land eller landeiendom mot at denne patok seg 
visse forpliktelser for kongen.1 Mange lendmenn disponerte store private jordegods og de 
tilh0rte det rikspolitiske toppsjiktet i middelalderen. 

Selv om runesteinen bare er en av svrert fa slike steiner pa Vestlandet, er innskriften 
typisk for det rike runesteinsmaterialet fra mange andre steder i Skandinavia. Omlag 90% 
av de ca. 2000 kjente skandinaviske runeinnskriftene fra perioden 900 -1100 e.Kr. omhand
ler relasjonen mellom den som reiste steinen og den avd0de, som steinen ble reist over. 
Dette er en sterk indikasjon pa at runeinnskriftene avspeiler arv og arverettigheter (Sawyer 
1988; 1992). Det er derfor naturlig a tolke Erlends bauta som et synlig vitnesbyrd om en arv
og eiendomsoverdragelse som fant sted for snart 1000 ar siden. Det var Erlend som tok arv 
etter sin far Olve. Men hva var det Erlend arvet - en enkelt gard eller et st0rre gods? 

For a belyse dette sp0rsmaIet skal jeg foreta en nrermere analyse av to forhold som kan 
belyse ulike sider ved eldre eiendomsstrukturelle trekk i Etne. Vi har flere indikasjoner pa at 
gravhauger fra yngre jernalder kan uttrykke og symbolisere et eiendomsforhold til garden 
de ligger pa. En analyse av den romlige fordelingen av gravene fra yngre jernalder, sam
menlignet med eiendomsforhold slik vi kjenner dem fra historisk tid , kan derfor kanskje 
bringe frem Erlends arv i lyset. 

Haug ok heiclni - gravhaug og odel 
I det norr0ne samfunnet ma vi se for oss begravelsen, srerlig haugbegravelse, som en rettig
het som bare tilfalt no en mennesker. De fleste "vanlige' gravhauger fra yngre jernalder skal 
trolig knyttes til et mellomsjikt av frie b0nder. Vi kan noksa sikkert utelukke at personer 
nederst pa samfunnsstigen, treller, 10ysinger fikk slike begravelser (Skre 1996, 335). Mer 
enn 95% av gravminnene fra jernalderen pa Vestlandet kan defmeres som vaniige, i den 
forstand at de er mindre enn de sakalte storhaugene, som if0lge Bj0rn Ringstads (1987) 

1 Etter P. A. Munch definisjon fra 1838 (KLMN X:498) og Munch 1873:77-101 
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storhaugdefinisjon er pa mer enn ca. 20 meter i diameter og vel 2,5 meter h0Y. Et grovt 
anslag over antallet gravminner fra jemalderen i Hordaland og Sogn og Fjordane tilsier at 
tallet trolig ligger mellom 6000-7000, ca. en sjettedel kan dateres til yngre jemalder. Totalt 
kan ca. 300 hauger defmeres som storhauger, og bare 20 av dem kan dateres til yngre jem
alder (Ringstad, 1987; 1991; 1992). A knytte gravene fra yngre jemalder til helt bestemte 
sosiale sjikt og posisjoner er vanskelig; ikke minst siden de ogsa har hatt aspekter utover det 
a handle om den d0des sosiale status (Steuer 1989). Likevel er det rimelig a anta at det f0rst 
og fremst var frie personer som fikk markert begravelse, mens ufri ikke fikk. Begrepet fri er 
trolig avledet av norr0nt frjaIs (= fri hals), som sannsynligvis sikter til fravrer av slavens band 
(T. Iversen 1994, 1). Den romlige distribusjonen av gravene fra yngre jernalder kan derfor 
trolig belyse pa hvilke garder og hvilke omrader det satt frie selveiende b0nder i yngre 
jernalder. 

I nyere forskning har flere ark~ologer pekt pa en mulig sammenheng mellom haug
begravelse, arv og eiendomsoverf0ring (Ringstad 1991; Skre 1996; F. Iversen 1997). En av 
gravhaugens mange funksjoner var trolig a synliggj0re arvingens rett til jorda. Til og med 
middelalderlovene har vitnesbyrd om gravhaugens betydning i odelssaker. Magnus Laga
b0tes landslov fra 1274 benytter f.eks et begrep som "haugodelsmann" (L VII, 16). Haug
odelsmannen var kanskje den som kunne pavise avstamming fra den hauglagte. If0lge retts
historikeren Absalon Taranger var det endring i odelslovgivningen i middelalderen som 
f0rte til et behov for a skille mellom haugodelsmenn og eventuelt andre odelsmenn (Taranger 
1915, 107). 

Et annet eksempel pa sammenhengen mellom odel og haug finner vi i en rettarbot om 
odelsl0sning fra 1316 (NgL III, 120). Her forventes det at odelsvitnene skal kunne greie ut 
slektsrelasjonene tilbake "til haugs ok til heidni" (haug og hedendom). "Haug ok heidni" kan 
nok ogsa leses som en frase for gamle dager, men trolig viser denne rettarboten likevel at 
gravhaugen pa 1300-tallet var en integrert del i "dokumentasjonen" av et odelskrav pa gar
den. Ved a henvise til haug og rett legaliserte man apenbart sine rettigheter i odelssaker 
(Ringstad 1991, 143). Om dette forholdet var aktuelt ijemalderen og hvor langt tilbake det 
i sa fall kan f0res lar seg ikke direkte pavise. 1f0lge usikre mytiske skildringer i sagaen holdt 
kongsretten allerede f0r Harald Harfagre orden pa odelshaugene pa kongsgardene sine (f.eks 
Ynglinge-saga 44ff.). 

Det er alt i alt sannsynlig at gravhaugen i yngre jemalder skal knyttes til frie eiendoms
besittere. Som gruppe besto slike bade av konger og aristokrater, men kanskje f0rst og fremst 
av et mellomsjikt i bondebefolkningen, dvs. - b0nder som eide gardene sine selv. Gravhaug
enes romlige utbredelse i yngre jemalder kan derfor trolig kaste lys over eiendomsforholdene 
i denne period en. Sikrere grunnlag far vi nar slike opplysninger samholdes med kilder om 
eiendomsforhold fra middelalder og etterreformatorisk tid. Det er dette vi skal gj0re i Etne, 
men f0rst skal vi se pa noen hovedtrekk i fordelingen av gravmaterialet og senere eiendoms
struktur i Hordaland. Dette danner en n0dvendig bakgrunn for a forsta forholdene i Etne. 

Hovedtendenser i romlig fordeling av gravrnaterialet i Hordaland 
Gravmaterialet fra jernalderen pa Vestlandet viser store tallmessige variasjoner, bade innad 
i den enkelte bygd og ogsa regionalt. Sp0rsmaIet er da om dette avspeiler ulik eiendoms
struktur og ulik grad av ufrihet i de forskjellige regionene, eller om det kan skyldes andre 
forhold. I Hordaland er det flest gravminner i kommuner i indre og midtre str0k av fylket. 
Mellom 40 og 60% av gardene i Etne, Kvinnherad, Granvin, Ulvik og Ullensvang kommu
ner har gravminner fra jemalderen. Det samme gjelder ogsa for en kystkommune som Stord. 
Likevel er det gjennomgaende frerrest gravminner nrer kysten, f.eks Austrheim, Ask0Y, Fjell, 

340 



Masfjorden, Rad0Y, 0ygarden og Bergen, og i mellomliggende kommuner, som Samnan
ger og Fusa. Under 10% av gardene har gravrninner i disse kommunene. Ogsa i gode jord
bruksomrader som Fitjar og as er det fa gravrninner og bare i underkant av 20% av dagens 
garder har gravrninner (F. Iversen 1998,46). 

Gravskikken for dem som far begravelse er likevel relativt ensartet enten vi befinner oss 
ute langs kysten eller i indre stmk. Y ngre jernalders materiale oppviser de samme vapen
gravstyper og gjenstandstyper. De store kvantitative forskjellene i den romlige utbredelsen 
av gravene kan derfor neppe forklares ved radikale forskjeller i den regionale gravskikken, 
men snarere ved at et lavere antall personer er blitt en slik begravelse til del i kystomradene. 

Eiendomsforhold 
Et forhold som trolig har vrert avgj0rende for disse fordelingsm0nstrene, er som nevnt eien
domsrett til jord. Det er omradene med mest bondeeie pa 1600-tallet som har flest grav
minner fra jernalderen, selv om unntak forekommer (F. Iversen 1998). Dette er en indika
sjon pa at det nettopp kan vrere en sammenheng mellom eiendomsforholdene og fordelin
gen av gravrninner og at stabilitet og endringer i eiendomsforholdene fra yngre jernalder og 
frem middelalderl etterreformatorisk tid kan la seg avlese ved a sammenligne de to kilde
kategoriene. I Hordaland var det i 1647 mest bondeeie i indre str0k. Over 35% av jorda var 
i bondeeie i indre omrader som Odda, Fusa, Ullensvang, Eidsfjord, Granvin og Ulvik kom
muner. Minst bondeeie var det langs kysten. Under 10% av jorda var i bondeeie i Austr
heim, Ask0Y, Austevoll, Sund, Modalen, Rad0Y, Fjell, Vaksdal, as, Meland og Bergen i 
1647 (muntl. med. Sigrunn Kvamme). 

Bondeeien pa 1600-tallet kan f0res langt tilbake i tid, i den forstand at eiendommene ble 
overf0rt innad i bondestanden. Eierforholdet ser heller ikke ut til aha gatt tapt i 0deperioden 
i senmiddelalderen. I Gulatingsloven regnes den jord som har gatt i arv fra mann til mann 
som den f0rste, og trolig vanligste, av odelsjordene (G 270). I 10pet av rniddelalderen kj0pte 
adel og kirke opp mye bondegods. Det bondegodset vi fortsatt kan registrere i kildene pa 
1600-tallet rna derfor betraktes som minimumstall. Diplommaterialet fra rniddelalderen kan 
tyde pa at kirkens Oppkj0p av eiendom var swrst i omrader hvor det i utgangspunktet var 
mye bondeeie. I Hordaland er det flest diplomer som omhandler kj0p og salg av eiendom i 
indre og rnidtre bygder i Hardanger og Voss (Imsen 1990,42). En del bondegods ble ogsa 
testamentert eller gitt i gayer til kirkelige institusjoner. Det meste av bondegodset i 1647 rna 
vise tilbake pa et svrert gammelt eiendomsforhold, selv om det kan ha vrert noe tilvekst i 
bondegodset i gjenrydningsperioden pa 1500- og 1600-tallet Unders0kelser i Tmndelag 
viser at det trolig dreier seg om svrert fa gArder (Dybdahl 1989, 257) 

I omrader som i rniddelalder og etterreformatorisk tid er karakterisert av sammenheng
ende eiendomsansamlinger, er det ofte fa bevarte spor etter eiendomstransaksjoner. Der
som de sammenhengende godsdannelsene her var basert pa gradvis Oppkj0p av bondegods, 
skulle vi forvente et st0rre nedslag av kj0p og salg i kildene. NAr dette ikke er tilfelle, kan det 
i seg selv tyde pa h0Y alder pa eiendomskornpleksene. En skallikevel vrere varsom med a 
slutte pa negativt kildegrunnlag. Det er rimelig a tenke seg at kirkens praksis med arronde
ring, altsa oppbygging av sammenhengende eiendomskomplekser, var mer utbredt i omra
der med bondeeie, hvor eiendommene som ble kj0pt i utgangspunktet ikke la samlet Detalj
studier av eiendomsforholdene i bergensomradet tyder pa dette. De store sammenheng
ende godsomradene som mange geistlige institusjonene hadde i rniddelalderen, viser sann
synligvis tilbake pa store donasjoner fra kongen eller andre godseiere allerede i tidlig rnid
delalder. Trolig kunne ikke kirken opprette og samle sa mye eiendom som det her dreier seg 
om, pa grunnlag av kj0p og gayer fra lavadel og b0nder, slik som vi f. eks vet at Munkeliv 
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kloster gjorde i indre stmk av Vestlandet (Lag 1976, 96). 
Jeg oppfatter slike forhold som representative for mange av de store sammenhengende 

godsdannelsene pa Vestlandet i middelalderen. Strukturen i flere av godsene kan vrere svrert 
gammel. Srerlig gjelder dette godsdannelser i kirkelig eie, hvor deling og oppsplitting gjen
nom arv ikke har vrert aktuelt. Kanskje ser vi konturene av en utvikling i middelalderen 
hvor stabilitet i eiendomsstrukturen kjennetegner omradene hvor det allerede eksisterte store 
sammenhengende godsdannelser, mens oppkj0p og endringer i eiendomsforholdene karak
teriserer omrader med mye bondeeie. Sistnevnte type endringer viI kunne avleses i kildene, 
fordi eierforholdene i det aktuelle omradet viI fremsta som et "lappeteppe" av mange eiere. 
Men hvor la de gamle godsdannelsene i Hordaland, og var Gjerde i Etne blant dem? 

Kongs- og lendmannsgarder i Hordaland 
Beliggenheten til aristokratiske og kongelige garder fra middelalderen i Hordaland er inter
essant. Gardene er lokalisert til omrader med jevnt over lite bondeeie, bade i middelalder 
og etterreformatorisk tid, og disse omradene er, med no en unntak, karakterisert av fa grav
minner fra jernalderen. Fra skriftkildene vet vi at det i Hordaland var en nrer tilknytning 
meIlom den tidlige kongemakten og gardene Filjar, Alrekstad og Seim (Harald Harfagres 
saga 38) ogkanskje ogsaKvinnar (Steinnes 1955,210; Bj0rkvik 1995,61). Men ogsalendmenn
enes setegarder kan ha vrert hovedgArder i store gods, deriblant Erlends gard i Etne. Erlend 
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Figur 1. Kongs- og lendmannsgarder j middelalderen i Hordaland. Over(skravert) og under 20% bondeeie i 1647 
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Pigur 2. GralJ17linner i Hordaland. Over{skravert] og under 25% av dagens garrkr j disse kommunene har gravmimur fra 
jemalderen 

var en av 11 lendmenn vi vet satt i distriktene i Hordaland i perioden 1015-1308 (Storm 
18842). I alt kjenner vi seks lendmannsgarder i Hordaland. Foruten Gjerde er dette Stele 
ogsa i Etne; Mel og Hatteberg i Kvinnherad; Henlla nord pa Askey og Hemar ytterst i 
havgapet nord for 0ygarden (F. Iversen 1997). 

Fel1es for kongs- og lendmannsgardene er at de fleste ligger i landskap med Ia grav
minner fra yngre jernalder. Dette kan ha sammenheng med at jordbrukerne i disse omradene 
var ufrie og at de var knyttet opp til store jordeiere. For a kunne identifisere selve gods
enhetene er det nedvendig a bygge pa tilbakeslutninger fra 1500-1600-tallet Dette stiller 
store krav til metode, scerlig er en jevnfering mellom gravmaterialet i yngre jernalder og 
eiendomskilder fra middelalderenletterreformatorisk tid viktig for a kunne skine ut gods
enheter fra yngre jernalder. Det er dette vi snart skal gjere rundt Erlends gard i Etne. 

Metode for a analysere eldre godsdannelser 
Jeg skal i det felgende presentere en modell som har vist seg a fungere bra nar vi skal identi
fisere eldre gocisstrukturer pa Vestlandet (F. Iversen 1997). Modellen viser oss hva vi skal se 
etter mu vi skal identifisere godsenheter med opphav forut for middelalderen (figur 1). 

2 Se ogsA Hallvard Mager0Y 1988. 
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Lendmannsgilrdleller annen 
stormannsgilrd 

----r--f---I Graver Ira yngre jemalder 

I, Heleieondde i 1647, 
. uten graver Ira yngre jernalder 
. . (mad unntak av sentrum) 

Bondeeieldeleieomrilde 1647 

Figur 3. Modell for d spore godsdannelser i yngre jernalder (F. Iversen 7997) 

Modellen forutsetter at slike godsenheter har nedfelt seg i fonn av bestemte romlige struktu
rer, bade med hensyn til fordelingen av gravminner ide aktuelle omradene, men ogsa gjen
nom hvordan de sen ere eiendomsforholdene er sammensatt her. I modellen tenkes det at 
det forekommer mange gravrninner i omnldene utenfor godsdannelsene. Her finner vi de 
alminnelige bendene som eide ghdene sine selv, og deres markering av eiendomsretten 
kan ha nedfelt seg i fonn av hauglegging, da fortrinnsvis i fonn av "vanlige" gravrninner. Pa 
de underliggende ghdene i godset er det fa, om noen gravhauger. Disse ghdene drives av 
treller eller fonner for leilendinger, som ikke har rett til markert begravelse. Pa setegarden i 
godset er det derimot forventet a finne graver. Her satt herrefolket og de markerte sin posi
sjon i fonn av store og rike graver. 

Modellen er utviklet i samspill med nyere arkeologisk og historisk teori. I den senere tid 
har det vcert en ekende vektlegging av at samfunnsstrukturelle trekk av feydal karakter ogsa 
kan forekomme pa norsk omnide i yngre jemalder og tidlig middelalder, i fonn av sosiale 
over- og underordningsprinsipper og ekonomiske overferinger i fonn av ytelser og gjenytelser 
(T. Iversen 1994; 1995; 1996; Skre 1996). Scerlig tenker man seg et langt mer utbredt trelldoms
institusjon enn tidligere. Tidligere forskning har i stor grad forutsatt utbredt selveie i yngre 
jemalder med en tilherende massiv overgang tilleilendingsdrift i tidlig middelalder, og har 
denned forklart de "feydale" trekkene i middelaldersamfunnet som et nytt fenomen. Det er 
reist spersmru ved dette synspunktet i nyere forskning. Det middelalderske leilendingsystemet 
rna ha bygget pa et eldre system av treller eller fonner for leilendinger som var knyttet opp til 
jordherrer med store eiendomskomplekser. Mange av de store jordegodsene fra norsk hey
middelalder har etter alt a demme retter i jemaldersamfunnet (Christophersen 1982; Skre 
1996, 40). Idette perspektivet er det rimelig at det er fcerre graver fra yngre jemalder i et slikt 
godsomrade. Ghdene her var sannsynligvis drevet av ufrie jordbrukere, det vcere seg treller 
eller fonner for leilendinger. Disse hadde ikke rett til markert begravelse. 

Imidlertid representerer bade leilendingstatus og frigivning av treller en metodisk og 
teoretisk utfordring i modellen. Etter Gulatingsloven var leilendingen fri i den forstand at 
vedkommende kunne innga rettslige avtaler knyttet til jordleieforhold og selv sta ansvarlig. 
Tore Iversen har papekt at den ofte gjentatte pastanden om at landskapslovene viser at den 
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norske Ieilendingen var en fri rettslig mann, er sterkt ideologisk Iadet. Det var mer en juri
disk enn en sosial og 0konomisk form for frihet. Han tenker seg at et eldre Ieilendingsystem 
med personavhengige reIasjoner mellom jordherre og leilending avI0ses av en nyordning 
karakterisert av saklige 0konomiske og juridiske relasjoner mellom jordeier og Ieilending (T. 
Iversen 1996, 147f). 

Europeiske studier av den sosiale sammensettingen av godsenes arbeidsstokk i 
karolingertid tyder pa at arbeidskraften ikke bare besto av ufrie, men ogsa former for Ieilen
dinger med pliktarbeid pa hovedgarden og frigitte slaver som hadde fatt jord (Schmidt 1977). 
Om dette ogsa gjelder for norske forhold er likevel usikkert. 

Det er uansett vanskelig a tenke seg at Ieilendinger, selv om de eventuelt juridisk sett ble 
regnet som frie, flkk markert eller velutstyrt begravelse oppf0rt pa annen manns eiendom i 
yngre jernalder, srerlig nar vi har indikasjoner pa at slike begravelser trolig symboliserte, og 
ble assosiert med det a ha eier- eller odeisrettigheter. 

Vi skal i det f0Igende se nrermere pa forholdene i Etne. Er det mulig a etterspore en 
godsdannelse her pa det metodiske og teoretiske grunnlaget som hittil er skissert? Var det 
kanskje et slikt gods Erlend arvet? 

Erlends arv i Etne 
Runesteinen Erlend reiste omkring 1000-arsskiftet er en sakalt individuelt reist stein; den 
var reist av Erlend alene. Birgit Sawyer har pekt pa at runesteinene kan avspeile bestemte 
former for arvegods. De individuelt reiste steinene kan avspeile arv til f. eks jord og titler. 
Dette var en arv som ikke kunne eller burde deles. De kollektivt reiste steinene viser deri
mot tilbake pa en arv hvor flere personer var arveberettiget. (Sawyer 1992, 28). Kanskje 
viser Erlends stein tilbake pa en arv som ikke skulle deles. Kan fordelingen av gravene i 
Etne belyse eiendomsforhoidene i bygda i yngre jemalder og dermed Erlends arv? I en slik 
unders0keise er det som nevnt n0dvendig a sammenligne gravenes fordeling med 
eiendomsforhoidene i middeialder og etterreformatorisk tid. 

Etne er den bygda pa Vestlandet som har flest registrerte gravminner fra jemalderen. Ut 
fra dette skulle vi forvente en utstrakt selveie i denne bygda. Men gravminnene i Etne har en 
svrert ujevn fordeling fra omrade til omrade. Kan den ujevne fordelingen tyde pa et gods
omrade? 

Det er registrert over 540 graver fra jemalderen i Etne. Av disse kan ca. 60 dateres til 
yngre jemalder, og no en flere kan dateres til eldre jemalder. De 0vrige gravene er udaterte. 
Nrer 60% av de sannsynlige middeialdergardene i Etne har slike gravminner (44 av 76). Ca. 
20 garder har gravminner fra yngre jemalder. 34 av gravene fra yngre jemalder skriver seg 
fra hauger, seks er flatmarksgraver, mens de resterende 20 har vi for darlige funnopplysninger 
til a kunne avgj0re det ene eller andre. To av Vestlandets st0rste gravfelt ligger i Etne og det 
finnes en rekke mindre gardsgravfelt her (Hatleskog 1986, 85; Madsen 1998). 

Omkring Erlends gard Gjerde, nede i bygda, er det registrert langt frerre gravminner enn 
andre steder i bygda. Srerlig pafallende er det nesten totale fravreret av gravminner pa Ser
stranda, gardene s0rvest for Gjerde. Dette "funnfattige" omradet strekker seg fra Vagen gnr. 73 
og ut til Bjergo gnr. 23. Dette er pa ingen mate sma eller marginale garder. Landskyldverdien 
i 1647 viser at flere av gardene pa S0rstranda er jevnstore, og noen er faktisk st0rre enn 
gjennomsnittsgarden i Etne. Dette tyder pa at de ikke er spesielt unge garder. 

Selv om det er fa gravminner pa S0rstranda, er det vanskelig a tro dette omradet ikke var 
dyrket opp og i drift i yngre jemalder. Vi fmner navn som etter den tradisjonelle daterings
maten av navneklasser oppfattes som gamle, f.eks lie gnr. 20 og Meland gnr. 19. Men dette 
er garder som ogsa har udaterte graver. Pa Osnes gnr. 74 er det kjent et gravfunn fra eldre 
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Figur 4 (til venstre). Kart over Etne i Sunnhordland. Sirklene angir gdrdstBrrelse etter landskyldverdien i 7647. (A) 
Eiendommer hvor HalsnBy kloster og Domkapitlet eide og hadde bygselsrett pro 7647. (B) Eiendommer hvor hBnder eide og 
hadde hygselsrett pro 7647. (C) Fordeling av graver fra yngre jernaler. (D) Fordeling av udaterte graver. 

jernalder, men ikke fra yngre jernalder. Hovedinntrykket av gardene pa. Serstranda er like
vel at de verken har navn eller gravminner som indikerer hey alder. 

Hovedtyngden av gravene fra yngre jernalder i Etne er lokalisert til garder inn mot 
"Flatbygda". Det er ogsa. kjent graver fra yngre jernalder i Litledalen og Stordalen. Bygdas 
sterste gravhaug med yngre jernalders begravelse er registrert pa. Gjerde, videre fern va.pen
graver, to eldre jernalders graver, samt 18 udaterte hauger/reyser. 

Vi kjenner derimot svrert fa. yngre jernalders graver i gardens umiddelbare nrerhet, pa. 
Serstranda. De to store gravfeltene i bygda ligger oppe pa. en markert terrasse ved Stele, 
Serheim, Grindheim og Rygg, lengre inn i dalen. Videre innover, opp mot Stordalsvannet 
er det flere garder som har mellom en og fire graver Uf. figur 4c). Hvordan faller dette ut 
sammenlignet med de senere eiendomsforholdene? 

Eiendomsforholdene i Etne 
I 1647 var det tre store jordeiere som skilte seg ut i Etne: Halsney kloster, Domkapitlet i 
Bergen og Etne prestebord. Klosteret og Domkapitlet hadde bygselsrett i til sammen 25 
garder i Etne, de langt fleste var heleide. Prestebordet eide 12 garder, hvorav syv var heleide 
(Skattematrikkelen 1647 XI). 
Halsney kloster sin eie kjennes ferst fra en jordebok fra 1626.3 Det er trolig stor stabilitet i 

Tahell A. Gdrrkr med sentralkirkelig eie med bygselsrett i Etne pro 7647. 
N=35 

Institusjon 
Halsn0Y kloster 
Kapitlets gods 
AIle helgens gods 
Munkeliv kloster 
AIle helgens gods, Halsney 
Lyse kloster 
Totalt 

Antall J!drder 
16 
9 
4 
4 
1 
1 

35 

klosterets eie tilbake til reformasjonen og kanskje fer. Sannsynligvis fikk klosteret sine eien
dommer gjennom en stor donasjon omkring 1163/4, da klosteret etter alt a. demme ble 
grunnlagt av Erling Skakke fra Etne (Bjerkvik 1996, 156f.).4 Om Domkapitlets eiendommer 
vet vi at det Ia. under Domkirken i Bergen, og at eiendommene var fordelt mellom presteska
pet der (Dyrvik 1968,376). Det er usikkert hvilken relasjon det var mellom Halsney kloster 
og Domkapitlet, men flere forhold tyder pa. at deres eiendommer i Etne hadde utgjort en 
samIet enhet tidligere. Gardene i dette eiendomskomplekset er som "vevd" inn i hverandre 
og dette tyder pa. et felles eiendomsmessig opphav. Deres eiendommer samIer seg i to omra.-

3 Stattholderarkivet D IX 4 (Riksarkivet). 
4 Vi har ikke direkte belegg for en slik donasjon. I en populrer rimkf0nike fra 1560 og i Herluf auritss0ns "Bergen 
Fundas" fra 1580-83 fremgAr den tette forbindelsen mellom Erling Skakke og Halsn0Y kloster. Det heter blant 
annet at Erling grunnla klosteret. Forfatterne dengang hadde kanskje tilgang pA. kilder som idag er tapt Of. 
Dyrvik 1968:298). 
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der. Den ene konsentrasjonen ligger rundt Erlends gard Gjerde, den andre i omnidet nord
C2'st for Stordalsvannet Of. figur 4a). Vi skal her srerlig konsentrere oss om eiendommene 
omkring Gjerde. 

Runesteinen som Erlend reiste, Ia etter opplysningene fra 1626 i kirkegardsmuren fC2'r den 
ble brukt som terskel ved en inngang til kirkegarden (Olsen 1957, 1; Steinnes 1972). Funn av 
runesteiner i kirkegardsgjerder er ogsa vanlig mange andre steder i Skandinavia. Om lag halv
parten av runesteinene i Skandinavia finnes i Uppland i Sverige, og kan ifC2'Ige Birgit Sawyer 
tyde pa at det var mange kristne her fC2'r det ble utbygd et system av kirker med egne grav
plasser. Hun mener steinene kan ha blitt reist av kristne fC2'r kirkene var oppfC2'rt. Senere da 
kirkene ble bygget ble mange runesteiner flyttet ned til selve gravplassen (Sawyer 1992,31). 
Dette kan muligens ogsa ha skjedd pa Gjerde. Fra Iovene og forekomst av kirker pel Iendmenn
enes setegarder vet vi at Iendmenn som Erlend bygde kirker. I Gulatingsloven heter det at 
"urn einskildemenn byggjer kyrkje, anten Iendmann gjer det eller bonde." (G 12). I de C2'st
norske kristenrettene fremgar det at om lendmannen hadde vrert med pa a bygge og vedlike
holde kirken skulle han begraves under takdryppet C2'st og SC2'r for den (B II 18; III 13). Under
sC2'kelser av lendmannsgarder viser dessuten at det pa nrer 80% av gardene hvor det satt lend
menn i middelalderen i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Nord-Norge ogsel sto 
kirke i middelalderen (F. Iversen 1997, 18). Nar lendmannen lot oppfC2're kirken Var det trolig 
vanlig a legge noe jord til prestebordet. Ser vi nrermere pa prestebordseien i Etne, finner vi 
flere indikasjoner pel at dette ogsel skjedde her. 

I 1647 eide Etne prestebord flere av nabogardene til Gjerde, Matskor gnr. 12, Vagengnr. 13 
og Osnes gnr. 14, som alle grenser til Gjerde. Idette omradet ligger ogsel prestegarden Enge 
gnr. 32. Prestebordet hadde i tillegg bygseisrett i ni andre garder i bygda, men disse skiller 
seg fra gardskonsentrasjonen ved Gjerde pel flere mater. De Ia spredt utover i bygda og i fern 
av dem eide prestebordet bare parter. Fra seks av diss gardene kjennes det ogsa graver fra 
yngre Jemalder, noe som kan indikere gammelt bondeeie. Det er interessant a merke seg at 
det i fern av de seks gardene med graver fra yngre jemalder ogsa er registrert bondeeie i 
1647. Det tyder pa at prestebordet, med unntak av gardene i omreldet ved Gjerde, ervervet 
seg sine parter direkte fra bC2'ndene, sannsynligvis i form av sjelegaver. Etter 1152/53 ble det 
nemlig mulig for privatpersoner el gi mindre jordparter til geistlige institusjoner pa denne 
maten. De tre prestebordsgardene ved Gjerde, i tillegg til selve prestegarden, skiller seg saIe
des fra de C2'vrige gardene til prestebordet ved at de ligger samlet. De har dessuten ikke 
graver fra yngre jemalder. Det kan vrere et tegn pel at disse fire gardene i tidlig middelalder 
ble donert til kirke og prest av en stormann pel Gjerde, trolig i forbindelse med byggingen av 
Gjerde kirke. Kanskje var det til og med Erlend selv som sto bak? Dermed er det mulig at 
prestebordets garder ved Gjerde hC2'rte til en enda eldre godsenhet her, noe som ogsel Stale 
Dyrvik (1968, 309f.) har pelpekt. I 1326 fikk presten pel Gjerde kongelig vemebrev pa eien
dommene sine i Etne (DN XVIII nr. 6). 

Ser vi pa bondeeien i Etne, fmner vi at bC2'ndene i 1647 hadde bygselsrett i over en firedel 
av gardene. BC2'ndenes eie var da spredt utover hele bygda, med unntak av omddene rundt 
Gjerde og oppe pa terrassene ved StC2'le, SC2'rheim, Grindheim og Rygg. Det var ogsa relativt 
lite bondeeie langs Nordstranda og SC2'rstranda, omrader som har sammenheng med Gjerde 
Of. figur b). 

Det kan i denne sammenhengen ogsel vrere interessant el merke seg at forholdet mellom 
odelsjord i bondeeie og lendmannsgods var lovregulert. I Gulatingsloven var det forbud for 
bC2'nder el selge jord tillendmenn (G 267), og lendmennene skulle bC2'telegges dersom de tok 
annen bondes jord (G 141). Dette kan ha vrert med el stabilisere eiendomsforholdene i Etne 
i tidlig middelalder. 
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I sum viser eierforholdene i Etne i 1647 at vi ved Gjerde star overfor et relativt start 
heleieomrade, fordelt pa tre forskjellige eiere. Sannsynligheten er star for at dette tidligere 
var en enhet. Ellers kan vi fastsla at bondeeien i 16471a spredt utover store deler av bygda. 
Unntaket var omradene rundt og ved Gjerde, oppe pa terrassene og langs Nordstranda og 
Serstranda. 

Gjerdegodset - Erlends arv? 
Det sam gjer situasjonen spesiell og interessant i var sammenheng, er det relativt klarte 
sammenfallet mellom det funnfattige omradet rundt Gjerde og eiendommene til Halsney 
kloster, Domkapitlet og prestebordets tre heleide garder {gnr. 12, 13, 14} sarnt prestegarden 
{gnr. 32}. Videre fmner vi en tendens i Etne mot at bondeeien i 1647 ligger i de samme 
omradene hvor flertallet av gravene fra yngre jernalder er. Dette stemmer godt overens med 
modellen som tidligere er skissert. Det rna imidlertid understrekes at det dreier seg am 
tendenser, ikke et en til en forhold. 

Garden Ve er en av fa garder med bondeeie sam ligger inni mellom det aktuelle gods
omradet knyttet til Gjerde. Karakteristisk nok er Ve en av fa garder i dette omradet sam har 
gravhauger. Disse er samlet pa et eget gardsgravfelt ikke langt fra gardens tun og har trolig 
alt i jernalderer markert at garden var bondens eiendom. 

Tabell B Gravminner fra yngre jerna/der po, det rekonstruerte Gjerde-godset og go'rder i bondeeie med bygselsrett 1647. 

Eier 

Bonde 
Gjerdegodset 

Antall garder 

22 
17 

*Fern pli hovedglirden, null plijordegodset. 

Prosentvis garder 
medgraver 
36% 
6% 

Sammenligner vi gardene med bondeeie med det rekonstruerte Gjerde-godset ser vi at seks 
ganger sa mange gArder med bondeeie i 1647 har gravrninner fra yngre jemalder. Det er 
bare en gard i det rekonstruerte Gjerde-godset sam har graver fra yngre jemalder, og det er 
hovedgarden selv. Pa de 22 gardene med bondeeie i Etne kjennes til sammen 19 graver fra 
yngre jemalder, fordelt pa atte garder. Det er derfor en betydelig forskjell i antall graver pa 
Gjerde-godset og gardene i bondeeie. Imidlertid knytter det seg usikkerhetsfaktorer til disse 
tallene, fordi det finnes 22 udaterte gravhauger pa de antatt "underliggende" gardene. Dette 
er likevel bare am lag en tredel av det sam finnes av udaterte graver pa bondegodset. Pa 
hovedgarden Gjerde er det registret i underkant av 20 udaterte gravhauger. De udaterte 
gravene utenom hovedgarden ser ut til a ligge i utkanten av godsomradet, slik sam f. eks 
Audastad gnr. 45, Steine gnr. 43 og Fjesna gnr. 30. Men det Hnnes ogsa et felt ved Osnes gnr. 
14, sam ligger mer sentralt i forhold til hovedgarden. 

Dersom rekonstruksjonen av godsomradet er tilnrermelsesvis riktig Of. Hgur 5}, kan vi 
konstatere at de antatt underliggende gArdene i godset til sammen har nrer dobbel sa star 
landskyld sam hovedgarden alene, etter landskyldopplysningene i 1647. Landskylden ut
gjer normalt 1/6 av gardens produksjon {Sandnes og Salvesen 1978}. En utregning av land
skylden i 1647 viser at godset til sammen kan ha hatt en arlig produksjon tilsvarende verdien 
av nrer 6,3 tonn smer, eller ca. 270 kyr. Men am disse tallene har gyldighet for middelalde
ren og eventuelt tidligere er likevel heyst usikkert. Vi vet svrert lite am godsets utvikling og 
produktivitet i middelalderen. 

Sannsynligheten for utvidelser og innskrenkinger i det oppdyrkede areal pa godsenheten 
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Figur 5. Det rekonstruerte Gjerdegodset i Etne, slik det kan ha VlETt i middelalderen 

Halsney l:loster 

Kllpitlet gods 

Etne prestebord 

er stor, bade gjennom nydyrking, men ogsa pga. av jordbrukskrisen i senmiddelalderen. I 
yngre jemalder og tidlig middelalder kan det f.eks innen godsenheten ha foregatt en styrt 
nydyrking slik som i det kjente sagaeksempelet fra Sola i Rogaland. Pa hovedgarden hadde 
Erling Skjalgsson 30 treller, ifl2llge Snorre. Pa fritiden kunne de arbeide pa herrens land som 
de orket. Det de hl2lstet av dette arbeidet, ble deres, og slik kunne de kjl2lpe seg fri etter tre a.r. 
Ll2lysingene sto fremdeles i et avhengighetsforhold til herren, men de kunne rydde seg land 
(Olav den helliges saga 23). Kanskje er det en slik form for styrt nydyrking vi ser spor etter 
i de perifere smagardene, gnr. 80 og 82, som for I2Ivrig ikke er regnet med i rekonstruksjonen 
av godset.s Dette kan vi forell2lpig bare spekulere over. 

I norsk odelslovgivning fra middelalderen ml2lter vi begrepene "h6fuob61" og "litjaroir 
(G 87; L VI, 3). Det rar tvil om hva som egentlig ligger i disse begrepene. En tolkning er at 
hovedbol betegner den garden jordherren besatt (Holmsen 1966). Denne enheten innen 
eiendomskomplekset skulle man i det lengste forsl2lke a holde innen slekten, og den hIe 
regnet som den fremste blant odelsjordene (Lindkvist 1979, 38). Etter denne tolkningen 
refererer utgjerde seg til den I2Ivrige jordeiendommen pa utsiden av gjerdet. En annen tolk
ning er hovedbol svarer til hovedbl2l1 - "gamletunet" i motsetning til senere utskilte bruk, og 
at utgjerde da er synonymt med utmark (Robberstad 1948,246). I Landsloven fra 1274, i 
Tarangers oversettelse, heter det 

"men om far efterlater sig odel, da skal S0nnene gaa til odelsjordene, mens d0trene til utjorder og 
l0s0re, om der ikke er jorder, og skal den celdste alene tilegne sig hovedbolet, om rune faar andre 
odelsjorder paa sin lod, saa at de er jevngode efter lovlig vurdering" (L V, 7) 

5 Halsn0Y kloster eide ogsA. en part uten bygselsrett i Berge gnr. 76177 som ogsA.ligger i dette omrA.det. 
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N oen historikere har ment at denne lovpassusen f0rst og fremst gjaldt for godseier
aristokratiet (Holmsen 1966). Bade pa Island og i Sverige ble underliggende garder i et gods 
kalt utgjerde, mens hovedgarden ble kalt for hovedbol. I Islandsk lovgivning kjennes disse 
begrepene f0rst etter at norske arverettslover ble integrert i deres lovverk mot slutten av 
1200-tallet - noe som tyder pa at begrepene ogsa ble forstatt slik i Norge. Et viktig poeng er 
at utgjerde-gardene etter islandske kilder pa 1400-tallet ble oppfattet som egne juridiske 
enheter, selv om de hadde samme eier som hovedbolet. Eksemplene fra Island viser at slike 
godsdannelser kunne besta av ca. 10-40 garder (KLNM XX, 707£). Samtidig er det klart at 
begrepene hovedbol og utgjerde i Norge ogsa ble brukt om enkeltgarden med tilh0rende 
utmark, dvs. at utgjerde betegner omradet utenfor et inngjerdet innmarksornrade. Unders0-
keIser av diplommaterialet i vestnorske bygder 1270-1350 viser at d0tre ofte arvet skog og 
fjemtliggende teiger, slik loven foreskrev (Orm0Y 1984, 39). Etter mitt syn dekker loven 
begge betydningene. Forholdene i Island og Sverige viser helt klart at begrepene pa 1400-
tallet ble brukt om godsdannelser, samtidig som unders0kelser i Norge viser at begrepene 
trolig ogsa ble brukt om den enkelte gard med utmark. 

I en slik forbindelse kan i tilfelle gardsnavnet Gjerde i Etne sees i et nytt lys. Navnet, som 
henviser til et inngjerdet jordstykke, oppfattes vanligvis ikke som et spesielt gammelt navn. 
Det er derfor noe merkelig at en gard som etter landskyldverdien i 1647 er mer atte ganger 
sa stor som gjennomsnittsgarden i Etne, skulle ha et "ungt" navn. Man har fors0kt a forklare 
dette ved at garden er utskilt fra en eldre Sreb0, gnr. 11 (Fett 1968,221). Det er imidlertid 
mye som tyder pa at Sreb0 f0rst ble utskilt som en selvstendig kameral enhet mellom 1647 
og 1667, da garden Gjerde i dette tidsrommet trolig ble oppsplittet i flere mindre slike enhe
ter (Ingvaldsen 1996,30). Tore Iversen har som nevnt argumentert for det skjedde en end
ring i den 0konomiske relasjonen mellom jordherre og leilending pa 1000- og 1100-tallet. 
Fra et forhold basert pa personavhengige relasjoner ble forholdet mellom jordeier og leilen
ding na karakterisert av saklige 0konomiske relasjoner. En slik endring mellom partene kan 
ogsa ha fatt konsekvenser for de enkelte gardene i godset og deres status som juridiske 
enheter. Navnet Gjerde kan henvise til grensen mellom hovedbolet og utgjerdegodset, en 
grense som juridisk sett ble aktualisert ved en eventuell overgang til leilendigdrift pa 
utgjerdegardene. Ser vi bort fra Gjerde-godset har over en tredel av gardene i bygda navn 
som vanligvis regnes for gamle (21 av 59). Pa godsenheten har bare noe over en firedel av 
gardene slike navn (4 av 17), og dette er navn som vanligvis dateres til vikingtid: Gralseter, 
Meland, Eikeland, Audastad. Betyr dette at det er yngre rydninger og at fravreret av graver 
skal forstas i dette perspektivet, eller kan det ha andre arsaker? 

Dersom de underliggende gardene i godset f0rst i middelalderen ble betraktet som egne 
juridiske eneheter, kan det ha oppstatt nye navn som festet seg i denne prosessen. Forel0pig 
har vi svrert fa data som st0tter en slik hypotese. Svenske arkeologiske unders0kelser har 
imidlertid vist at store deler av bygdelag som utfra navneskikken er oppfattet som middel
alderske kolonisasjoner i virkeligheten har betydelig eldre bosetning. Dette innebrerer i til
feUe et omfattende navneskifte (Karlsson-LOnn 1989:62). Vi kan ikke utelukke at dette ogsa 
har skjedd i Etne. Dagfinn Skre har nar det gjelder Romerike f0rt belegg for drift pa garden 
Habberstad pa Romerike alt i eldre jernalder. Stad-navnet dateres vanligvis til vikingtid. 
Han mener det er mulig at garden kan ha skiftet navn nar de f0rste frie brukeme tok den i 
bruk (Skre 1996). Ogsa arkeologiske unders0kelse av en tilsynelatende marginal gard uten 
"gammelt" navn elIer kjente gravrninner viser kontinuerlig jordbruksdrift tilbake til bronse
alderen og helt frem til i dag (Astveit 1998). Dette viser at en skal vrere varsom med a trekke 
for store veksler pa gardsnavn som bosetningshistoriske kilder. I Etne ville en arkeologisk 
punktunders0kelse med sikte pa a datere ulike jordbrukselementer innen godsornradet 
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eventuelt kunne avklare dette sp0rsmcilet. 
Om gardene i godsomnldet gjennomgikk et navneskifte f. eks i middelalderen, rna fore-

10pig sta som en usikker hypotese. Et slikt utviklingsforl0p, basert pa et juridisk endret for
hold mellom jordherre og leilending, kan kanskje forklare hvorfor sa fa av gardene i gods
omradet har navn som etter den tradisjonelle gardsnavnforskningen regnes som gamle. Kri
tikken mot den tradisjonelle bosetningshistoriske metoden blir da at den ikke tar h0yde for 
"vertikale" avhengighetsrelasjoner mellom gardene, altsa godsdannelser, noe som kan for
klare bade hvorfor det er fa gravminner og "gamle" navn pa godsets underliggende garder. 

I Etne kan vi noe forenklet skille mellom tre former for "sosialt landskap" i relasjon til 
godsdannelsen ved Gjerde: (1) Selve hovedgarden som var sete for herren og hans hushold, 
(2) hovedgardens underliggende jordegods, (3) tilst0tende selveie/bondeeieomrader. Min 
hypotese er at det vil vrere kvantitative og kvalitative forskjeller i det arkeologiske materialet 
i forhold til disse tre kategoriene, og at kategoriene f0lgelig kan fungere som redskap for 
analyser av det arkeologiske materialet. Ved a kombinere skriftlige kilder og romlig for
deling av gravmaterialet fra yngre jernalder har jeg fors0kt a dmfte hva Erlend arvet fra sin 
far DIve en gang omkring lOOO-arsskiftet.Jeg mener a ha pavist en godsenhet bestaende av 
17 garder, men om dette tallet har gyldighet for tidlig middelalder og yngre jernalder er 
heyst usikkert.Jeg tenker meg en utvikling hvor godset i den tidlige fasen ble oppfattet som 
en juridisk enhet basert pa trelledrift og ufrie jordbrukere. I tidlig middelalder skjer det en 
overgang tilleilendingsdrift pa gardene og de blir f0lgelig utskilt som egne juridiske enheter. 
I denne forbindelse fester nye navn seg bade til de underliggende gardene og kanskje ogsa 
hovedgarden. 

Et viktig spersmcilet blir selvsagt hvor gamrnel denne enheten er og hvordan den utvik
let seg over tid. Nar det er frerre graver fra yngre jemalder innenfor enn utenfor dette omra
det, tror jeg neppe dette har samrnenheng med manglende jordbruksbosetning i yngre jem
alder. Det er mer nrerliggende a tenke seg at det beskjedne antallet graver avspeiler et gods
system med en form for trelledrift eller underbruk alt i yngre jemalder. Kanskje var det 
arven av dette godset Erlend markerte ved a reise bauta etter sin far DIve. 

Litteratur 
B = Borgartingsloven. 
Bjerkaas, Ole B. 1975.0 Kong Sverre og lendmennene. Upub. hovedfagsoppgave i historie. Universitetet i Oslo. 
Bj0rkvik, Halvard 1995. Kva slags samfunn var det som tok mot kristendommen? M0tet mellom hedendom og 

kristendom i Norge (red. Hans-Emil Liden). s. 58-79. Oslo. 
Bj0rkvik, Halvard 1996. Klostergods og klosterdrift i Noreg i mellomalderen. Collegium Medievale, volume 8 

1995/2. s. 147-163. Oslo. 
Christophersen, Axel 1982. Drengs, Thegns, Landmen and Kings some aspects on the forms of social relations 

in viking society during the transition to Historic times. Meddelanden frAn Lunds Historiska Museum 1981-
1982. s.115-134 

DN = Diplomatarium Norvegicum. Utg. av C.C.A. Lange, C.R. Unger o.fl. I-XXII. 1847-1990. Christiania/Oslo. 
Dybdahl, Audun 1989. Jordeiendomsforhold oggodseiere i Trendelag. Fra Asillk Bolt til Landkommisjonen. Steinkjer. 
Dyrvik, StAle 1968. Historisk tid 1000-1600. Etne-soga, bind 1 (red. Dyrvik, S.). s. 257-486. Bergen. 
Fett, Eva N. 1968. F0rhistorisk tid i Etne. Etne-soga, bind 1 (Dyrvik, S, red.). s. 124-256. Bergen. 
G = Gulatingsloven 6NoTTene bokverk 33. Oversatt av Robberstad, K. Oslo. 
Gellein, Kristin 1997 . Kristen innflytelse i hedensk tid? En analyse med utgangspunlr:t i graver fra yngre jernalder i Hordaillnd. 

Upub. hovedoppgave Universitetet i Bergen 
Hatleskog, Anne-Brith 1986.Yngre jernalder i Sunnhordland og Hardanger. Upubl. hovedfagsoppgave i arkeologi 

med vekt p~ Norden. Universitetet i Bergen. 
Helle, Knut 1972. Konge og gode menn i norsk riksstyring ca. 1150-1319. Universitetsforlaget Bergen - Oslo - Troms0. 
Holmsen, Andreas 1964. 20 Norges historie fra de eldste tider til eneveldets innforelse i 1660. Oslo-Bergen. 
Holmsen, Andreas 1966. Om opphavet til ~etesretten. Garti, bygd, rike, s. 110-114. Oslo - Bergen -Troms0. 
Imsen, Steinar 1990. NorskbondekommunalismefraMagnuslAgabetetilKristianKvart, dell middelalderen. Trondheim. 

352 



Ingvaldsen. Lilli 1996.20 Kirkene i S,ndre Sunnhordland i tidlig -og hf1Jmiddelalder. Hvorfor hle kirkene hygget, hvorfor 
hie de hygget her, og av hvem ? Upubl. hovedfagsoppgave i arkeologi med vekt pii Norden. Universitetet i 
Bergen. 

Iversen, Frode 1997. Mzr middelalderens iendmannsgarder Icjtrner i eldre godsdannelser? en analyse av romlig organisering 
av graver og eiendomsstruktur i Hordaland og Sogn og Fjordane. Upub. hovedoppgave Universitetet i Bergen. 

Iversen, Frode 1998. Godsdannelser pii Vestlandet i vikingtid og middelalder - et eksempel fraJ0lster . Samfonn 
i endring Fra vikingtid til reformasjonen. Onsdagskvelder i Bryggens museum nr. 13. Bergen 

Iversen, Tore 1994. Trelldommen. Norsk slaveri i middelalderen. Upubl. dr. art. avhandling ved Universitetet i Bergen. 
Iversen, Tore 1995. Fremveksten av det norske leilendingsvesenet i middelalderen - en forklaringsskisse. Heimen 

hd. 32. s. 169-180. Trondheim. 
Iversen, Tore 1996.Jordleie, patroner og klienter f0r h0ymiddelalderens leilendingvesen i Norge. I Heimen hd.33. 

s. 147-156. Trondheim. 
Karlsson-LOnn, Marianne 1989. Ny giird, nytt namn, ode ghd, glomt namn - om sambandet mellam bebyggelse 

och namn. Medeltidens fldelse (Andren, Anders, red.) s. 51-67. Lund. 
KLNM. = Kultirhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder - fra vikingtid til reformasjonstid I-XXII. 1956-1978. Oslo. 
Krag, Claus. 1995. Vikingtid og rikssamling 800-1130. Aschehougs Norges Historie hd. 2JHelle, K. m.fl, red.). Oslo. 
L = Magnus Lagab0ters Landslov, oversatt av Absalon Taranger 1915, Oslo-Bergen-Troms0. 
Lindkvist, Thomas 1988. s20 Plundring, skatter och den ftodala statens framvaxt - organisatoriska tendenser i Sverige 

under overgangen fran vikingatid till tidlig medeltid. Opuscula Historia Upsaliensia 7. Uppsala, s. 13-93 
Liig, Torbj0rn 1979. Landbruksbosettinga i Bergensomriidet fram til ca. 1350, BHFS 75il6, s. 7-119. Bergen. 
Madsen, Ole 1998 Fra Tor til Kristus Overgangen fra hedendom til kristendom, helyst utfra det arkeologiske materialet i 

Etne i Sunnhordland. Upub. hovedoppgave Universitetet i Bergen 
Magemy, Hallvard 1988 (1991) . Urnes stavkyrkje, Ornes-retta og Ornes-godset. Norroena et Islandica utvalde artildar 

av Hallvard Magmy. s. 233-257. 0vre Ervik. 
Munch, P. A. 1873. Om de saakalte "lendirmenn" i Norge. Samlede Ajhandlinger I Christiania. 
NGL = Norges Gamle Love indti11387, bd. IV. Kristiania 1846-1895. 
Olsen, Magnus 1957. Norges innskrifter med de yngre runer, bind 4. Oslo 
Orm0Y, Ragnhild 1984. Kvinner og eiendom i vestnorske bygder ca. 1270-1350. Upub. hovedfagsoppgave 

Universitetet i Bergen. 
Petersen,Jan 1919. De norske vikingesverd. En typologisk-kronologisk studie over vikingetidens vaapen. Videnskapsselskapets 

skrifter II. Hist.-filos. Klasse 1919. No. 1. Kristiania. 
Ringstad, Bj0rn 1987. Vestlandets st,rste gravminner. Et fors,k pa lokalisering av flrhistoriske maktsentra. Upub. 

magistergradsavhandling i arkeologi. Universitetet i Bergen. 
Ringstad, Bj0rn 1991. Graver og ideologi. Implikasjoner fra vestnorsk folkevandringstid. Samfondsorganisation og 

Regional Mzriation Norden i romersk jernalder og flllcevandringstid. jysk Arkizologisk Selskahs Skrifter XXVII (red. 
Fabech, C/Ringtved,j.). s. 141-150. Arhus. 

Ringstad, Bj0rn 1992. 0konomiske og politiske sentra pii Vestlandet ca. 400-1000 e. Kr. 0konomiske og politiske 
sentra i Norden. Akerseminaret Hamar 1990. Oslo. 

Robberstad, Knut 1948. 20 Odelsrett og dsetesrett. Tidsskrift for rettsvitenskap 1948. 
Sandnes,JlSalvesen, H. 1978. 0degardstid i Norge. Det nordiske ,degardsprosjekts norske unders,kelser. Oslo. 
Sawyer, Birgit 1988. Property and inheritance in viking Scandinavia; the runic evidence. Alingb. 
Sawyer, Birgit 1992. Kvinnor som brobyggare - om de vikingatida runstenarna som historiska k1i.llor. KVinnospar 

i medeltiden (LOvkrona, Inger, red). Lund. 
Schmitt,Johannes 1977. s20 Untersuchungen zu den Lihri Homines der KarolingerQit. Frankfurt 
Skattematrikkelen 1647 XI HordalandfJlke. (red. av Flatby, RlMarthinsen, L.).l976. Oslo- Bergen-Troms0. 
Skre, Dagfinn 1996. Herred,mmet hosetning og hesittelse pa Romerike 200-1350 e. Kr. Oslo. 
Steinnes, Asgaut 1955.0 Husehyar. Oslo. 
Steinnes, Asgaut 1972. 20 jonas Anderson fra Skdnevik om flmminne i Bergen hispedsmme 1626. AM 370 Fol 

Faksirnileutgave. Oslo. 
Steuer, Heiko 1989. Archaeology and History: Proposal to the Social Structure of the Merovingian Kingdom. 

The Birth of Europe: ArchaeolotrJ and Social Development in the First Muillenium A. D. (Randsborg, Klav, red.) 
Roma. 

Storm, Gustav 1884. Om lendermandsklassens talrighed i 12. og 13. hhundrede. 1fT 2.R.lV s. 129-188. 
Taranger, A. 1915 se L. 
Zachrisson, Torunn 1994. The Odal and its manifestations in the Landscape. Current Swedish ArchaeolotrJ, vol 2. 

Stockholm. 
Astveit,Janicke 1998. Ormelid - mariginal eIler sentral? En arkeologisk punktuders,kelse av Ormelid, Luster i Sogn og 

Fjordane. Upubl. hovedoppgave Universitetet i Bergen. 

353 




