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Emne og avgrensing

Det er vanlig å regne med at en rekke stormannsgods ble 

konfiskert av rikskongedømmet i rikssamlingsprosessen. 

Størrelse og struktur på disse godsene vet vi idag svært 

lite om. Etter ca. år 1000 og frem til 1308 møter vi de 

såkalte lendmenn, av det gammelnorske lenðr maðr, (m) 

i kildene. Dette har vært forstått som en mann som 

kongen hadde overlatt land eller landeiendom mot at 

denne påtok seg visse forpliktelser for kongen.1 Lend-

mennene, som tilhørte det rikspolitiske toppsjiktet i 

Norge i høymiddel alderen, hadde for en stor grad tilhold 

i distriktene. Her finner vi deres setegårder – lendmanns-

gårder, dvs. en gård hvor lendmannen bodde og hadde 

base for sitt virke. Mange lendmenn disponerte imidler-

tid jordegods langt utover denne ene gården.2 

 Det rår ulike syn på lendmennenes opphav og rolle. 

Enkelte forskere har oppfattet dem som bygdeledere 

med et dobbelt maktgrunnlag: både med eget jordegods 

og kongelig veitlsejord (Holmsen 1964), mens andre har 

betont lendmennenes opprinnelige uavhengighet av 

kongedømmet i egenskap av mektige jorddrotter med 

betydelig regional innflytelse (Bull 1930). Som forsk-

ningsobjekt fremstår derfor lendmannsgården som en 

gård som potensielt kan ha vært hovedgård i en større 

godsdannelse forut for middelalderen, tilbake til yngre 

jernalder. Det er dette emnet som vil bli behandlet i 

denne oppgaven. 

 Det fantes lendmenn i hele landet, men lendmanns-

vesenet sto særlig sterkt på Vestlandet. Jeg vil avgrense 

undersøkelsen til Hordaland og Sogn og Fjordane. 

Undersøkelsen griper derfor inn i et av lendmennenes 

kjerneområder. Fra ca. 1015 til 1308 kjenner vi i alt 78 

lendmenn fra Vestlandet, inkludert Agder-fylkene (Storm 

1884). Av disse kan 65, dvs. 83%, enten henføres til et 

fylke, en bygd eller en gård. I Hordaland og Sogn og 

 Fjordane kan 30 lendmenn lokaliseres til en bestemt 

bygd eller gård. I tillegg er det 13 lendmenn som enten 

hører hjemme i Bergen eller som ikke kan plasseres nær-

mere enn til Vestlandet. 

 Denne undersøkelsen omfatter samtlige lendmanns-

gårder som med en viss sikkerhet lar seg lokalisere i 

Hordaland og Sogn og Fjordane (jf. figur 1). Det dreier 

seg om 13 gårder/bygder i ni forskjellige områder: Gjerde 

og Støle i Etne; Mel og Hatteberg i Kvinnherad; Hernar og 

Herdla i Nordhordland; Bø i Hyllestad, Aurland, Urnes, og 

Kvåle i Sogn; Naustdal, Hegranes i Sunnfjord, og Stårheim 

i Nordfjord. 

 Innen forskningen har det bare vært gjort få og 

spredte forsøk på å kartlegge og analysere lendmennenes 

gårder og gods, ikke minst med henblikk på om de har 

opphav i yngre jernalder. Selve problemstillingen har 

imidlertid vært reist en rekke ganger, men da gjerne i en 

mer indirekte form: Var lendmennene, i verdighet, det 

samme som «herser», «ríkismenn», «de mektige», «høv-

dinger» i vikingtiden? Eller sagt på en annen måte: 

Knyttet rikskongedømmet i tidlig middelalder til seg 

maktutøvere som i tradisjon var etablert i yngre jernalder 

i geografiske enheter, av arkeologer kalt «statsmoduler», 

«høvdingdømmer», «storhaugsentra»? Eller ble dette sty-

ringssystemet først etablert utover på 1100- og 1200-

tallet, da statsmakten for alvor festet sitt adminsitrative 

grep om riket, og da med nye menn av nye ætter? 

 En farbar vei til å belyse disse problemstillingene går 

kanskje gjennom en nærmere analyse av lendmennenes 

gårder og gods. I denne sammenhengen er det også sen-

tralt å undersøke hvor langt tilbake de eventuelt kan 

etterspores. Det har tidligere ikke vært utført undersøkel-

ser av en slik karakter. Dette henger trolig sammen med 

at det ikke er etablert et plausibelt metodisk og teoretisk 

rammeverk for denne type analyse. En slikt rammeverk 

må, etter min oppfatning, ta utgangspunkt i romlige 

aspekter ved det arkeologiske gravmaterialet fra yngre 

jernalder og strukturer i eiendomsforholdene i etter-

reformatorisk tid, i et begrenset område rundt den 

enkelte lendmannsgård. 
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Innledning



 I Magnus Lagabøtes landslov og Gulatingsloven har vi 

indikasjoner på at graven fra yngre jernalder kan uttrykke 

en form for symbolsk eierskap til gården. Bare de som 

eide jord kunne markere dette i form av synlige gravmin-

ner. I skattematrikkelen av 1647 finner vi såkalt bonde-

gods, som i mange tilfeller trolig er svært gammelt. Jeg vil 

undersøke om det er en romlig forbindelse mellom gra-

vene fra yngre jernalder og de senere eierforholdene. Et 

særlig viktig punkt i analysen er forholdet mellom romlig 

fordeling av gravminner fra yngre jernalder og forekom-

ster av heleie- og deleieområder ved lendmannsgårdene. 

Et heleiområde karakteriseres ved at alle gårdene i et 

område eies fullt ut av en person/institusjon. Et deleie

område karakteriseres derimot av partseie/oppsplittet 

eierstruktur og bondeeie pr. 1647. Fraværet av synlige 

gravminner i et heleieområde, i tilknytning til en lend-

mannsgård, kan, under bestemte forutsetninger, kanskje 

peke tilbake på underliggende gårder og gods i yngre 

jernalder. Et helt sentralt kontrollpunkt i analysen vil 

være om det finnes en overvekt av synlige gravminner fra 

yngre jernalder i deleieområder utenfor slike heleieområ

der. Jeg ønsker å undersøke om det er mulig å spore gods-

strukturer i Norge i yngre jernalder med et slikt 

utgangspunkt. Jeg håper på denne måten å 

kunne skille mellom (1) lendmannsgårder som 

også forut for lendmennene, kan ha vært sete-

gårder i godsdannelser i yngre jernalder, og 

(2) lendmannsgårder som trolig fikk sin admi-

nistrative funksjon på et senere stadium, som 

ledd i den administrative utbyggingen av riks-

styret fra 1100-tallet. Dette vil være utgangs-

punkt for denne undersøkelsen. En analyse 

som tar sikte på å komme på sporet av eldre 

maktstrukturer, nedfelt i eiedomsstrukturen, 

har ikke tidligere vært gjort med utgangspunkt 

i et arkeo logisk materiale. 

 Første ledd i en slik undersøkelse vil være å 

lokalisere undersøkelsesobjektene, selve lend-

mannsgårdene. Det kan imidlertid være pro-

blemer med identifikasjonen av enkelte av 

disse, grunnet kildemessige forhold. De fleste 

lendmannsgårdene på Vestlandet er imidlertid 

sikkert identifisert. Jeg vil da gripe fatt i struk-

turelle trekk ved disse for å sannsynliggjøre en 

bestemt identifikasjon av de usikre. 

 Min målsetting er å studere lendmannsgår-

dene og mulige godskonsentrasjoner i en regi-

onal kontekst. Det er derfor nødvendig å se 

lendmannsgården i et makroperspektiv for å 

kunne belyse de spørsmål som er reist. Jeg har 

tatt utgangspunkt i de middelalderske skiprei

degrensene som ytre avgrensing av undersøkel-

sesområdet rundt den enkelte lendmanns-

gård. Jeg forutsetter dermed at mulige gods-

strukturer vil ha sitt tyngdepunkt nær kjernen, 

i dette tilfellet lendmannsgården. I størrelse 

kan en skipreide sammenlignes med en moderne kom-

mune, selv om den gjerne er litt mindre. Skipreidens 

størrelse var tilpasset samtidens kommunikasjon og 

sammenfaller ofte med naturlige topografiske enheter. 

Skipreiden burde derfor være en egnet geografisk enhet 

for å fange inn ulike aspekt ved eiendomsstruktur og 

romlig fordeling av gravminner fra yngre jernalder, som 

eventuelt kan belyse vår problemstilling. I utgangs-

punktet var skipreiden en ren militær-administrativ 

enhet, nært knyttet til leidangsordningen. På Vestlandet 

var skip reiden den grunnleggende administrative enhe-

ten gjennom hele middelalderen (Bull 1920: 142f.). I 

Magnus Lagabøtes testament fra 1277 nevnes alle lan-

dets skip reider (DN IV nr. 3). Gren sene for disse skip-

reidene er forsøkt rekonstruert av Edvard Bull (1920: 118, 

124).3 Jeg har valgt å følge hans inndeling; selv om det 

knytter seg visse usikkerhetsfaktorer til den (Steinnes 

1930).4 Det er i første rekke behovet for et analyseområde 

rundt den enkelte lendmannsgård som ligger til grunn 

for mitt valg av skip reiden. Jeg har også lagt vekt på at 

Bull har forsøkt å rekon struere middelalderens grenser 

(Bull 1920: 118ff). Disse er også mer velegnet for min 
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Kapittel 1

Figur 1. Kart over undersøkelsom rådene med 
lendmannsgårdene avmerket.
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analyse, idet de er mer jevnstore med hensyn til land-

skyldverdi enn skipreidene i 1647. 

 Det er nødvendig med en tverrfaglig tilnærming for å 

kunne belyse spørsmålet om lendmannsgårdene tidli-

gere var hovedgårder i gods i yngre jernalder. Vi må først 

og fremst ta utgangspunkt i arkeologiske og skriftlige 

kilder. For å utføre en analyse er vi avhengige av tre sett 

med informasjoner: hvor lå lendmannsgårdene, hvordan 

fordeler gravmaterialet seg i områdene rundt lend-

mannsgårdene, og hva karakteriserer de eierstrukturelle 

forholdene her? Disse problemstillingene fordrer at det 

utvikles et metodisk og teoretisk rammeverk for å eta-

blere forbindelse mellom de ulike kildekategoriene, da 

først og fremst mellom gravene fra yngre jernalder og de 

senere eiendomsforhold. 

Problemstillinger

Før vi går videre, vil jeg bare kort oppsummere problem-

stillingene som søkes belyst i denne oppgaven: 

·  Hvor lå lendmannsgårdene i Hordaland og Sogn og 

Fjordane?

·  Kan vi bruke gravmaterialet fra yngre jernalder og 

etterreformatoriske eierstrukturelle trekk til å belyse 

eventuelle godsstrukturer i yngre jernalder og tidlig 

 middelalder?

·  Var lendmannsgårdene i Hordaland og Sogn og Fjord-

ane setegårder i gods som eksisterte allerede i yngre jern-

alder? Eller var det bare «vanlige» storgårder innvevd i et 

kongelig administrasjonsapparat i løpet av tidlig- og høy-

middelalder?

Forskningsstatus

Arkeologi
Det har ikke tidligere vært foretatt arkeologiske under-

søkelser knyttet direkte til middelalderens lendmanns-

gårder. Politiske og økonomiske sentrumsdannelser og 

såkalte maktsentra har derimot vært et aktuelt tema 

siden slutten av 70-årene, både i norsk og nordisk forsk-

ning (Sognnes 1979; Myhre 1985, 1987a, 1987b; Ringstad 

1987a, 1997b, 1991, 1992; Wijkander 1983). De har frem-

satt ulike modeller og gjort ulike forsøk på å identifisere 

både yngre og eldre jernalders økonomiske og politiske 

sentra. Arkeologene har med utgangspunkt i antall grav-

funn (Sognnes 1979), gravgodsets riksdom, samt fore-

komst av naust og bygdeborger (Myhre 1987b) og grave-

nes størrelse (Ringstad 1987b) funnet indikasjoner på 

eldre maktkonsentrasjoner på Vestlandet. Det er særlig 

tre arkeologer som har stått sentralt i dette arbeidet: Kalle 

Sognnes, Bjørn Myhre og Bjørn Ringstad. 

 Inspirert av nyarkeologiens metoder og fagtilnærming 

foretok Sognnes (1979) i sin «Arkeologiske modeller for 

Vestlandets vikingtid» en grov inndeling av ulike type 

sentra på Vestlandet. Disse var basert på kvantitative 

undersøkelser av graver og gravgods. Han tenkte seg tre 

ulike typer sentrumsdannelser og la særlig vekt på øko-

nomiske forhold: (1) sentra i direkte kontakt med tilsva-

rende sentra i utlandet som formidlet importvarer videre 

til et større eller mindre oppland, (2) sentra som formid-

let kontakt med andre landsdeler f. eks. markedsplasser i 

fjordbunner, og (3) sentra som utelukkende tjente lokale 

interesser, formidling av varer og tjenester til daglige 

behov. Han regnet det som sannsynlig at områdets sen-

trumskarakter ville la seg påvise i det arkeologiske mate-

rialet i form av funnkonsentrasjoner (ibid 59f.). Sognnes 

identifiserte på dette grunnlaget seks sentra i Hordaland 

og Sogn og Fjordane, disse samsvarer helst med sen-

trumstype 1 (ibid 78ff.).5 Han jevnførte imidlertid ikke 

disse resultatene med senere kjente sentra eller sentral-

plasser, og hadde også som klart metodisk opplegg å ute-

lukkende bygge på et arkeologisk materiale. Han kom 

derfor, med unntak av Etne, ikke direkte inn på de områ-

dene som jeg belyser i min undersøkelse. 

 Myhre har behandlet spørsmål som sentrumsindikato-

rer, sentrumsdannelser og territorier i flere mindre arti-

kler (1985, 1987a, 1987b). I artikkelen «Frå smårike til stat» 

har han søkt å anvende et utvalg av rikdomskriterier, samt 

bygdeborger og nausttufter, for å skille ut potensielle 

sentra på Sørvestlandet, fortrinnsvis i eldre jernalder 

(1987b). Myhre skiller ut ni-ti regioner som mulige små-

riker i folkevandringstid. Disse betegner han som «modu-

ler». Modulene danner igjen grunnlaget for, og integreres 

gradvis i, den senere riksstaten. Myhre ser for seg en 

utvikling hvor de lokale styringssystemene fra eldre jern-

alder gradvis integreres i rikskongedømmets styringssys-

tem i vikingtid/middelalder. Grensedrag ningen mellom 

de ulike sentra, som er identifisert gjennom prestisjegjen-

stander i bronse, glass og gull, følger et rent matematisk 

prinsipp, såkalte Thiessenpolygoner. Dette gir de ulike 

sentra et oppland, et territorium. De identifiserte territo-

riene er derimot ikke begrunnet i påviste regionale for-

skjeller i den materielle kulturen. Heller ikke Myhre har 

koblet sine resultater direkte til historisk kjente sentral-

steder og sett dem i forbindelse med historiske kilder. 

 Ringstad har også behandlet spørsmålet om økono-

miske og politiske sentra på Vestlandet, både i sin magis-

tergradsavhandling (1987b) og senere i flere mindre 

artik ler (1987a, 1991, 1992). Han identifiserer sentra med 

basis i gravhaugenes størrelse. I Vestnorge kjennes ca. 

300 storhauger på over 400 m3, som er Ringstads defini-

sjon av en storhaug (ca. 20 m i tvm og 2,5 m høy). Av 120 

storhauger som kan dateres, er vel 20 fra yngre jernalder 

(1991: 146). På Vestlandet skiller Ringstad ut 26 økono-

miske og politiske sentra i slutningen av eldre jernalder 

og 18 sentra i yngre jernalder (1992: 126). Han tenker seg 

på denne bakgrunn at det skjer en sentralisering av makt 

i løpet av yngre jernalder. Han finner storhauger på, eller 

i nærheten av, samtlige lendmannsgårder i denne under-

søkelsen, med unntak av Herdla og Naustdal i Sunnfjord. 
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 Denne korte gjennomgangen av arkeologisk fors-

kningsstatus viser at når det gjelder sentrumsdannelser 

har alle forskerne, kanskje med unntak av Ringstad, et 

relativt høyt abstraksjons- og generaliseringsnivå. De har 

heller ikke trukket linjer inn i historisk tid. Det er derfor 

behov for å nyansere og supplere modellene. Særlig gjel-

der dette med hensyn til struktur og omfang på de 

potensielle sentrumskjernene. Jeg vil, i motsetning til 

Sognnes, Myhre og Ringstad, utvide tidsperspektivet og 

se det i forhold til middelalderens maktsentra på regio-

nalt nivå. På denne måten har jeg et dobbelt perspektiv – 

både å belyse middelalderens godsdannelser og forhå-

pentligvis også å bringe inn nye momenter og nyanser i 

debatten omkring yngre jernalders forhold. 

 I den konkrete materialanalysen bygger jeg på arbei-

dene til en rekke arkeologer, ikke minst når det gjelder 

dateringsspørsmål. Dette vil det bli gjort rede for etter 

hvert i selve gjennomgangen av materialet. 

Historie
Innen historieforskningen er det en omfattende litteratur 

knyttet til lendmenn og lendmannsvesenet. I langt 

mindre grad har selve lendmannsgårdene og deres gods 

vært gjenstand for separate studier. Det har derimot vært 

gjort flere forsøk på å identifisere andre type gårder som 

sentralgårder i eldre maktsentra eller administrasjons-

systemer. Mest kjent er kanskje Asgaut Steinnes’ (1955) 

system av kongsgårder og Huseby-gårder og stadnavns-

gransker Magnus Olsens (1926) analyse av gårdsnavnene 

rundt Seim i Nordhordland. Mindre oppmerksomhet har 

vært rettet mot lendmennenes setegårder og gods på 

Vestlandet, selv om enkelte av disse i senere tid er trukket 

frem som mulige maktsentra i yngre jernalder (Iversen 

1995).6 Det er ikke utført detaljerte analyser med fokus 

på lendmannsgårdene og deres gods med utgangspunkt i 

et argrarhistorisk kildemateriale. Et unntak er Andreas 

Holmsens (1980) godsundersøkelser. De gjelder Giske-

godset som mot slutten av 1200-tallet kanskje besto av så 

mye som 200 gårder, Bjarkøy-godset i Nord-Norge som 

besto av 18-20 gårder, og Sørheimsgodset som i senmid-

delalderen besto av ca. 80 gårder (Holmsen 1980: 32, 37, 

45). Man har i mindre grad, grunnet kildemessige forut-

setninger, drøftet disse godsenes opphav. Ingen av lend-

mannsgårdene i mitt undersøkelsesområde har vært 

undersøkt på tilsvarende måte. 

 Lendmannsvesenets karakter har derimot vært mye 

diskutert, særlig blant eldre historikere (Munch 1873; 

Storm 1884; Hertzberg 1893) og marxistisk orienterte his-

torikere i 30-årene (Koht 1930; Schreiner 1936; Holmsen 

1939). En problemstilling som har stått sentralt siden  

P.A. Munchs dager, er lendmannsvesenets omfang: hvor 

mange lendmenn som virket samtidig i Norge. Dette har 

også vært tema i to hovedfagsoppgaver fra 70- og 

80-tallet (Bjerkaas 1975; Kleivane 1981). Dette spørsmålet 

berører omfanget av det norske aristokrati i middelalde-

ren, og i siste instans graden av føydalisme i Norge. Knut 

Helle (1972) har behandlet lendmennenes rolle i rikspoli-

tisk sammenheng. I denne debatten inngår også spørs-

mål om lendmennenes funksjoner og forhold, særlig til 

kongemakten, og hvorvidt dette endrer seg i løpet av 

middelalderen. I hvilken grad bygde lendmennene sin 

maktposisjon på privat ættejord? Holmsen (1964) har gitt 

lendmennene en samfunnsmessig dobbelposisjon: De 

stilte sin lokale autoritet som bygdeledere i rikskonge-

dømmets tjeneste mot å få inntektene av kongelig jorde-

gods. Det har vært drøftet om lendmennene ble rekrut-

tert fra gamle høvdingætter eller hauld- og storbonde-

sjiktet, og om dette endret seg i løpet av middelalderen: 

et sentralt spørsmål er om lendmennene i den tidlige 

fasen ble rekruttert fra gamle høvdingætter, mens de 

senere i en større grad fikk sin jord av kongen. 

 En undersøkelse som det her legges opp til, kan kan-

skje peke tilbake på det potensielle maktgrunnlaget som 

er knyttet til den enkelte lendmannsgård, og dermed 

belyse disse spørsmålene, men med utgangspunkt i et 

annet kildemateriale. Historikerne har først og fremst 

drøftet de tidsmessige variasjonene i dette bildet, i 

mindre grad de geografiske variasjonene, selv om dette 

også har vært påpekt. En undersøkelse av lendmannsgår-

dene i Hordaland og Sogn og Fjordane kan derfor kanskje 

belyse om det er forskjeller i lendmennenes maktgrunn-

lag f. eks. mellom indre og ytre strøk, eller innad i en 

region (skipreide). 

 Når det gjelder studier av gods har norske argrarhisto

rikere, og da i første rekke Holmsen og Halvard Bjørkvik 

siden 1940- og 50-tallet arbeidet med å kartlegge omfan-

get av det tidlige krongodset, med en metodisk forank-

ring i det senere kirkegodset (Holmsen og Bjørkvik 1952-

54; Bjørkvik 1959, 1967, 1996). Andre historikere har 

undersøkt enkelte godskomplekser, som f. eks. Hartvig 

Krummedikes jordegods (Benedictow 1970), Hans 

Sigurdssons norske gods (Sandberg 1970) og bispegodset 

på Vestlandet (Kvamme 1981). I denne analysen trekker 

jeg store veksler på deres arbeider, men vil forsøke å eta-

blere et noe annet metodisk og kildemessig utgangs-

punkt. De har særlig fokusert på økonomiske aspekter 

ved disse godssamlingene. Jeg ønsker i en større grad å 

gripe fatt i strukturen og alderen på eiendommene, da 

det først og fremst er dette som kan knyttes an til et 

arkeo logisk materiale, for å belyse forhold som går lengre 

tilbake. Deres retrospektive metode har sjelden foran-

kringspunkter eldre enn 1100- og 1200-tallet. Jeg ønsker 

å integrere det arkeologiske materialet og dermed få et 

 kildemessig forankringspunkt i yngre jernalder. Dette 

kan forhåpentligvis bringe inn nye momenter og innspill 

i debatten når det gjelder spørsmål om alder og struktur 

på de mulige godskjernene. 

 Også en rekke andre historikere har i forskjellige sam-

menhenger kommet inn på spørsmål vedrørende lend-

menn, uten at jeg finner grunn til å nevne dem i denne 

korte oversikten. Jeg vil vise til dem etter hvert som jeg 

gjør bruk av deres resultater i den konkrete analysen.
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Jeg skal i dette kapitlet kort redegjøre for de gårdene som 

er tatt med i analysen, og områdeavgrensingen rundt 

dem. Da det i noen tilfeller kan være tvil om lokaliserin-

gen av enkelte lendmannsgårder, skal jeg også drøfte 

bakgrunnen for mitt lokaliseringsvalg. 

 Som nevnt danner middelalderens skipreidegrenser 

den ytre avgrensingen av undersøkelsesområdene. Jeg 

skal i det følgende klargjøre hvilke områder som ligger til 

de enkelte skipreidene. Alle herredsnavn, sognenavn og 

gårdsnummer på kartene refererer av praktiske grunner 

til Oluf Ryghs «Norske Gaard navne» bind XI og XII (1910, 

1919). Jeg har ikke funnet det nødvendig å oppdatere 

herredene med kommuner og moderne gårdsnumme-

ring, da dette er et omfattende arbeid med et så stort 

materiale og likevel ikke vil ha noen konsekvenser for 

analysen. Alle gårdsnavn er satt i kursiv.

Sunnhordland
Gjerde og Støle ligger i Etne skipreide, som svarer til Etne 

herred. Mel og Hatteberg ligger i Kvinnherad skipreide, som 

omfatter Ølve sogn, Ask gnr. 27 og Eikeland gnr. 33 i Hatle-

stranden sogn, Kvinnherad sogn, Husnes sogn og Fjel lands

  bøle gnr. 20 i Skånevik (jf. figur 7, s. 29 og figur 11, s. 34). 

Nordhordland
Gården Herdla ligger i Herdla skipreide, som svarer til 

Meland sogn i Alversund, Strusshamn sogn på Askøy, Håøy 

gnr. 1,8 i Hammer, Herdla herred, Floni gnr. 42 og Toska 

gnr. 43 i Manger sogn. Hernar ligger i Radøy skip reide, som 

svarer til Bø, Manger og Sæbø sogn og nordre del av 

 Øygar den, fra Fedje i Lindås til One gnr. 43 i Herdla (jf. figur 

14, s. 37). I analysen har jeg funnet det mest hensiktsmes-

sig å slå sammen begge områdene. Dette skyldes at viktige 

aspekt ved analysen ellers vil gå tapt, fordi de aktuelle 

eiendomskompleksene krysser skipreidegrensene her. 

Ytre Sogn
Bø ligger i Lavik skipreide, som svarer til Lavik og Brekke 

herred, Bø sogn i Hyllestad herred, samt gnr. 46-66 i 

Hyllestad sogn. Jeg har også inkludert gnr. 2-13 i Gulen 

herred (jf. figur 19, s. 42). Dette er en av de usikre gårdene 

(se nedenfor). 

Indre Sogn
I Aurland er det uavklart hvilken gård som var lend-

mannsgård. En analyse av eierstruktur og romlig  fordeling 

er likevel fullt mulig. Aurland skipreide svarer til Vangen, 

Flåm, Nærøy og Undredal sogn. Urnes ligger i Årdal og 

Marifjøra skipreide som svarer til Årdal herred, Jordanger 

og Fet sogn i Hafslo herred, samt gårdene i Nes og Solvorn 

sogn, som ligger på østsiden av Lustrafjorden. Undersøk-

elsesobjektet Urnes gnr. 91 ligger i utkanten av Årdal 

skipreide. For å få et bedre egnet undersøkelsesområde 

har jeg inkludert Marifjøra skipreide i analysen (jf. figur 

1). Dette er en av de usikre gårdene (se nedenfor). Kvåle 

ligger i Sogndal skipreide, som omfatter Sogndals dalen, 

tilsvarende Stedje sogn. I 1647 hørte øvre del av dalen inn 

under Norum skipreide, som også omfattet Kaupanger-

området. (jf. figur 22, s. 45; figur 25, s. 49 og figur 29, s. 52). 

Sunnfjord
Gården Naustdal ligger i Førde skipreide, som svarer til 

Førde og Naustdal herred. Sørøstre del av Holsen sogn er 

ikke med, da dette tidligere var en del av Kvamsøy skip-

reide. Dette er en av de usikre gårdene (se nedenfor). 

Hegranes ligger i Jølster skipreide, som svarer til Jølster 

herred (jf. figur 33, s. 57 og figur 35, s. 61). 

Nordfjord
Stårheim ligger i Eid skipreide, som svarer til Eid og 

Hornindal herred (jf. figur 37, s. 62). 

Bakgrunn for lokalisering

Skriftlige kilder
Hovedkildene til lokalisering av lendmannsgårdene i 

Hordaland og Sogn og Fjordane er saga- og diplommate-
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rialet. Særlig viktig er samtidssagaene om kong Sverre og 

Håkon Håkonsson; disse dekker tidsrommet fra ca. 1151 

til 1264. Detaljopplysningene i begge disse sagaene må i 

det store og hele regnes som pålitelige (KLMN XVII: 555; 

Helle 1963: 13). Fra 1202-17 er imidlertid kildebelegget 

svakt. Vi har få opplysninger om hvem som var lend-

menn i denne perioden (Storm 1884: 159f.). Den tidligste 

perioden, fra 1015-1167, dekkes av Snorres kongesagaer. 

På grunn av lang tidsavstand mellom nedtegnelsen av 

kildene og de hendelsene som beskrives, hefter det som 

kjent noe usikkerhet til disse opplysningene. Dette er 

også bakgrunnen for at lendmannsgården Fitjar ikke er 

tatt med i analysen.7 Siste periode fra ca. 1250-1308 

dekkes av diplommaterialet, men det er relativt få lend-

menn som er nevnt her. 

Tidligere forskning om lokalisering
Jeg har stort sett forholdt meg til Gustav Storms (1884) 

kildekritiske gjennomgang av dette materialet, da en pri-

mærgjennomgang av materialet vil bli alt for omfattende. 

I artikkelen «Om Lendmandsklassens talrighed i 12. og 

13. aarhundrede» redegjør Storm for de enkelte lend-

menns ætte-, setegård og kongstilknytning. I tillegg fører 

han også opp utnevnelsesår, dødsår og kildested. 

Artikkelen er konkret rettet mot en problemstilling om 

hvor mange samtidige lendmenn det fantes i Norge i 

middelalderen. Artikkelen føyer seg inn i en debatt om 

omfanget på det norske aristokratiet. Storms artikkel 

representerer en klar og tydelig kildemessig opprydning i 

denne debatten. 

 For oppdatering og kontroll av Storms opplysninger 

har jeg benyttet hovedoppgavene til Ragnar Eimhjellen 

(1970), Ole Berhard Bjerkaas (1975) og Hans Jørund 

Kleivane (1981). Hver av disse oppgavene behandler 

ulike aspekter ved lendmannsinstitusjonen. Både 

Eimhjellens og Kleivanes oppgaver er utstyrt med rulle-

blad over alle lendmenn i Norge. Her fremkommer det 

tidvis relevante opplysninger som mangler hos Storm, 

først og fremst enkelte presiseringer av årstall. 

 Med noen unntak er det små avvik mellom Storms 

resultater fra 1884 og nyere forskning. Hallvard Magerøy 

(1988) argumenterer for at det har skjedd en filologisk 

forveksling av Ænes i Kvinnherrad og Urnes i Sogn. Han 

hevder at lendmannen Gaut av Ænes egentlig var fra 

Urnes i Sogn. Magerøy argumenterer med at da Órnesi 

forekommer i de to eldste, og innbyrdes uavhengige ver-

sjonene av Sverres saga må Ænesi «reknast for ein avskri-

varfeil» (1991 (1988): 239).8 Dette forklares med at det i 

islandsk skrift på 1300-tallet var vanlig å bruke en «r rot-

unde». Denne spesielle r kunne ved tett sammenstilling 

med o lett forveksles med æ. Dermed blir Órnesi til Ænesi. 

Munch argumenterte flere ganger for at Ænesi var riktig 

lesemåte, både i sin kommentar til Bergens Kalv skinn og i 

«Det norske Folks Historie III» (1843: 123, 1857: 586). 

Siden har denne lesemåten blitt alminnelig akseptert 

(Magerøy 1991 (1988): 239ff.). Munch hadde stor tillit til 

teksten i Flateyjarbók. Men det var også et annet moment 

som var avgjørende for hans tolkning. En tilsynelatende 

navnelikhet mellom Gautr Jónsson af Mel og et senere 

slektsledd av Gautr af Órnesi fikk Munch til å tro at det 

var slektskap mellom dem. At både Ænes og Mel ligger i 

Kvinnherad, forsterket Munchs oppfatning av dette 

(1843: 123). Helt uproblematisk er det likevel ikke å holde 

disse to ættene fra hverandre. I Stockholms ver sjonen av 

Håkon Håkonssons saga er Arnbjørn Jonsson, sønnesønn 

til Gaut av Urnes, uttrykkelig omtalt som bror til Gaut av 

Mel i Kvinnherad (Mundt 1977: 34, 53). Det aktuelle kilde-

skriftet9 dateres til første halvdelen av 1300-tallet. 

Magerøy innser at dette er et problem ved sin tolkning, 

men mener likevel at disse opplysningene strider mot de 

andre overleverte hovedtekstene av samme saga, og han 

opprettholder derfor sin konklusjon (1991 (1988): 245). 

 Storm tok ikke stilling til om lendmannen Eiliv fra 

Naustdal var fra Naustdal i Sunnfjord eller Nordfjord.10 

Albert Joleik (1959: 123ff.) har sett nærmere på dette 

spørsmålet. Han peker bl. a. på at det er slektsforhold, 

eiendomsforhold og navnetradisjoner som taler for at 

Eiliv var fra Naustdal i Sunnfjord. Joleik har også pekt på 

at Naustdal gnr. 20 i Nordfjord bare ligger 4,5 km øst for 

lendmannsgården Stårheim gnr. 83. Om Eiliv var fra 

Naustdal i Nordfjord, skulle det bety at både Anders Pott 

Gregoriusson (lendmann pr. 1263, død etter 1273), og 

Eiliv (lendmann pr. 1263, død 1277) var lendmenn i 

samme området til samme tid. Dette finner Joleik urime-

lig. I stikkordregisteret til Kr. Audnes (1963: 387) overset-

telse av Håkon Håkonssons saga heter det at Eiliv var fra 

Naustdal gnr. 20 i Nordfjord.11 I stikkordsregisteret i Knut 

Helles «Konge og gode menn» (1972: 645) står det deri-

mot «Naustdal, Sunnfjord eller Nordfjord». Eimhjellen 

(1970: 116) hevder at Eiliv var fra Nordfjord, uten at dette 

er begrunnet nærmere. Hverken Storm (1888) eller 

Kleivane (1981) presiserer hvor Naustdal ligger. I «Norske 

gaardnavne» hevder A. Kjær (1919) at Naustdal gnr. 99 i 

Førde er hjemstavnen til Eiliv, uten at dette er grunngitt 

nærmere (NG XII: 336). I selve sagateksten er det heller 

ingen opplysninger som med sikkerhet kan avgjøre om 

Eiliv var fra Nordfjord eller Sunnfjord. 

 I 1277 erstattes lendmannstittelen med barontittel. 

Gårder som er nevnt med baroner etter dette og fram til 

1308, da lendmannsverdigheten avskaffes, er akseptert 

som lendmannsgårder. Dette gjelder bare Hatteberg i 

Kvinnherad. 

Lendmenn/gårder som kan lokaliseres  
ut fra  skriftlige kilder
Jeg skal her redegjøre nærmere for bakgrunnen for mitt 

lokaliseringsvalg. Det er relativt uproblematisk å knytte 

lendmannen til en bestemt gård når vedkommende har 

egennavn som inneholder referanse til en bestemt gård, 

f. eks. Gaut av Mel, Fillipus av Herdla osv. Men noen pro-

blemer møter vi fordi enkelte gårdsnavn, som vi har sett, 

forekommer i flere områder. I sagaen hører vi f. eks. om 
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Isak i Bø. Det finnes som kjent en rekke Bø-gårder i 

Norge. Selv om vi vet at Isak i Bø «hadde sysla i Sogn» 

(Håkon Håkonssons saga: 109), blir likevel lokaliseringen 

usikker, da det bare i Sogn finnes hele åtte Bø-gårder (NG 

XII).12 Et lignende problem møter vi, som nevnt, i forbin-

delse med Eiliv fra Naustdal og i Aurland, hvor vi ikke 

kjenner selve setegården. Et fjerde problem er spørsmå-

let om det har skjedd en forveksling av gårdene Ænes i 

Kvinnherad og Urnes i Sogn. 

 Når lendmannens setegård ikke er uttrykkelig nevnt i 

kildene, kan vi nøste dette opp ved å gripe fatt i slektsfor-

holdet mellom lendmennene. Vi kan på dette grunnlaget 

skille ut den mest sannsynlige setegården. Samtidig får vi 

en oversikt over det kildebelagte tidsrommet for hvor 

lenge de forskjellige gårdene sannsynligvis «huset» lend-

menn. Den «patronymikonske» navnetradisjonen13 i 

middelalderen er et særlig viktig ledd i rekonstruksjonen 

av slektsforhold mellom lendmennene. Også her følger 

jeg i hovedsak Storm. Likevel kan vi ikke være sikker på at 

lendmann og lendmannssønn alltid hadde samme sete-

gård. 

 Med utgangspunkt i strukturelle trekk ved de sikkert 

lokaliserte lendmannsgårdene i Hordaland og Sogn og 

Fjordane vil jeg forsøke å etablere tilleggskriterier, ut over 

de skriftlige kildene, som kan sannsynliggjøre nærmere 

lokalisering til en bestemt Bø-gård og Naustdal-gård og 

en bestemt gård i Aurland, samt Ænes eller Urnes. Ut fra 

skriftlige kilder må ni gårder i Hordaland og Sogn og 

Fjordane sies å være sikkert lokalisert (jf. tabell 1). 

Tilleggskriterier for lokalisering av 
 lendmannsgårder

Det er særlig tre trekk ved de sikkert identifiserte gårdene 

som jeg vil forsøke å anvende som kriterier for identifika-

sjon av de usikre lendmannsgårdene: representasjon av 

middelalderkirke, gårdsstørrelse, og mulig tilliggende jor-

degods. Jeg vil samtidig understreke at disse kriteriene 

bare kan sannsynliggjøre en bestemt lokalisering. Disse 

problemene angjelder følgende gårder/områder: Bø, 

Urnes/Ænes, Naustdal og Aurland. 

Middelalderkirke
I Gulatingsloven heter det at «um einskildemenn byggjer 

kyrkje, anten lendmann gjer det eller bonde.» (G 12). I de 

østnorske kristenrettene fremgår det at om lendmannen 

hadde vært med på å bygge og vedlikeholde kirken, 

skulle han begraves under takdryppet øst og sør for den 

(B II 18, III 13). 

 En sammenligning av sikkert identifiserte lendmanns-

gårder i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Nord-

Norge med Lorentz Dietrichsons (1888) fortegnelse over 

Norges middelalderkirker viser at 80% av lendmannsgår-

dene hadde kirke eller kapell i middelalderen.14 Også på 

Østlandet, Bohuslen og i Trøndelag finner vi en tendens 

til at lendmannsgårdene ofte har kirker/kapeller. På 

landsbasis ligger tallet trolig mellom 75%-85%, avhengig 

av hvilke gårder som identifiseres som lendmannsgårder. 

I Hordaland og Sogn og Fjordane hadde seks av ni sikkert 

lokaliserte lendmannsgårder kirke/kapell i middelalde-

ren (jf. tabell 2).15 Det er en relativ høy forekomst av 

steinkirker på lendmannsgårdene. Fire av syv kirker i 

undersøkelsesområdet var bygget i stein. I Rogaland og 

Nord-Norge var tilsvarende tall fem av åtte. Forholdet 

mellom stein og trekirker i middelalderen i Hordaland 

var til sammenligning 1: 4 (Lidén 1986). 

 De tre sikre lendmannsgårdene uten kirke er Hernar, 

Hegranes og Hatteberg. Det er imidlertid indikasjoner på 

at det i middelalderen også sto kirke på Hernar gnr. 11. 

Kirkøya er en liten øy ca. 20 m sør for Hernar. Eldste 

belegg for navnet «Kirchøenn» finner vi i Vincens Lunges 

jordebok fra 1535 (NRJ IV 476). Her fremgår det at Lunge 

eide Hernar, Stakkøy, noen andre små øyer ved Hernar 

og halve Kirkøya. Hvem som eide den andre halvdelen av 

Kirkøya, er usikkert. Det er lite trolig at navnet viser til-

bake på en lokalkirkelig eierpart. Hernar var en av 19 

gårder i dette området som tidligere lå til Nonneseter 

kloster (jf. figur 18, s. 40). I 1647 var det ikke lokalkirkelig 

eie i noen av disse gårdene, og ingen av dem er nevnt i 

Bergens Kalvskinn (BK). Videre vet vi at lendmannen på 
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Tabell 1. Sikkert lokaliserte lendmannsgårder i 
Hordaland og Sogn og Fjordane.

Tabell 2. Kirke/kapell på sikkert identifiserte lendmanns
gårder i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Gård Gnr.  Skipreide

Gjerde 9 Etne

Støle 35 Etne

Mel 85 Kvinnherad

Hatteberg 87 Kvinnherad

Herdla 15 Herdla

Hernar 11 Radøy

Kvåle 23 Sogndal

Hegranes 73 Jølster

Stårheim 83 Eid

Gård Kirke/kapell Kirke/kapell Stedsnavn som  Stein Tre

 på gården på nabogård indikerer kirke

Gjerde x    x

Støle x   x 

Mel x   x 

Hatteberg  x  x 

Herdla x   x 

Hernar   x  

Kvåle x   x 

Hegranes  x   x

Stårheim x    ?

Sum 6 2 1 5 3



Hernar, Aslak Erlendsson var på korstog fra 1152-55 

(Flateyjarbók II: 455). Det er derfor mulig at navnet 

«Kirkøya» er avledet av at det lå en privatkirke eller lite 

kapell der i middelalderen. Men som Oluf Rygh skriver: 

«Man ved dog intet om en Kirke paa denne lille Øgruppe 

ude i Havet» (NG XI: 389). Jeg har selv vært, sammen med 

medstudenter, på flere befaringer på Kirkøya uten at det 

har lykkes å påvise et sikkert kirkested. I 1944 fant man 

en «høystat usring» fra 1200-tallet på Kvalmyra på Kirkøya 

(B10320). Haakon Shetelig (1951) mente fingerringen 

temmelig  sikkert var en bispering. I henhold til Alf 

Hammervolds (1994) gjennomgang av det norske 

 fingerringmaterialet fra middelalderen er dette imidler-

tid ikke korrekt. 

 Fra gamletunet på Hegranes var det kort avstand (ca. 

200 m) til den gamle stavkirken på Ålhus. Kirken på Ålhus 

lå sannsynligvis ca. 50-70 m nærmere tunet på Hegranes 

enn tunet til Ålhus, men Hegraneselven skiller dem.16 

Det er også her en tilsynelatende tett forbindelse mellom 

lendmannsgård og kirke. 

 Hatteberg er den eneste av de ni sikre lendmannsgår-

dene i undersøkelsesområdet hvor det ikke foreligger en 

sikker eller mulig tilknytning mellom gård og middelalder-

kirke. På nabogården Mel sto det i middelalderen en stein-

kirke (Buckholm 1997: 51). Det er imidlertid ingen tilknyt-

ning mellom gamletunet på Hatteberg og denne kirken.17

 Vi kan på denne bakgrunnen slå fast at det er en tilsy-

nelatende tett forbindelse mellom lendmann og kirke. 

Dette åpner for at vi kan bruke representasjon av middel-

alderkirke som en lokaliseringsindikator i forbindelse 

med de usikre lendmannsgårdene. 

 Dessverre er det bare sjelden mulig å datere kirkene så 

presist at vi kan avklare om det var lendmannen som lot 

kirken oppføre. Dermed har en jevnføring med de histo-

riske lendmennene neppe noe for seg. Det er stor sann-

synlighet for at det finnes eldre, ukjente kirker under den 

stående eller kjente middelalderkirkebygningen (Christie 

1983). Videre er lendmannsgårdene ofte blant de største 

og beste gårdene i sine regioner (jf. tabell 3, s. 15). Under-

søk elser i bl. a. Sør-Gudbrandsdalen, i Hordaland og 

Sogn og Fjordane viser at det nettopp var storgårdene 

som hadde kirker i middelalderen (Skre 1988; Ingvaldsen 

1996, Buckholm 1997). Vi vet derfor ikke om kirkebyg-

gingen og anleggelsen av kirkestedet var et resultat av at 

gården var stor eller at det satt en lendmann der. Selv om 

vi må ta noen forbehold kan vi nå forsøke å anvende 

representasjon av middelalderkirke som kriterium for å 

lokalisere de usikre lendmannsgårdene. 

Bø

Den eneste Bø-gården i Sogn og Fjordane som hadde 

kirke i middelalderen, var Bø i Hyllestad. Her sto en tre-

kirke. På 1300-tallet hører vi riktignok at Selje hovedkirke 

skal ha stått på Bø i Selje (BK 3). Den Bø som det her refe-

reres til, er en part under Hove gnr. 56 og har neppe noen 

relasjon til lendmannen Isak i Bø. 

Naustdal

Av de to Naustdal-gårdene i Sogn er det bare fra Naustdal 

i Sunnfjord det kjennes kirke fra middelalderen. Naustdal 

steinkirke ble trolig bygget mellom 1180 og 1200, altså 

noe før Eiliv, den eneste lendmannen vi kjenner fra 

Naustdal, levde. Dateringen bygger i hovedsak på portal-

arkitekturen (muntl. medd. Lidén 1997). Nærmeste 

 kirkested i Nordfjord var Eid og Stårheim, henholdsvis 

fire og ni kilometer unna. 

Aurland

I Aurland skipreide var det fem sikre middelalderkirker/ 

kapeller: Vangen, Rygg, Flåm, Fretheim og Undredal 

(Dietrichson 1888: 86) I tillegg hevder Anders Ohnstad at 

det har stått kirke på Kvam gnr. 5 og Veim gnr. 18 

(Ohnstad 1962: 147).18  Vi kan derfor ikke skille ut noen 

enkelt gård i Aurland på dette grunnlaget. 

Ænes/Urnes

Både Ænes og Urnes har middelalderkirke, slik at dette 

kriteriet ikke skiller mellom disse gårdene. Det kan imid-

lertid nevnes at Ænes kirke var bygget av stein, mens 

Urnes som kjent er en stavkirke. 

 Vi ser at kirke-kriteriet styrker en lokalisering til Bø i 

Hyllestad og Naustdal i Sunnfjord, mens vi i Aurland og 

Urnes/Ænes-problematikken ikke kommer nærmere en 

sannsynlig lokalisering ut fra dette kriteriet. 

Gårdsstørrelse
Det ser ut til å være et gjennomgående trekk at lend-

mannsgårdene er blant de største gårdene i sine regioner. 

78% av de sikkert identifiserte lendmannsgårdene i 

Hordaland og Sogn og Fjordane var, etter landskyldver-

dien i 164719, blant de fem største gårdene i sine skiprei-

der (jf. tabell 3). Antall gårder i skipreidene i undersøke-

lesområdet varierer fra 55 i Sogndal til 125 i Eid. Særlig 

stor er Gjerde gnr. 9, Hatteberg gnr. 87 og Kvåle gnr. 23. 

Disse var i 1647 og 1667 (Hatteberg) blant de høyest 

skyldsatte gårdene på Vestlandet. Hernar gnr. 11 i Radøy 

skiller seg imidlertid ut som en liten gård i sin region. 

Denne gården har imidlertid en spesiell lokalisering, da 

den ligger ytterst ute i havgapet nord for Øygarden. Her 

gikk den gamle seilingsleden over til De britiske øyer, og 

gården hadde dermed en meget strategisk plassering. 

Hegranes gnr. 73 i Jølster var blant de syv største gårdene i 

sin region. Vi kan derfor slå fast at de sikkert identifiserte 

lendmannsgårdene i hovedsak hører blant de absolutt 

største og beste gårdene i sine regioner. Vi kan derfor 

trolig anvende høy landskyld som et kriterium for å iden-

tifisere de fortsatt usikre lendmannsgårdene. 

Bø

Av fem gårder med navnet Bø, nevnt i skattematrikkelen 

av 1647 i Sogn og Fjordane, skiller Bø i Nedstryn seg ut 

som den klart største (jf. tabell 4). Nærmeste middelal-

derkirke ligger imidlertid på Kyrkjeeide gnr. 63, ca. 3 km 
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fra Bø. Bø i Hyllestad er den nest største Bø-gården, 

dersom vi legger gårdenes relative verdi til grunn. 

Naustdal

En sammenligning av landskylden til de to Naustdal-

gårdene viser ingen store forskjeller. Naustdal i Nordfjord 

har en noe høyere landskyld (jf. tabell 4). 

Aurland

I Aurland skipreide skiller Flåm gnr. 38 seg ut som den 

største enkeltgården. Den har også middelalderkirke (jf. 

tabell 5). Men i Aurland møter vi et annet problem: 

Anders Ohnstad (1962: 117) hevder at «Aurland» tidligere 

trolig var et samlenavn for Sult (Onstad) gnr. 30, Vinjum 

gnr. 8 og Aurdal gnr. 12. Samlet landskyld i 1647 for disse 

gårdene er 19,5 lauper smør. I dette området ligger både 

Rygg kirke og Vangen kirke. Det er meget sannsynlig at 

dette da er det gamle lendmannssetet, men helt avklart 

er ikke dette spørsmålet, da argumentet til Ohnstad 

henger i en usikker etymologi. 

Ænes/Urnes

Etter landskyldverdien i 1647 var Urnes en betraktelig 

større gård enn Ænes (jf. tabell 4). Ænes hadde en land-

skyld på 4,5 lauper smør og var den femte største gården 

i Strandebarm skipreide. Urnes var med en landskyld på 

12 lauper smør den nest største gården i Årdal/Marifjøra 

skipreide sett under ett. Urnes var, som vi senere skal se, 

langt høyere skyldsatt i middelalderen. 

 Som oppsummering kan vi fastslå at vi ikke er nær-

mere en sikker identifikasjon gjennom størrelseskriteriet 

når det gjelder Bø og Naustdal-problemet. I Aurland 

peker Sult/Vinjum/Aurdal seg ut som et mulig lend-

mannssete. Når det gjelder Ænes/Urnes-problemet styr-

ker landskyldverdien Magerøys lokalisering til Urnes. 

Eierforhold – jordegods
Innledningsvis nevnte jeg at det er stor sannsynlighet for 

at det lå jordegods til lendmannsgårdene. Dette kan 

imidlertid først klargjøres gjennom en detaljert analyse. 

Imidlertid kan det allerede nå nevnes at Bø i Hyllestad 

skiller seg fra de øvrige Bø-gårdene ved at gården i sen-

middelalderen inngikk i en stor eiendomssamling 

(«Losnagodset»). Naustdal i Sunnfjord inngikk i en av de 

største bispegodskonsentrasjonene på Vestlandet 

(Kvamme 1981a). Disse eiendomskonsentrasjonene vil 

bli diskutert mer utførlig senere i analysedelen. Dette 

styrker trolig en lokalisering til Bø i Hyllestad og Naustdal 

i Sunnfjord. Men samtidig må det nevnes at både Bø i 

Nedstryn og Naustdal i Nordfjord var i adelseie på 1600-

tallet og at det er flere uavklarte trekk i eiendomsforhol-

dene rundt disse gårdene. Når det gjelder Ænes var den i 

1647 en av gårdene til Axel Mowatt, som hadde et stort 

jordegods i Kvinnherad, mens Urnes var en av fire gårder 

i Indre Sogn som var eid av den danske adelsmannen 

Christoffer Gøye. Spørsmålet om hvilken gård som er 
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Tabell 3. Landskyldforhold i 1647 og 1667*20på sikkert iden
tifiserte lendmannsgårder i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Tabell 4. Landskyldforhold i 1647 på potensielle 
 lendmannsgårder i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Tabell 5. Fem største gårder i Aurland skipreide 1647.

Gård Landskyld   Gjennomsnitt på alle Relativ  Kirke fra 

 (ls). gårder i skipreiden (ls).  størrelse middelalder

Bø i Nedstryn 8,1 2,3 3,5  

Bø i Hyllestad 4,0 1,9 2,1 x 

Bø i Lærdal 6,9 4,0 1,7  

Bø i Breim 3,0 2,6 1,2  

Bø i Vik 6,9 6,2 1,1  

Nausdal i Nordfjord 4 1,8 2,2  

Naustdal i Sunnfjord 2,5 1,4 1,8 x 

Urnes i Sogn 12 2,9 4,1 x 

Ænes i Kvinnherad 4,5 2,0 2,3 x 

Gård Gnr Lauper smør Relativ størrelse Kirke/kapell 

Flåm 38 12,3 3,4 x 

Kvam 5 11,7 3,2  

Frettheim 36 10,9 3 x 

Undredal 51 9,2 2,5 x 

Brekke 49 7,8 2,1  

* gjennomsnittlig landskyld i Aurland skipreide = 3,6 lauper smør pr. gård

Tabell 6. Landskyldforhold i 1647 på usikre lendmannsgår
der i Sogn og Fjordane som er tatt med i analysen.

Gård Lauper  Gj. Snitt ls. Relativ  Rangering i  Antall gårder

 smør (ls.)  i skipreiden størrelse skipreiden totalt i skipreiden

Gjerde 24 3,1 7,7 1 77 

Støle 8 3,1 2,6 4 77 

Mel* 9 3,2 2,8 5 87 

Hatteberg* 18 3,2 5,6 1 87 

Herdla 4 1,7 2,5 3 77 

Hernar 1 1,7 0,5 71 96 

Kvåle 23 4 5,7 1 55 

Hegranes 3,8 2,1 1,8 7 60 

Stårheim 7 1,8 3,8 2 125 

Gård Gnr.  Lauper   Gj. snitt ls.  Relativ  Rangering i  Antall gårder

  smør (ls.) i skipreide størrelse skipreide tot. i skipreide

Bø 85 4 1,9 2,1 10 98 

Urnes 91 12 2,9 4,1 2 65 

Naustdal 99 2,5 1,4 1,8 13 137 

Ukjent gård  - - 3,6 - - 54

i Aurland



mest aktuell i Aurland, vurdert ut fra eierforholdene, vil 

først bli diskutert i selve analysedelen. 

 En oppsummering av de tre tilleggskriteriene viser at 

det ikke er mulig å gi en sikker avklaring på hvilke av de 

potensielle lendmannsgårdene som er de rette. Jeg 

holder det likevel som mest sannsynlig at Isak var fra Bø i 

Hyllestad i Sogn og at Eiliv var fra Naustdal i Sunnfjord. 

Det som er avgjørende for Bø og Naustdal, er at begge 

hadde middelalderkirke og inngikk i en større eiendoms-

konsentrasjon på 1600-tallet. Når det gjelder Urnes og 

Ænes er det lite i den materielle kulturen fra middelalde-

ren og senere eierforhold som kan avklare spørsmålet om 

lokalisering til den ene eller andre gården. Gårdsstør-

relsen trekker imidlertid i retning av Urnes. Jeg kommer 

til å støtte meg til Magerøys argumentasjon om at det var 

Urnes i Sogn som var setegården til Gaut og hans ætt. 

Med bakgrunn i denne lokaliseringen av lendmanns-

gårdene, slektsforhold mellom lendmennene og deres 

kongstilknytning kan vi nå forsøke å gi en oversikt over 

tidsmessig og geografisk fordeling av lendmenn i 

Hordaland og Sogn og Fjordane. Av figur 2 ser vi at med 

få unntak er det et samtidig lendmannsete i hvert halv-

fylke.21 Det er en del kildemessige problemer knyttet til 

figur 2. Hoved problemet knytter seg til spørsmål om hvor 

representative opplysningene i sagalitteraturen er for 

antallet lendmenn og dermed trolig antall lendmanns-

gårder. Det er sprik mellom sagaopplysningene og de 

normative kildene på dette punktet. I Magnusteksten av 

Gulatings loven heter det at alle lendmenn innen lag-

dømmet skulle møte på lagtinget, unntatt to fra Agder, to 

fra Rogaland, og en for hvert av fylkene Sunnhordland, 

Sygnafylke, Firdafylke og Sunnmøre (G 3). Det betyr at 

det var åtte lendmenn som ikke møtte på tinget. Noen 

historikere har hevdet at de åtte hjemmesitterne bare 

utgjorde en brøkdel av det samlete antall lendmenn 

(Schreiner 1936: 179). Om dette er riktig, må vi kanskje 

regne med et større antall lendmannsgårder enn det som 

fremkommer i figur 2. Imidlertid fikk en lendmannssønn 

sin fars verdighet frem til fylte 40, slik at disse kan ha 

utgjort hjemmesitterne. I vår sammenheng er imidlertid 

et mer sentralt spørsmål om noen av lendmannsgårdene 

var kjerner i eldre gods og om det er geografiske og tids-

messige variasjoner mellom organiseringen av de ulike 

lendmannssetene.
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Figur 2. Tidsmessig og geografisk fordeling av lendmenn i Hordaland og Sogn og Fjordane. 
Bare lendmenn som kan knyttes til gård eller bygd er tatt med.
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Den romlige fordelingen av gravmaterialet sammen med 

eierstrukturelle trekk rundt og ved lendmannsgårdene, 

har et mulig potensiale til å belyse en problemstilling om 

hvorvidt middelalderens lendmannsgårder var setegårder 

i godsdannelser som eksisterte allerede i yngre jernalder. 

Jeg skal i det følgende gi en gjennomgang av gravmateria-

let som ligger til grunn for analysen. Deretter skal jeg 

drøfte hvordan materialet kan utnyttes til å belyse en pro-

blemstilling om mulig godsdannelse i yngre jernalder. Det 

finnes argumenter for at graven uttrykker et eierforhold til 

gården. Dette informasjonpotensialet søker jeg å relatere 

til trekk i den etterreformatoriske eierstrukturen rundt og 

ved lendmannsgårdene. Jeg vil forsøke å integrere begge 

elementene, gravene og eierstrukturen, i en modell som 

danner utgangspunktet for den videre analysen. 

Gravmaterialet

Gravmaterialet fra undersøkelseområdet omfatter     

totalt 1524 registrerte graver fra jernalderen.22 

Dette inkluderer både sikre graver, udaterte 

graver og løsfunn. Av disse kan vel 309 dateres til 

yngre jernalder, 171 til eldre jernalder, mens de 

resterende 1044 er udaterte (jf. figur 3). Gravene 

fordeler seg på 288 av totalt 930 gårder som er 

nevnt i skattematrikkelen av 1647. Det kan være 

tvil om løsfunn er gravfunn eller gjenstander som 

er mistet. Dersom løsfunnene var gjenstander 

som var mistet, skulle vi prinsipielt forvente en 

tilsvarende høy løsfunnfrekvens fra middelalder; 

dette er ikke tilfelle (Solberg 1985b: 65). En viktig 

kulturell forskjell mellom middelalder og yngre 

jernalder var som kjent gravskikken. Jeg regner 

det som sannsynlig at de fleste løsfunn fra yngre 

jernalder opprinnelig kommer fra graver. Eldre 

jernalders materiale er tatt med fordi det i noen 

tilfeller kan fungere som kontrollpunkt for boset-

ning i områder uten gravfunn fra yngre jernalder. 

Udaterte graver er inkludert i analysen fordi det er over-

veiende sannsynlig at mange av disse kan være fra yngre 

jernalder. 65% av de daterte gravene er fra yngre jernal-

der, mens 35% er fra eldre jernalder. I tillegg må vi regne 

med at det forekommer enkelte graver fra bronsealder 

blant de udaterte gravene. Det daterte materialet vil bli 

tillagt størst vekt. 

Gravmaterialet fordeler seg som følger (jf. tabell 7): 
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Kildematerialet – graver og eiendomsforhold

Figur 3. Fordeling av gravene i undersøkelsesområdet.

N=1524

Graver fra   20 %
yngre jernalder

Udaterte graver   69 %
fra jernalderen

Graver fra   11 %
eldre jernalder

 Skipreide Graver fra Grav  Udaterte Grav  Gårder Antall  Gårder med

  jernalderen y. ja graver  e. Ja med gr. gårder 1647 graver (%)

 Etne 560 57 438 65 44 76 58 

 Kvinnherad 190 40 113 37 45 87 52 

 Herdla/Radøy 77 20 48 9 36 172 20 

 Lavik 55 19 30 6 22 98 22 

 Aurland 134 40 83 11 27 54 50 

 Årdal/Marifjøra 182 29 142 11 28 66 42 

 Sogndal 92 47 28 17 28 55 51 

 Førde 118 8 102 8 18 137 13 

 Jølster 58 14 39 5 18 60 30 

 Eid 58 35 21 2 22 125 18 

 Totalt 1524 309 1044 171 288 930 31 

Tabell 7. Gravmaterialet i undersøkelsesområdet.



 Vi ser da at Etne skiller seg ut med klart flest gravfunn. 

Det er særlig de store gravfeltene på Støle/Sørheim og 

Grindheim/Rygg som trekker opp tallene. Etne er også 

området hvor det er flest gårder med gravminner fra 

jernalderen, ca. 58%. Til sammenligning har bare 13% av 

gårdene i Førde graver fra jernalderen. Det er med andre 

ord relativt store variasjoner mellom undersøkelesområ-

dene, både i antall graver og antall gårder med graver. 

 I analysen har jeg skilt ut våpengraver fra yngre jern-

alder som en egen gruppe. Stort sett er det ikke et pro-

blem å bestemme om en gård har våpengrav eller ikke, 

men på 18 gårder i undersøkelsesområdet er det gjort 

løsfunn av bare én øks, et sverd eller noen pilespisser. 

Spørsmålet blir om disse skal regnes som gårder med 

våpengraver. I tre tilfeller gjaldt dette løsfunn av en eller 

flere pilespisser. Disse har jeg ikke regnet som gårder 

med våpengraver, da pilespissene kanskje kan knyttes til 

jakt. På 14 av gårdene var det løsfunn av øks og i et tilfelle 

et ikke bestembart sverd. Øksene er av Jan Petersens 

(1919) type A, B, D, E, H, I, K, K/L, og L. Av disse oppfattes 

type A, H, I og K som smaløkser. Guro Fredriksen (1978) 

har pekt på at smaløksene ikke er våpen, men arbeidsøk-

ser. Men da smaløkser opptrer flere ganger i sikre våpen-

gravskontekster i undersøkelesområdet, har jeg også 

akseptert løsfunn av smaløkser som våpengraver. 

 I undersøkelsen inngår samlet 235 våpengraver fra 

yngre jernalder. Av disse er 70 løsfunn og dermed usikre 

som gravfunn. Av de resterende er nær en tredel flat-

marksgraver (jf. tabell 8). Jeg har valgt å inkludere både 

løsfunn og flatmarksgraver i analysen, fordi løsfunnene 

trolig er graver og flatmarksgravene kanskje også har et 

potensiale til å uttrykke et eierforhold til gården, selv om 

dette er usikkert (se nedenfor). 

Det er totalt 274 gårder som enten har gravfunn fra yngre 

jernalder eller udaterte graver i undersøkelsesområdet. 

Ca. 11% av disse har enten bare flatmarksgrav eller løs-

funn (30 gårder 15/15). Det er en klar overvekt av gårder 

som enten har udatert gravhaug/røys, markert våpenbe-

gravelse, annen markert grav fra yngre jernalder, eller en 

kombinasjon av disse tre (89%). 

Klassifisering av gravmaterialet
Grunnlaget for enhver gjennomgang av et arkeologisk 

materiale på Vestlandet er Per Fetts systematiske registre-

ring av fornminnene her. Fetts opplysninger må imidler-

tid suppleres med Bergen Museums tilvekstfortegnelser 

og informasjon fra Topografisk arkiv. Deler av Fetts «Før-

historiske minne» er revidert i forbindelse med registre-

ringene for Økonomisk Kartverk (ØK), slik at serien nå 

finnes i to utgaver. Jeg har brukt Arthur Fastelands (red.) 

versjon; her er de faste fornminnene ettersett pr. 1977/ 

78. Fastelands versjon er en utskrift fra dokumentasjons-

prosjektets database. I tillegg har jeg brukt publiserte ØK- 

rapporter fra Kvinnherad, Meland, Lindås, Radøy, Gulen, 

Hyllestad, Årdal, Jølster, Hornindal/Stryn, samt upubli-

serte ØK-utskrifter fra Øygarden, Aurland, Sogndal og Eid. 

Fra Etne og Førde foreligger det ikke ØK-registreringer. 

 En klassifisering av materialet ut over dette finnes i 

ulike spesialstudier, fortrinnsvis magistergrads- og 

hoved fagsavhandlinger. Jeg har ajourført opplysningene 

opp til 1996. Når det gjelder eldre jernalders materiale er 

dette av underordnet betydning for analysen. Jeg bygger 

derfor bare på opplysningene hos Fett, hvilket tilsier at 

disse tallene må oppfattes som absolutte minimumstall. 

Det ville ha vært en uoverkommelig oppgave, innen 

rammen av et hovedfagsprosjekt, og i en makro analyse 

som denne, som omfatter et stort område og et meget 

stort gravmateriale, å forta en egen gjennomgang av hele 

gravmaterialet. I gjennomgangen av materialet fra yngre 

jernalder har jeg benyttet følgende arbeider: materialet 

fra Etne og Kvinnherad er primærbehandlet av Anne 

Brith Hatleskog (1986) i hennes hovedoppgave om boset-

ningshistorisk utvikling i yngre jernalder i Sunnhordland. 

Materialet fra Herdla og Radøy er lite behandlet i forsk-

ningen. Imidlertid har Kristin Gellein (1997) foretatt en 

primærbehandling av materialet i forbindelse med sin 

hovedfagsoppgave om tidlig kristen innflytelse i yngre 

jernalders gravmateriale i Hordaland. Hun har velvilligst 

bistått med klassifisering av våpen gravsmaterialet i 

Herdla og Radøy. 

 Materialet fra Lavik, Aurland, Årdal/Marifjøra og 

Sogndal er tidligere behandlet av Liv Helga Dommasnes 

(1976) i hennes magistergradsavhandling «Yngre jern-

alder i Sogn – forsøk på sosial rekonstuksjon». I tillegg 

har jeg benyttet Bergljot Solbergs (1986) gjennomgang av 

gravmaterialet fra Sogndal i Sogndal bygdebok. Eva 

Moberg (1992) har i sin hovedfagsoppgave om mønster-

smidde sverd i Sogn gitt en gjennomgang av alle våpen-

graver med sverd; denne er brukt som supplement til de 

andre. Det foreligger ingen samlede studier av det arkeo-

logiske gravmaterialet fra yngre jernalder fra Førde og 

Jølster. Her bygger jeg i hovedsak på Fett og publiserte til-

vekster over innkomne funn. Imidlertid har Moberg i sin 

hovedfagsavhandling (1992) og Solberg i sin doktorav-

handling (1985a) om yngre jernalders spyd behandlet 

deler av materialet i Naustdal og Jølster. Materialet fra 

Eid er behandlet av Bente Magnus (1969) i hennes 

 magistergradsavhandling om bosetningshistorisk utvik-

ling i yngre jernalder i Nordfjord. 

 Felles for disse undersøkelsene er at de i stor grad 

bygger på eller tar utgangspunkt i Petersens (1919, 1929, 

1951) grunnleggende typologi og kronologi. Jeg regner 

derfor med at det i hovedsak er samsvar mellom date-
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Tabell 8. Antall våpengraver fra yngre jernalder.

 Røys Haug Flatmark Løsfunn Sum 

Sikker 25 80 44 60 209 

Mulig 4 7 15 - 26 

Sum 29 87 59 60 235



ringene hos de forskjellige forfatterene. Jeg har imidlertid 

registrert noen mindre uoverensstemmelser i typologise-

ringen av våpengravene i Sogn. I tvilstilfeller har jeg fulgt 

Moberg og Solberg. Flere av forfatterene benytter bare 

sikre gravfunn i sine analyser. Løsfunn er derfor ikke 

medtatt i funnkatalogene. Jeg har dekket dette gjennom 

Fett og «tilvekstene». 

Graven som eiendomsmarkør – hvordan anvende 
gravmaterialet i analysen?

I vår hjemlige arkeologiske tradisjon har mye oppmerk-

somhet vært rettet mot gravhaugenes monumentalitet 

og rikdom. Man har søkt å nytte størrelsen på haugen, 

eller rikdommen i den, for å identifisere forhistoriske 

maktsentra. Inspirert av faget landskapsarkitektur og 

landskapsanalyser har man i nyere studier forsøkt å ana-

lysere gravenes beliggenhet i forhold til bestemte lands-

kapskategoriseringer (bl. a. Gansum/Jerpåsen/Keller 

1995; Gansum 1995). Det romlige aspektet ved gravhau-

gen har dermed fått mer oppmerksomhet. 

 Dagfinn Skre fremholdt nylig i et foredrag at det finnes 

en sammenheng mellom haugbygging og eiendomsrett/ 

arveskifte.23 Han har undersøkt flere gårdsgravfelt på 

Ullensaker i Romerike. Her finner han at det i gjennom-

snitt var mellom 14 og 29 år mellom hver haugoppfø-

relse. Dette relaterer han til opplysninger i landskapslov-

ene og mener på denne bakgrunnen at haugbygging kan 

knyttes opp mot arv og overdragelse av eiendom. Dette 

potensialet ved gravene er det jeg ønsker å gripe fatt i. 

 En vanlig gravhaug, slik jeg definerer den, varierer 

gjerne i størrelse fra 4-5 m til 15 m i tverrmål og er ca. 

mellom 0,3 m og 1,5 m høy. Formen kan selvsagt variere, 

det samme gjelder byggematerialet. Trolig hører over 

90% av alle gravhaugene fra yngre jernalder til kategorien 

vanlig, slik den er definert ovenfor.24 Bare sjelden dreier 

det seg om «pyramidiske konstruksjoner» med «panora-

misk utsyn». De vanlige gravhaugene uttrykker neppe 

noen form for høvdingmakt. I tillegg til gravhauger har vi 

flatmarksgravene, ofte rikt utstyrt med både smykker og 

våpen. Heller ikke disse uttrykker noen form for høvding-

makt. 

 Det er selvsagt problematisk å knytte disse gravene til 

et bestemt sosialt sjikt, da dette, grunnet stor variasjon i 

materialet, vil være en grov forenkling. Likevel kan vi 

hevde at det er mer rimelig å knytte den vanlige gravhau-

gen og graven til et samfunnsmessig mellomsjikt av frie 

bønder enn til f. eks. høvdinger, leilendinger og treller. 

Det er imidlertid ikke uproblematisk å gi en klar og enty-

dig definisjon av termen fri bonde. Begrepet fri er i nor-

røne språk sannsynligvis utledet av «frjáls» (= fri hals), 

altså fravær av slavens bånd (Iversen 1994: 1). Som sosial 

gruppe spenner dette sjiktet trolig fra fattig til rik, men 

står i motsetningforhold til det å være «ufri» slik som f. 

eks. trellen og løysingen. I grenselandet mellom fri og ufri 

finner vi i tidlig middelalder trolig leilendingene. I vår 

sammenheng representerer leilendingen først og fremst 

et avgrensingsproblem. En definisjon av termen fri, knyt-

tet nærmere opp mot eiendomsrett, kan være fruktbar. 

Haugodelsmann
I Magnus Lagabøtes landslov fra 1274 møter vi begrepet 

«haugodelsmann» (L VII, 16). Om noen fant «jordgravet 

gods», dvs. gravgods, skulle 1/3 gå til kongen, 1/3 til fin-

neren og 1/3 til nærmeste haugodelsmand. Etter Absalon 

Tarangers tolkning var haugodelsmannen den mannen 

som nedstammet fra den hauglagte. Ifølge Taranger inne-

bar haugodel trolig utvidede juridiske odelsretter. Han 

mente at landslovens utvidelse til 60 års hevdstid på 

gårder som var ryddet i allmenning, også indikerte et 

ønske om å skille klarere mellom haugodelsmenn av 

«nyere» opphav (Taranger 1915: 107). 

 På 1200- og 1300-tallet oppfattet man åpenbart en 

sammenheng mellom odel og gravhaug. Et annet eksem-

pel på dette finner vi i en rettarbot om odelsløsning fra 

1316. Her forventes det at odelsvitnene skal greie ut ætte-

tavlen «til haugs ok til heiðni». «Haug ok heiðni» kan nok 

også leses som en frase for gamle dager, men trolig viser 

denne retterboten likevel at gravhaugen på 1300-tallet 

var en integrert del i «dokumentasjonen» av et odelskrav 

på gården. Ved å henvise til haug og ætt legaliserte man 

sine rettigheter i odelssaker (Ringstad 1991: 143). 

 På 1200-tallet var det, som nevnt, trolig knyttet sær-

skilte rettigheter til det å være haugodelsmann, til for-

skjell fra det å bare eie. Dette kan muligens tyde på at 

begrepet «haugodelsmann» har elementer i seg av begre-

pet «bygselrett», slik vi møter det på 1500- og 1600-tallet, 

uten at dette kan direkte parallellføres i og med at det 

dreier seg om lang tidsavstand og trolig forskjellige eien-

domssystemer. I begge tilfeller snakker vi sannsynligvis 

om den fremste og gjeveste eieren på gården. Bygsel-

retten på 1500- og 1600-tallet var imidlertid først og 

fremst knyttet til utvidede rettigheter i jordleiespørsmål. 

Bygselretten fulgte vanligvis den partseieren som satt 

med den største parten, eller, om det var like store parter, 

den etter loven som var den beste mann (KLNM II: 415f.). 

Disse begrepene er derfor neppe identiske, da det bl. a. 

fremgår av landsloven at ikke alle gårder hadde haug-

odelsmenn «om der ikke er nogen haugodelsmand til, da 

tilfalder den tredjedel jordeieren» (L VII, 16). 

Frie menn i loven om våpenting
I utgjerdsbolken i Gulatingslovens eldste del er det indi-

kasjoner som peker i retning av forbindelse mellom grav 

og eierforhold. Utgjerdsbolken ble kanskje formulert så 

tidlig som rundt 950 e. Kr. (Gunnes 1977: 127). I loven om 

våpenting heter det at «frie og fullmyndige menn» skulle 

møte på våpentinget (G 309). Analyser av det norske 

våpengravsmaterialet viser at det i perioden fra 600-1050 

var et stadig økende sammenfall mellom de faktiske 

våpenkombinasjonene i gravene og de krav G 309 stilte 
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til våpensettet (Hofseth 1982: 115; Solberg 1985: 73).25 

Dette tyder på at personene som ble begravet med 

våpen, også stilte på våpenting, og dermed var identiske 

med de «frie menn» som loven omtaler. Dersom termen 

«fri» i denne sammenheng impliserer retten til å eie jord, 

kan vi hevde at våpengraver fra yngre jernalder kan 

uttrykke et eierforhold til gården. I denne forbindelsen 

vil jeg bare minne om at nær 1/3 av våpengravene er flat-

marksgraver (jf. tabell 8). Samtidig er det klart at avgren-

singen mot leilendingen i denne sammenhengen er pro-

blematisk. Det er uavklart om termen «fri» inkluderer 

eller ekskluderer leilendinger. I høymiddelalderen var lei-

lendingene juridisk frie personer, mens dette er mer 

usikkert når det gjelder tidlig middelalder og yngre jern-

alder. Spørsmålet er hva som skjer når trellevesentet 

gradvis oppløses mot høymiddelalderen. 

 I den senere tid har historikerene diskutert opphavet 

til leilendingsvesenet slik det trer frem i høymiddelalder-

kildene (Iversen 1995, 1996; Dørum 1995; Lunden 1995). 

Iversen tenker seg at leilendingvesenet i høymiddelalde-

ren var karakterisert av saklige økonomiske relasjoner 

mellom jordeier og leilending. Dette systemet bygger på 

et eldre leilendingssystem med personavhengige relasjo-

ner mellom jordherre og leilending (Iversen 1996: 147). 

Iversen har påpekt at den ofte gjentatte påstanden om at 

landskapslovene viser at den norske leilendingen var en 

fri rettslig mann, er sterkt ideologisk ladet (ibid: 148). Da 

loven om våpenting hører til Gulatingslovens eldste del, 

er det kanskje likevel mest sannsynlig at termen «fri» ikke 

omfattet leilendinger, selv om vi ikke vet dette sikkert. 

 I eldre juridisk og tysk faglitteratur er det ofte pekt på 

sammenhengen mellom eiendomsbegrepet og gravma-

terialet. Paul Reinecke (1925: 103f.) har f. eks. hevdet at 

sammensettingen i gravutstyret på kontinentet først og 

fremst hadde en forankring i germanerenes rettsoppfat-

ning, langt mindre i deres oppfatning av det hinsidige. På 

kontinentet (ikke i øst) opphører skikken med gravutstyr 

ca. 800 e. Clara Redlich mener dette ikke bare er en kon-

sekvens av kristendommens innførelse, men også en 

følge av endrede arverettsregler i kjølvannet av den 

(Redlich 1948: 177ff). Med bakrunn i bl. a. Reinecke 

(1925), A. W. Brøgger (1933) og Redlich (1948) hevder Geir 

Helgen (1982: 62f) at «så ensartet utstyrt som gravene er i 

merovingertiden, må vi tro at de representerer et sjikt av 

fribønder».26 

Grav og tun
En forutsetning for at den «vanlige» graven skal uttrykke 

et eierforhold til gården er at den har tilknytning til 

tunet. En klassifisering av gravmaterialet med henblikk 

på dette lar seg ikke gjennomføre, da det krever en iden-

tifikasjon av tunet i yngre jernalder. Tunet i yngre jern-

alder er trolig i mange tilfeller identisk med middelalder-

tunet. Likevel har det ikke vært praktisk eller teknisk 

mulig for meg innenfor rammen av dette prosjektet å 

klassifisere et så stort materiale i forhold til grad av tun-

tilknytning. Det foreligger ingen spesialundersøkelser av 

forholdet mellom grav og tun på Vestlandet, men en 

vanlig oppfatning er at begravelsen fant sted innen syns-

vidden av tunet (bl. a. Solberg 1986: 145). 

Gravfelt – en mulig feilkilde?
En annen mulig feilkilde i spørsmålet om graven uttryk-

ker et eierforhold til gården, er store gravfelt. Disse kan 

ha fungert som fellesgravfelt for flere gårder. Slike grav-

felt er heller unntaket enn regelen på Vestlandet. Solberg 

regner opp til 15 graver på en gård som et normalt gårds-

gravfelt (ibid). Ca. 5% av gårdene med graver i denne 

undersøkelsen har mer enn 15 registrerte graver (15 av 

288 gårder). Jeg anser derfor gravfelt for å være en relativt 

liten feilkilde med hensyn til om graven uttrykker et eier-

forhold til gården. Hvor det er relevant vil dette likevel bli 

kommentert etter hvert. 

 Jeg har nå prøvd å sannsynliggjøre at graver fra yngre 

jernalder, både haugen og våpengravene, kan uttrykke et 

eierforhold til gården, og da fortrinnsvis et eierskap knyt-

tet til «frie bønder». Når det gjelder forholdet mellom flat-

marksgrav og eierskap, er dette noe mer uavklart. Sann-

synligvis hadde de fleste flatmarksgravene også opphavlig 

synlig markør, uten at vi vet dette sikkert. Jeg vil presisere 

at det er de vanlige gravene med tuntilknytning på de 

«vanlige» gårdene jeg her har i tankene, ikke storhaugene. 

Jeg vil også understreke at trolig fikk leilendingene og trel-

lene begravelse, men at denne begravelsen sannsynligvis 

var av en så enkel karakter at den knapt viser igjen i det 

kjente arkeologiske materialet. Det er vanskelig å tenke 

seg at treller og leilendinger fikk markert eller velutstyrt 

begravelse oppført på annen manns eiendom, særlig når 

vi har indikasjoner på at slike begravelser trolig symboli-

serte, og ble assosiert med det å ha eier- eller odelsrettig-

heter. Dersom vi tenker oss et omfattende trell- og leilen-

dingvesen i yngre jernalder, impliserer dette at gårder 

brukt av ufrie jordbrukere kanskje er fri for synlige graver. 

Spørsmålet blir om vi klarer å utnytte et slikt informa-

sjonspotensiale i de vanlige gravene og nærvær/fravær av 

graver til å avgjøre om lendmannsgårdene var kjerner i 

eldre godsdannelser. Dette krever en kobling mellom gra-

vene fra yngre jernalder og senere kjente eiendomsfor-

hold, slik at vi får ett eller flere kontrollpunkter i analysen. 

Det forutsetter en viss stabilitet i jordeiendomsstrukturen 

for å kunne etablere en slik kontakt mellom kildene. 

Eiendomsforhold

Skattematrikkelen av 1647
Skattematrikkelen av 1647 danner det naturlige utgangs-

punktet for de fleste eiendomsanalyser av retrospektiv 

karakter. Matrikkelen fra 1647 kom i stand etter et 

Hannibal Sehesteds skatteordinans av 20. mai (Holmsen 

1991). En rekke mindre skatter ble da erstattet av kontri-

busjon, senere kalt landskatten. I skattematrikkelen 
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finner vi opplysninger om bl. a. eierforhold og landskyld-

verdi. Det er disse opplysningene jeg vil gripe fatt i. Mitt 

utgangspunkt er en totalregistrering av gårdenes eierfor-

hold og landskyldstørrelse. Skattematrikkelen av 1647 er 

den eldste kilden som gir et mer eller mindre fullstendig 

bilde av disse forholdene. Det mangler imidlertid helt 

eller delvis opplysninger om prestegårder, adelige gårder 

med skattefritak og enkelte embedsmannsgårder. Hele 

godskomplekser kan også mangle, f. eks. Finne-godset på 

Voss og Giske-godset på Møre (Kvamme upubl. art.). I det 

store og hele er skattematrikkelen likevel en utmerket 

kilde til å analysere eierstrukturelle forhold tilbake til 

middelalderen. Dette gjelder også rundt og ved lend-

mannsgårdene og deres gods. Spørsmålet er om de struk-

turelle trekkene her kan føres enda lengre tilbake i tid. 

Dette krever i så tilfelle en forankring i et arkeologisk 

materiale. Det er dette jeg vil undersøke om er mulig. 

Eierforhold

I matrikkelen kan vi skille mellom syv typer eiergrupper: 

bønder, borgere, adel, sentralkirke, lokalkirke, prestebord 

og kongen. I vår sammenheng knytter det seg ulik analy-

tisk verdi til disse gruppene. Det er særlig den såkalte 

bondeeien som interessant. Dette fordi den kan være 

svært gammel. For de andre eiergruppene er det først og 

fremst den strukturelle sammensetningen av eiendom-

mer som har analytisk verdi, særlig gjelder dette såkalte 

heleieområder, dvs. et område med flere tilgrensende 

gårder i ett og samme eierforhold. Det er særlig disse to 

elementene ved eierforholdene i 1647 jeg vil forsøke å få 

til å kommunisere med gravene fra yngre jernalder. 

 I skattematrikkelen er eierforholdet til den enkelte 

gård ført opp for hvert gårdsbruk. Gård brukes i hele 

oppgaven synonymt med navnegård, som er betegnelsen 

på den primære bosetningsenheten som benevnes med 

ett og samme navn (Sandnes og Salvesen 1978: 30). Det 

er to hovedformer for eierskap: (1) eie med bygselrett, (2) 

eie uten bygselrett. Å eie med bygselrett innebar utvidede 

rettigheter i jordeleiespørsmål, sammenlignet med de 

andre eierne. Ikke sjelden vil alle eierne til en gård ha 

bygselrett til sin part, men det vanlige er at én person 

eller institusjon har bygselrett til hele gården. Dette er 

trolig avhengig av ulike gårdsstrukturelle forhold. En 

jordeier uten bygselrett til sin part hadde ikke disposi-

sjonrett over den; han hadde bare krav på landskyld fra 

brukerne (KLNM II, 415f.). Bygselretten fulgte den største 

parten, eller om en gård hadde to like store parter: den 

«etter loven» som var den beste mann. Det er sannsynlig 

at et eierforhold med bygselrett, i en større grad enn et 

uten, peker tilbake på et eldre og opphavelig eierforhold. 

Det er mulig at et eierforhold med bygselrett har en 

større grad av «egenkonstans», er mer stabilt, enn parter 

uten bygselrett. I analysedelen har jeg derfor valgt å foku-

sere på eiere med bygselrett. 

 Av særlig analytisk verdi for vår del er bondeeien slik vi 

kjenner den i 1647. For å skille bondeeien fra annen eie 

brukes gårdeierens navn. Dersom en person ikke er titu-

lert med annet enn fornavn og har et «gårdsetternavn», 

regnes vedkommende som bonde. Alle -sen- og -dat-

ternavn knyttes til borgerstanden. Noen personer med 

«gårdsetternavn» i 1647 er likevel ikke å regne som 

bønder, men dette er sjelden. Det er en flytende overgang 

mellom storbønder og tidligere adel, dvs. en del adel 

sank trolig ned i bondestanden i senmiddelalderen og lar 

seg ikke skille ut. Stort sett er det relativt problemfritt å 

skille ut gårder med bondeeie. Når det gjelder de øvrige 

eiergruppene er det først og fremst den strukturelle sam-

mensetningen i deres eiendommer som er interressant i 

vår sammenheng. Dette skal jeg komme nærmere tilbake 

til nedenfor. 

Landskyldforhold

Landskyldverdien utgjør ca 1/6 av gårdens produksjons-

evne, avhengig av regionale forhold (Sandnes og 

Salvesen 1978). Derfor uttrykker landskyldverdien i 1647 

indirekte gårdens størrelse – ikke i areal, men i produk-

sjon. Enkelte gårder kan ha særskilte ressurser, lakselun-

ner, mye skog e.l., som trekker landskyldverdien opp. 

Bare i Kvinnherad mangler landskyldverdien til lend-

mannsgårdene, men eierforholdet er likevel registrert. 

Jeg har i disse tilfellene hentet landskyldverdiene fra 

1667-matrikkelen. Landskyldverdien kan i vår sammen-

heng brukes til å danne et bilde av det relative størrelses-

forholdet mellom gårdene i et område. Dette er gitt en 

kartografisk fremstilling i analysedelen. Landskyld-

verdien er et viktig kontrollpunkt i vår analyse, særlig 

gjelder dette størrelsesforholdet mellom gårder med og 

uten graver. 

 Ødekrisen i senmiddelalderen førte til en ubalanse 

mellom gårdens faktiske produksjonsevne og landskyld-

verdi (Marthinsen 1991: 11; Andressen 1991: 44). At fast-

settelsen av skatten i 1647 ikke bygget på en synfaring av 

de enkelte gårdene, slik som f. eks. de senere matrikler 

gjorde, er en svakhet med matrikkelen som kilde. Det 

hefter dermed noen problemer med tallverdiene i 

matrikkelen av 1647. Landskyldfallet i senmiddelalderen 

førte også til at landskyldverdien sank ujevnt fra gård til 

gård innen samme bygd, avhengig av hvor attraktiv 

gården var å drive. Dermed kan det relative størrelsesfor-

holdet mellom to gårder i samme bygd, slik det fremstår i 

matrikkelen, bli noe misvisende for eldre tid. John 

Ragnar Myking har for Lindås skipreide vist at store 

gårder med allsidig næringsgrunnlag holdt seg best oppe 

i nedgangstiden i senmiddelalderen (Myking 1981: 139). 

Mindre gårder med dårlig jordsmonn ble ofte lagt øde. 

Han har også vist at gårder med et bruk som ikke ble lagt 

øde, hadde lavere landskyldfall enn flerbølte gårder. 

Dette skyldes såkalt partiell ødelegging (ibid: 129ff.), dvs. 

at deler av gården gikk ut av bruk. Jeg regner hans ana-

lyse som representativ for de fleste kyststrøkene på Vest-

landet. Hvor mye og hvor ujevnt falt jordverdien? Ingvild 

Øye har vist at jordverdien i Sogndal i siste halvdel av 
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1500-tallet varierte fra 3,3% til 37,5% av verdien før 1350 

(Øye 1986: 442ff). Videre har Holmsen vist at det var regi-

onale ulikheter i landskyldfallet mellom Indre og Ytre 

Sogn (Holmsen 1937). Dette viser at vi må være forsiktige 

å bruke landskyldverdiene i skattematrikklen i 1647 både 

som absolutte og relative mål på tidligere tiders forhold. I 

vår sammenheng er det først og fremst tendensene i 

materialet som er interessante og ikke de absolutte tall-

verdiene. 

Omregning til lauper smør

I skattematrikkelen fra 1647 er landskylden oppgitt i ulike 

typer naturalia. Disse kan regnes om til et enhetlig 

uttrykk. Jeg har valgt å regne om til lauper smør. 

Omregningen følger et fastlagt verdiforhold mellom de 

ulike naturaliene. Dette er redegjort for i introduksjonen 

til hvert enkelt bind av skattematrikkelen. Følgende 

delingstall (Dt.) er brukt: 

Jeg er oppmerksom på at en del historikere bruker det 

gamle 1: 1 forholdet mellom smørlaup og hud, men har 

funnet det mest praktisk å følge verdiene som er oppført i 

skattematrikkelen. 

Fra lauper smør til relative verdier (Rv.) 

Skattematrikkelen er delt opp i futedømmer. Mellom 

futedømmene varierer beskatningen fra en til to riksdaler 

pr. laup smør. Dette indikerer ulikheter i det regionale 

skattenivået. Et gjennomgående trekk er at typiske 

 fiskeri- og kystområder har høyest beskatning. Her er 

også gårdene jevnt over mindre og mer jevnstore. Dette 

henger trolig sammen med rene topografiske forhold, 

strukturen i den dyrkbare jordvidden. Ulik riksdalerbe-

skatning pr. laup smør kan kanskje indikere at laupsver-

dien ble vurdert ulikt i forskjellige regioner. For å unngå 

eventuelle problemer med dette anser jeg det som best å 

regne om laupsverdiene til relative verdier (Rv.). Jeg har 

gjort dette ved å dele den enkelte gårds faktiske laups-

verdi på gjennomsnittlig laupsverdi for alle gårdene i 

samme skipreide. Om en gård har landskyld på seks 

lauper smør og gjennomsnittet i skipreiden er på tre 

lauper smør, blir den aktuelle gårdens relative verdi to 

(Rv.). Av matematiske årsaker blir den gjennomsnittlige 

relative verdien i hvert enkelt område alltid én (Rv.). En 

gård med en relativ verdi på to (Rv.) er dermed to ganger 

så stor som en gjennomsnittlig gård i sitt skipreide. På 

denne måten kan vi, til en viss grad, sammenligne 

gårdstørrelse mellom regionene med utgangspunkt i den 

enkelte gårds relative størrelse i en lokal sammenheng. I 

flere av tabellene i oppgaven brukes bare relative verdier; 

tallet som står oppført, uttrykker hvor mange ganger 

større den aktuelle gården er en gjennomsnitts gård i 

området. Dette er også vist grafisk på kartene i analyse-

delen. Metoden tar imidlertid ikke hensyn til de nærings-

geografiske forskjellene mellom regionene. 

Sammenslåing av gårder

I matrikkelen finner vi ofte delte navnegårder, f. eks. 

Horne indre og Horne ytre. Disse gårdene antas å ha et 

felles opphav og er derfor på grunnlag av to kriterier slått 

sammen: (1) gårdene er nabogårder, (2) gårdsnavnet 

inneholder en geografisk henvisning, f. eks. nordre/ 

søndre, indre/ytre, øvre/nedre. Noen få gårder kan ha 

felles førsteledd, men med sisteledd som henviser til en 

naturformasjon, f. eks. Stårheim/Stårheimsvik. Jeg opp-

fatter det som usikkert om disse gårdene har felles 

opphav og har derfor behandlet dem som adskilte enhe-

ter. Det er sjelden vi møter såkalte sprengte navnegårder 

i matrikkelen i vårt undersøkelsesområde. På Vestlandet 

regner historikerne med mange bruk og teigblanding 

innen rammen av navnegården (Lunden 1969a: 93). På 

Østlandet og i Trøndelag ble navnegården langt oftere 

sprengt i delingsprosessen i høymiddelalderen, noe som 

vanskeliggjør bruken av matrikkelen som retrospektiv 

kilde der. 

Andre kilder til eiendomshistorie
Skattematrikkelen av 1647 må alltid suppleres med sam-

tidskilder når den skal brukes retrospektivt som f. eks. 

diplomer som omhandler kjøp og salg av eiendom, samt 

opplysninger i eldre jordebøker, når slike opplysninger 

finnes. I Ryghs klassiske verk «Norske Gaardnavne» (NG) 

finner vi en gårdvis registrering av diplomer og diverse 

jordebøker, skattelister og regnskaper osv. som angjelder 

den aktuelle gården. I NG er alle diplomer eldre enn ca. 

1600, som nevner gården med navn, regnet med. 

Diplomer som f. eks. kan omhandle donasjoner, arv, e.l. 

hvor personer med tilknytning til gårdene nevnes, finner 

vi derimot ikke hos Rygh. Slike diplomer vil ofte være 

nevnt i annen litteratur, bygdebøker o. l. Adelsregnskap-

ene fra 1600-tallet mangler også hos Rygh. Avvik mellom 

skattematrikkelen 1647 og disse er forsøkt dekket inn 

gjennom ulike spesialarbeider, som f. eks. Per Øyvind 

Sandbergs (1970) hovedfagsoppgave, som er et forsøk på 

å rekonstruere Hans Sigurdssons jordegods ca. 1500. Men 

samtidig kommer øde-legging inn som en kompliserende 

faktor. Trolig gir skattematrikkelen ofte et mer fullstendig 

bilde av eierforholdene for høymiddelalderen enn regn-

skaper og jordebøker fra 1400- og 1500-tallet, da gårder 

som da lå øde ikke alltid er nevnt her. I skattematrikkelen 
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Tabell 9. «Delingstall» (Dt.) som er brukt for å regne om 
landskyld til lauper smør.

Smør Dt.  Korn Dt.  Huder Dt.  Dyr Dt.  Fisk Dt.  

Lauper 1 Tønne 2  Hud (ku)  2 Ku 0,667 Våg 2 

Pund 3 Meller 8/20 * Bukkesk.  4 Sau 4 Pund 6 

Spann 4 Setting 80  Geitesk.  8   Spann 8 

Merker 72 Kanner 96  Sausk.  16     

     Kalvesk.  32     

*8 i Hordaland, 20 i Sogn og fjordane



av 1647 er krongods og tidligere bispegods blandet 

sammen. For å skille disse har jeg benyttet Sigrunn 

Kvammes (1981a, 1981b) hovedoppgave om bispegodset 

ved utgangen av middelalderen. Inger Kellmer (1963) har 

i sin hovedoppgave i historie behandlet senmiddelalde-

rens eiendomsforhold i Hyllestad i Sogn. 

Hvordan integrere eiendomsforholdene i analysen?

Jeg skal nå drøfte hvorvidt det er mulig å få graver fra 

yngre jernalder til å kommunisere med de senere eien-

domsforholdene. Dette er av største viktighet for å få eta-

blert kontrollpunkter i den romlige analysen av forholdet 

mellom eierstruktur og grav i områdene rundt lend-

mannsgårdene. 

Bondegodset i 1647 – en mulig kommunikasjons
kanal til gravene i yngre jernalder?
Mye av bondeeien i 1647 var eiendom som var gått i arv 

fra slektsledd til slektsledd trolig fra høymiddelalderen 

av, og kanskje helt tilbake til yngre jernalder. Denne bon-

deeien hadde sannsynligvis motstått oppkjøpspress i 

høymiddelalderen og eierforholdet var heller ikke gått 

tapt i ødekrisen i senmiddelalderen. Bondegodset i tidlig 

og høymiddelalder vet vi lite om. Kildene er sparsomme-

lige. Imidlertid kan det pekes på at frigivning av treller og 

nyrydninger etter hvert kan ha resultert i noe økning i 

bondegodset, selv om de fleste trolig endte opp som lei-

lendinger under etablerte jordherrer, uten at vi vet mye 

om dette. Forholdet mellom odelsjord i bondeeie og 

lendmannsgods var lovregulert. I Gulatingsloven var det 

forbud for bønder å selge jord til lendmenn (G 267), og 

lendmennene skulle bøtelegges dersom de tok annen 

bondes jord (G 141). 

 Noe tilvekst kan det ha vært i bondegodset i gjenryd-

ningsperioden på 1500- og 1600-tallet. Christian IIIs for-

ordning fra 1540 omhandlet spørsmål i forbindelse med 

gjenrydning. Prinsipielt gjorde kongen krav på ødegårder 

hvor det opprinnelige eierforholdet var gått tapt. Bønder 

kunne imidlertid, trolig mot å betale dobbel leidang, 

rydde seg gårder til odel (Dybdahl 1989: 252). På grunn 

av kildemessige forhold er det vanskelig å fastslå 

 omfanget av denne type bondegods, men undersøkelser 

i Trøndelag viser at det trolig dreier seg om svært få 

gårder (ibid: 257). Om bondeeien i 1647 er gammel og 

gravene fra yngre jernalder uttrykker et eierforhold, slik 

jeg drøftet ovenfor, så kan bondeeien i 1647 rent prinsipi-

elt fungere som en forbindelseslinje til gravene i yngre 

jernalder. 

 Skattematrikkelen av 1647 skiller som nevnt ikke 

mellom ulike typer bondegods. Det er vanlig å skille 

mellom selveiergods og bondegods. Forskjellen ligger i at 

selveier både eier og bruker gården, mens annet bonde-

gods kunne være eid av bønder i andre bygder, eller 

nabobonden og til og med leilendinger. Bøndene kunne 

altså både eie og leie på samme tid, men dette var ikke 

særlig vanlig. I 1647 var også noe av bondegodset pants-

att til borgere, embetsmenn eller andre. Bondegodset i 

1647 var sannsynligvis stort sett eiendom som i genera-

sjoner hadde sirkulert mellom bønder, og i mindre grad 

kommet til utenfra bondestanden. Det er f. eks. lite trolig 

at mye bondegods i 1647 tidligere hadde vært krongods 

eller sentralkirkelig gods. Det var nok heller en del bon-

degods som gikk andre veien. I sum må vi derfor anta at 

mye av bondegodset i 1647 var svært gammelt. I 

Gulatingsloven regnes den jord som har gått i arv fra 

mann til mann, som den første, og trolig vanligste, av 

odelsjordene (G 270). Bondegodset i 1647 peker seg 

derfor ut som vårt viktigste kontrollpunkt i analysen, som 

sammenligningsgrunnlag for gravenes fordeling. 

Godsets geografi – en metodisk begrepsavklaring
Innen norsk agrarhistorisk forskning brukes begrepet 

gods i ulike sammenhenger. Vanligvis brukes det syno-

nymt med eiendom, f. eks. bondegods, apostelgods, sen-

tralmaktgods, dvs. gårder/parter som var eid av bønder, 

Apostelkirken, eller «sentralmakten». En slik bruk av 

begrepet gods har i vår sammenheng begrenset verdi, da 

den ikke tar hensyn til strukturelle aspekter ved en eien-

domsansamling, eller hva vi med en samlebetegnelse 

kan kalle godsgeografi. 

 En gård i middelalderen kunne ha én eller flere eiere. 

Dette kalles heleie og deleie. I vår sammenheng kan det 

være fruktbart å skille mellom såkalte heleieområder og 

deleieområder. Når flere gårder ligger samlet og eies fullt 

ut av én eier, kan vi definere det aktuelle området som et 

heleieområde. Størrelsen på et heleieområde varierer 

selvsagt. I Naustdal i Sunnfjord finner vi f. eks. på 1500-

tallet et heleieområde bestående av over 80 gårder i kir-

kelig eie (Kvamme 1981a, 1981b), mens det andre steder 

kan være mindre. For at et område skal defineres som et 

heleiområde, bør det være minst fem tilgrensende gårder 

i ett samlet eierskap i 1647. Denne grensen er tilfeldig 

valgt og kunne like gjerne vært satt til seks eller syv. 

Strukturen innad i et heleieområde kan variere. Eien vil 

gjerne være mest konsentrert inn mot et sentrum med en 

tiltakende spredning vekk fra sentrum, uten at dette skal 

oppfattes som en regel. Et deleieområde er derimot 

karakterisert ved mange forskjellige eiere, både til den 

enkelte gård og mellom gårdene i en region. 

 Et helt sentralt spørsmål i min analyse blir om vi, med 

utgangspunkt i skattematrikkelen av 1647, kan påvise 

heleieområder som har en mulig, sannsynlig eller sikker 

tilknytning til lendmannsgårdene i middelalderen. En 

sikkert definert sammenheng mellom lendmannsgård og 

heleieområde øker prinsipielt sannsynligheten for at 

heleieområdet, slik det fremtrer i 1647, kan iallfall delvis 

være synkron med lendmannsgården. Selvsagt kan vi 

ikke utelukke tilvekst i godsmassen i senmiddelalderen 

eller etterreformatorisk tid, særlig gjelder dette eien-

domskonsentrasjoner hvor den dansk/norske adelen var 
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involvert. Tidligere heleieområder kan ha blitt splittet 

gjennom salg og arv. Dette vil sannsynligvis la seg avlese i 

eierstrukturen i et område. Selve kjernen i min analyse er 

imidlertid om det eventuelt er forskjeller i fordelingen av 

det arkeologiske gravmaterialet, med vekt på yngre jern-

alder, mellom heleieområder på den ene siden og deleie-

områder, dominert av bondegods på den andre siden. Vi 

må derfor i analysen ha en klar målsetting om å gi prak-

tiske geografiske avgrensinger som kan fungere som et 

rammeverk for en romlig analyse av det arkeologiske 

gravmaterialet med vekt på yngre jernalder. 

 Jeg tenker meg prinsipielt at et deleieområde, uav-

hengig av selve eierforholdet i 1647, peker tilbake på 

opprinnelig bondeeie. Heleieområder betrakter jeg som 

potensielt svært gamle enheter, avhengig av størrelse og 

struktur. Med tanke på hvor sterkt odelsretten har stått i 

Norge (jf. G 265-294) anser jeg det som svært sannsynlig 

at store eiendomskonsentrasjoner på Vestlandet i almin-

nelighet er gamle. Bjørkvik (1995) skriver at i områder 

med mye sentralmaktgods27 «har vi eintydige halde-

punkt for at kongen på eit tidlegare tidspunkt hadde 

sterke maktposisjoner» (ibid: 73). Dette var maktposisjo-

ner kongedømmet hadde sikret seg i løpet av rikssamlin-

gen, kongen konfiskerte «eigedomen til dei slegne mot-

menn». Jeg tenker meg nettopp at heleieområder i 1647 

kan peke tilbake på forholdet Bjørkvik her beskriver. 

Bruken av matrikkelen i en retrospektiv sammenheng 

hviler som nevnt på et metodisk prinsipp om stor stabili-

tet i bondesamfunnet. Dette er metodiske prinsipper 

som også lå til grunn for ødegårdprosjektet på 70-tallet. 

Her har man redegjort for ulike type feilkilder ved denne 

metoden (Sandnes og Salvesen 1978: 20). Ødegårdspro-

sjektes «Arkimedes’ punkt» for retrospeksjon var særlig 

det kirkelige jordegodset. Jeg arbeider som nevnt mer 

med utgangspunkt i bondegodset. I mange tilfeller står 

imidlertid kirkegodskonsentrasjoner sentralt i analysen 

av eierforholdene rundt lendmannsgårdene. Det kan ha 

vært noe tilvekst i kirkegodset etter reformasjonen; det 

kan ha skjedd makeskifter mm. men dette må oppfattes 

som minimale feilkilder (ibid). Når det gjelder adelige og 

verdslige eiendomskonsentrasjoner er det ofte mer 

 usikkert om strukturen i disse lar seg føre tilbake til 

middel alderen. Dette kan imidlertid også jevnføres med 

gravmaterialet fra yngre jernalder.

24

Kapittel 3



Jeg har så langt redegjort for de teoretiske og metodiske 

premissene for analysen. Jeg skal i det følgende kontrol-

lere at premissene som er satt, er relevante slik at dette 

eventuelt kan danne et videre utgangspunkt for min ana-

lyse. Det skal jeg gjøre ved å sammenligne gårdens eier-

forhold i 1647 med representasjon av graver fra yngre 

jernalder eller udaterte graver. En sammenligning av to 

så komplekse forhold som ligger så langt fra hverandre i 

tid er selvsagt forbundet med en rekke metodiske og 

praktiske problemer. Særlig gjelder dette forhold som 

øde-legging, gårddeling, kjøp og salg av eiendom, parts- 

og heleieproblematikk, representativitetsproblemer i 

gravmaterialet osv. 

 En direkte sammenligning mellom eierforholdene i 

1647 og representasjon av udaterte graver og graver fra 

yngre jernalder viser at nær 44% av gårdene hvor bønder 

eier helt eller delvis, har graver. Tilsvarende tall for 

kronen er 28%. Her må det med en gang føyes til at kron-

godset i 1647 inneholder store mengder bispegods 

(Kvamme 1981, 1981b). Dette vil bli drøftet nærmere i 

analysedelen. De øvrige eiergruppene fordeler seg 

mellom disse ytterpunktene (jf. figur 4). Om vi legger 

bygselretten til grunn for sammenligningen, ser vi at tal-

lene for samtlige grupper synker, men at det relative for-

holdet mellom eiergruppene endres lite. Dette har sam-

menheng med skyldeie-systemet som i praksis vil si at 

det er flere eierparter enn bygslesparter, og flere bygsles-

parter enn gårder. Borgergodset skjuler relativt store 

mengder pantsatt adelsgods. I 1647 hadde enda ikke det 

store krongodssalget startet for fullt, likevel er det sann-

synlig at det skjuler seg noe krongods i borgergodset pr. 

1647. Mye av det resterende borgergodset antas å ha 

bondeopphav (Holmsen 1937). Det er også store varia-

sjoner innad i det sentralkirkelige godset; særlig få gårder 

med graver finner vi blant Apostelkirkens eiendommer. 

De enkelte sentralkirkelige institusjonenes eiendommer 

vil bli drøftet nærmere i analysedelen, hvor dette er 

 relevant. 

Bønder hadde bygselrett i 186 gårder i undersøkelsesom-

rådet i 1647. Av disse hadde 76 gårder graver fra yngre 

jernalder eller udaterte graver, dvs. 41%. Kronen hadde 

bygselrett i 198 gårder, hvorav 54 hadde graver, dvs. 27%. 

De øvrige gruppene fordeler seg mellom disse ytterpunk-

tene. Dette er en indikasjon på at de teoretiske premis-

sene jeg drøftet ovenfor, er relevante. Vi kan slå fast at det 

er påvisbare forskjeller i fordelingen av gravene som kan 

ha sammenheng med selve eierforholdet til gården. Dette 

impliserer også at fravær av graver ikke nødvendigvis skal 

knyttes til f. eks. manglende bosetning i yngre jernalder. 

Jeg har også foretatt en ytterligere kontroll av dette resul-

tatet ved å skille ut de antatt eldste gårdene av totalpopu-

lasjonen. Det er ca. 220 av 930 gårder som har usammen-

satte naturnavn eller vin, stad, heim, set -endelse. I 

denne gruppen har 42% (23 av 54) av gårdene hvor 

bønder hadde bygselrett i 1647 graver fra yngre jernalder. 

Tilsvarende tall for kronen er 25% (14 av 55). Vi ser da at 

det bare er små forskjeller mellom totalpopulasjonen på 

930 gårder og de vanligvis antatt eldste gårdene. Dette 

styrker en hypotese om at det er en sammenheng mellom 

eierforhold og representasjon av graver på en gård. 

25

Kapittel 4

Prøving av premissene og metodisk 
utgangspunkt for undersøkelsen

N=930 gårder (1128 bygselsparter, 1242 eierparter, 271 gårder med graver, 1353 graver)
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Figur 4. Sammenligning av eierforhold i 1647 og fordeling av 
graver fra yngre jernalder og udaterte graver fra jernalderen i 
undersøkelsesområdet.



 Denne sammenligningen tar ikke hensyn til om gra-

vene er lokalisert til heleie- eller deleieområder. Dette vil 

bli undersøkt nærmere i analysedelen. Et sentralt spørs-

mål som knytter seg til figur 4, er hvorvidt vi finner en 

tendens mot høyere representasjon av graver på gårder 

med bondeeie i alle undersøkelsesområdene. Kan det f. 

eks. skyldes topografiske og gårdsstrukturelle feilkilder? 

Samtidig er det åpenbart at det har skjedd endringer i 

eiendomsforholdene siden yngre jernalder. Dersom vi 

aksepterer at gravene kan uttrykke et eierforhold til 

gården, enten stormann, høvding eller mer vanlig jevn 

bondestand, har en jevnføring mellom kildekategoriene 

et stort potensiale til å belyse endringer i eiendomsfor-

holdene i løpet av middelalderen. Dersom en gård har 

grav fra yngre jernalder og det ikke er bondeeie i den i 

1647, avspeiler dette trolig en endring i eierforholdet. 

 Det er store regionale forskjeller i materialet. I Aurland 

ser vi at hele 82% av landskylden ligger til gårder som har 

graver fra yngre jernalder eller er udaterte; dette kan 

utrykke mye bondeeie her. I Førde er de tilsvarende tal-

lene helt nede i 17% (jf. tabell 10). De øvrige områdene 

fordeler seg mellom disse ytterpunktene. Det er en klar 

tendens i materialet at gårdene med gravminner utgjør 

en høy prosent av den samlede landskylden i de indre 

strøkene (Etne, Kvinnherad, Indre Sogn). I ytre- (Herdla, 

Radøy, Lavik) og mellomliggende strøk (Eid og Førde) er 

tallene svært lave. 

 Hva som skjuler seg i disse tallene, kan imidlertid først 

avklares ved en detaljert gjennomgang av hver enkelt 

lendmannsgård i lokal sammenheng. Et sentralt spørs-

mål blir hvorvidt forskjellene, både mellom eiergruppene 

og regionene, kan relateres til heleieområder som i mid-

delalderen kan knyttes til lendmannsgårdene. 

 En romlig analyse slik det her legges opp til, forutset-

ter at systematiske og påvisbare forskjeller i fordelingen 

av gravminnene er et utrykk for reelle historiske struktu-

rer. Selvsagt må vi være åpne for at forvaltningsmessige, 

institusjonelle, fagtradisjonelle, eller hva vi kan definere 

som diskursive forhold, kan være integrert i de strukturer 

og tendenser som fremkommer i materialet. Vi må også 

ta et forbehold med tanke på fremtidige funn som kan 

forskyve noen av de tendensene som så langt kan avleses 

i materialet. 

Metodisk utgangspunkt

Det er spørsmålet om hvorvidt lendmannsgårdene var 

kjerner i godsdannelser i yngre jernalder som er hoved-

spørsmålet jeg vil søke å belyse i den videre analysen. Vi 

kan nå på bakgrunn av det som hittil er skissert, forsøke å 

etablere en modell som denne analysen kan ta utgangs-

punkt i. 

En modell for analyse av godsstrukturer i yngre 
jernalder i Norge
I nyere arkeologisk og historisk forskning har det vært en 

økende vektlegging av at samfunnsstrukturelle trekk av 

føydal karakter ikke er et særskilt kontinentalt fenomen, 

slik det ofte er blitt hevdet. Avhengig av hvilken defini-

sjon føydalisme gis, kan noen av disse trekkene også 

identifiseres i Norge, særlig dersom vi vektlegger forhold 

som gjelder sosial over- og underordning, økonomiske 

overføringer i form av ytelser og gjenytelser. Tore Iversen 

hevder at det er «åpenbart at de lokale systemene i Norge 

har hatt likheter med manor-systemet i Vest-Europa» 

(Iversen 1996: 154). Manor-enheten, som står helt sen-

tralt i Iversens teori og modellbygging, eksemplifiseres 

ved Lautherbach i Bayern. Jeg siterer: 

 «I år 820 var arbeidstokken på hovedgården 14 mann-

lige og 24 kvinnlige ufrie. Til enheten hørte også 11 

gårdsbruk med til sammen 47 medlemmer av leilen-

dingfamilier, samt 10 ufrie. Det fant sted en utveksling 

av arbeidskraft mellom leilendigbrukene og hovedgår-

den. Slike driftsenheter kunne være bundet sammen i 

felles eie» (ibid: 152). 

Disse forholdene kan ikke uten videre overføres til Norge, 

men det sentrale poenget hos Iversen, som vi i vår ana-

lyse kan nyttiggjøre oss av, er at arbeidskraften utenfor 

selve hovedgården tenkes å ha tilhold på egne bruk eller 

gårdsenheter i nærheten av setegårdene (jf. figur 5). 

Arbeid kraften her sto i et avhengighetsforhold til jord-

herren på hovedgården. Dette kaller Iversen for et perso-

navhengig leilendingssystem. Dette representerer derfor 

ulike former for «sosialt landskap». Han tenker seg at 

arbeidskraften utenfor hovedgården besto av både frie og 

ufrie leilendinger eller brukere. 

 For at Iversens modell skal kunne anvendes i en empi-

risk analyse må den suppleres med konkrete størrelser. 

Det mener jeg kan gjøres på følgende måte (figur 6); 
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Tabell 10. Prosent av jorden i 1647 som lå til gårder som 
enten har graver fra yngre jernalder eller udaterte graver.

N=930 gårder

 Landskyld 1647  Landskyld på går-  Sum  Total land- Prosent av 

 på gårder som  der som bare har   1-2 skyld på  landskyld som 

  har graver fra  udaterte graver   alle gårder  ligger til gårder 

 yngre jernalder fra jernalderen  1647 med graver

Etne 106,8 57,1 163,9 227,0 72% 

Kvinnherad 106,4 68,0 174,5 268,3 65% 

Herdla 24,8 10,8 35,5 122,6 29% 

Radøy 10,0 26,7 36,7 170,1 22% 

Lavik 45,8 15,6 61,4 183,4 34% 

Aurland 128,7 20,6 149,2 182,6 82% 

Årdal/M.  55,9 39,9 95,8 189,1 51% 

Sogndal 84,7 8,7 93,4 188,3 50% 

Førde 11,3 20,6 32,0 184,4 17% 

Jølster 24,7 19,2 44,0 123,1 36% 

Eid 52,3 9,4 61,7 223,1 28%



 Den utvidete modellen har som forutsetning at det er 

mulig å spore godsstrukturer i yngre jernalder i funn-

tomme heleieområder med eiermessig relasjon til lend-

mannsgården. Det viktigste kontrollpunktet er at det i 

bondeeie/deleieområdet, utenfor heleieområdet, er ten-

denser til opphopning av flere gravfunn. 

 Modellen er bare egnet til å belyse en type godsdan-

nelse som ligger geografisk samlet. Det er imidlertid 

sannsynlig at det eksisterte andre former for godsdannel-

ser i yngre jernalder, i første rekke veitslegods med en 

geografisk spredt karakter. Dette er en type godsdannelse 

som ikke lar seg etterspore med det metodiske og teore-

tiske rammeverket jeg har lagt til grunn. 

 Med bakgrunn i denne modellen kan vi nå begynne 

analysen. Var middelalderens lendmannsgårder kjerner i 

gods med røtter i yngre jernalder?
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Prøving av premissene og metodisk utgangspunkt 

Figur 6. En modell for å spore godsstrukturer i yngre 
jernalder i Norge.

Figur 5. Modell for «storhusholdets vertikale relasjoner i før
statlig periode i Norge (etter Iversen 1996: 154).
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Innledning

I dette kapitlet skal jeg se nærmere på de enkelte lend-

mannsgårdene innenfor en regional kontekst – skiprei-

den. Jeg skal først og fremst drøfte relasjonen mellom 

den romlige fordelingen av gravminner med vekt på 

yngre jernalder, og se dette i forhold til strukturelle trekk i 

eiendomsforholdene rundt lendmannsgårdene. Målet er 

å undersøke om de eventuelt inngikk i godsenheter som 

kan føres tilbake forut for middelalderen. Spørsmålet er 

om det tegner seg forskjellige mønstre for de forskjellige 

lendmannsgårdene. Ikke minst er dette spørsmålet inter-

essant i de regionene hvor det forekommer to lend-

mannsgårder i en og samme bygd eller skipreide. Under-

søkelsen starter i sør med Gjerde og Støle i Etne og avslut-

tes i nord med Stårheim i Eid. 

 For hvert undersøkelsesområde er det laget en figur 

som skal vise tendensene i eiendomsforholdene mellom 

de ulike eiergruppene. Figurene tar imidlertid ikke mål 

av seg til å vise det nøyaktige forholdet mellom eiergrup-

pene i 1647. 

 Termen «sannsynlig middelaldergård» blir i analysen 

brukt om gårder oppført i skattematrikkelen av 1647. 

Vanligvis regner historikerne alle gårder nevnt før ca. 

1600, eller noe senere, som sannsynlige middelalder-

gårder (Sandnes og Salvesen 1978: 18f). 

 For hvert analyseområde er det utarbeidet fire til syv 

kart som viser forholdet mellom distribusjon av forhisto-

riske graver og eiendomsforholdene pr. 1647. Gårdsnum-

meret tjener som identifikasjon av gårdene på de respek-

tive kartene, og er derfor nevnt konsekvent i teksten. 

Dette gjelder ikke lendmannsgårdene som er navngitt på 

kartene. 

 Hovedkartet viser hvilke gårder som har hvilken type 

graver. Gårdene er delt i fire kategorier: (1) gårder med 

våpengraver fra yngre jernalder, (2) gårder med andre 

graver fra yngre jernalder, (3) gårder med udaterte graver, 

(4) gårder med graver fra eldre jernalder. En gård i kate-

gori 1, med våpengraver fra yngre jernalder, kan også ha 

andre yngre jernalders graver eller udaterte graver. En 

gård i kategori 3 med «udaterte graver» har imidlertid 

ikke våpengraver eller andre yngre jernalders graver. En 

lav kategori utelukker med andre ord en høyere kategori. 

Alle gårder som står oppført i skattematrikkelen i 1647 

eller som har registrerte graver, er inntegnet på kartene. 

Kartene inneholder informasjon om gårdenes størrelse, 

illustrert ved en sirkel. På hvert hovedkart er det inn-

tegnet en «referansesirkel» som viser hvor stor en gjen-

nomsnittlig gård i det aktuelle området er. Delkartene 

inneholder opplysninger om eierforholdene i regionen 

med utgangspunkt i bygselretten pr. 1647. Det er konse-

kvent utarbeidet kart over krongods, bondegods og de 

største eiendomssamlingene i hver skipreide eller region. 

  Gård ene er kartfestet med utgangspunkt i Bergens 

Tidendes kartbok for Vestlandet (4. utg. 1996) og nedfoto-

graferte ØK-kart (1: 20000). Sentrum i sirkelen tar 

utgangspunkt i dagens tun. På kartene for Etne er det lagt 

inn gårdsgrenser. Sirkelen som indikerer gårdsstørrelsen, 

er da noe mer fritt plassert innenfor gården. På to kart 

(Aurland og Årdal/Marifjøra) er det laget utsnittskasser 

av bestemte områder. For oversiktens skyld er sirklene i 

utsnittskassene noe mer fritt plassert. Landskaps-

trekkene på kartet for Herdla og Radøy er digitalisert 

etter Per Fetts kart i serien «Førhistoriske minne i 

Nordhordland/Midthord land» (Fett 1965, 1969a, 1969b, 

1969c,1970). I ettertid har det vist seg at Fetts kartgrunn-

lag inneholder en del topografiske unøyaktigheter, som 

dessverre har forplantet seg videre. Det kan forekomme 

noen mindre unøyaktigheter i kartfestelsen av enkelte 

gårder; f. eks. ble Espevik gnr. 26 i Lavik tatt av steinskred 

på 1700-tallet. Gården er ikke avmerket på ØK-kart idag, 

plasseringen må derfor bli noe omtrentlig. Digitaliser-

ingen og praktisk utførelse av alle kart er gjort i AutoCad 

12 i samarbeid med Søren Diinhoff ved Arkeologisk 

 institutt, Universitetet i Bergen. 
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Analyse av romlig organisering av graver og 
eiendomsstruktur rundt lendmannsgårdene



Gjerde og Støle i Etne skipreide

I Etne fantes det to lendmannsgårder: Støle gnr. 35 og 

Gjerde gnr. 928. Gjerde ligger nede i midtbygda, hvor 

hovedtyngden av dagens bebyggelse er lokalisert. Gården 

var sannsynligvis lendmannsgård fra perioden ca. 1015-

1103 (Storm 1884; Kleivane 1981).29 I Olav den helliges 

saga hører vi om Erlend fra Gjerde, trolig den samme 

Erlend som nevnes på en kjent runeinnskrift fra Etne: 

«Erlend ristet disse runer efter Olve, (sin far)» (Olsen 

1957). Trolig er runesteinen funnet ved Gjerde kirke på 

Gjerde (Ingvaldsen 1997: 28ff.). Den andre lendmanns-

gården, Støle ligger på en stor morene/strandterrasse litt 

lengre opp i dalen. Støle var setegården til Erling Skakke 

og sønnen kong Magnus Erlingsson, en av de mest 

omtalte og debatterte norske konger. Det er mulig at det 

satt lendmenn på gården forut for disse, allerede fra før 

1127 (Storm 1884; Kleivane 1981). Var Gjerde og Støle 

setegårder i gods med røtter i yngre jernalder?

Hovedtrekk i fordelingen av gravmaterialet i Etne
I Etne er det registrert over 540 graver fra jernalderen. Av 

disse ca. 60 dateres til yngre jernalder, mens godt og vel 

65 kan dateres til eldre jernalder. De øvrige gravene, for 

det meste røyser og hauger, er ikke datert og heller ikke 

faglig undersøkt. Etne er kanskje den kommunen på 

Vestlandet med flest registrerte fornminner fra jernalde-

ren. Det er dokumentert gravminner på nær 60% av de 

sannsynlige middelaldergårdene (44 av 76). Det er regis-

trert to store gravfelt og en rekke mindre gårdsgravfelt i 

Etne (Hatleskog 1986: 85). På terrassen ved gårdene Rygg 

gnr. 44/Grindheim gnr. 75 ligger Vestlandets nest største 

gravfelt, eller rettere, en samling av flere mindre gravfelt 

(jf. plansje hos Shetelig 1905). Totalt rommer feltet nær-

mere 250 graver (Fett 1963). På terrassen ved Sørheim 

gnr. 36 og Støle, mot nordvest, er det registrert ca. 100 

graver fra jernalderen, disse skal trolig knyttes til Støle, 

selv om vi ikke kan utelukke at dette er et fellesgravfelt 

for begge gårdene (Hatleskog 1986: 87). På storgården 

Gjerde, nede i bygda, er det registrert langt færre grav-

minner enn på terrassene lengre oppe (jf. figur 10c,d). 

Særlig påfallende er det nesten totale fraværet av grav-

minner på Sørstranda, gårdene sørvest for Gjerde. Dette 

funnfattige området strekker seg fra Vågen gnr. 13 og ut 

til Bjørgo gnr. 23. Ut fra landskyldverdien i 1647 kan ikke 

gårdene langs Sørstranda på noen måte oppfattes som 

marginale. Flere av gårdene på Sørstranda er jevnstore, 

og noen er faktisk større enn gjennomsnittsgården i Etne 

(jf. figur 7). Det er lite som tyder på at Sørstranda ikke var 

dyrket opp i yngre jernalder. Vi finner eldre navn som Ve 

gnr. 20, Meland gnr. 19 her, men dette er gårder som også 

har udaterte graver. På Osnes gnr. 16 er det gravfunn fra 

eldre jernalder, men ikke fra yngre jernalder. Andre funn-

tomme gårder har navn som trolig er gamle, men som 

ikke lar seg datere nærmere, f. eks. Vågen og Utstuen 

(Stuen=stø [båtstø]). Det er ingen grunn til å anta at flere 

graver skulle være fjernet på Sørstranda enn ellers i 

bygda. Våpengravene fra yngre jernalder er lokalisert til 

gårder inn mot «Flatbygda» (jf. figur 7). Det er også 

våpengraver på gårder inne i Litledalen og Stordalen. På 
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Figur 7. Kart over Etne skipreide. Fordeling av gårder med graver.
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1. Våpengrav y.ja.  

2. Annen grav y.ja. 
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4. Grav e.jern.

Uten kjent grav

Gårder med graver



Gjerde er det registrert fem våpengraver fra yngre jern-

alder, to eldre jernalders graver, samt 18 hauger/røyser, 

som ikke er daterte. Etter landskyldverdien i 1647 er 

Gjerde den klart største gården i Etne, nesten åtte ganger 

større enn gjennomsnittsgården. Det er registrert relativt 

mange våpengraver fra yngre jernalder på Gjerde i for-

hold til det totale antall graver på gården.

 Det største gravminnet i Etne med grav fra yngre jern-

alder finner vi på Gjerde. Flere av gravminnene på Gjerde 

er større enn «vanlige» gravhauger, likevel er ingen av 

gravminnene store nok til at de faller inn under Ring-

stads (1987) storhaugdefinisjon (se s. 9). 

 Alt i alt er det registrert påfallende få graver fra yngre 

jernalder på gårdene rundt og ved Gjerde, særlig gjelder 

dette området mot sørvest. Kanskje med unntak av 

Matskår gnr. 12 er det ikke kjent noen våpengraver i dette 

området.30 Også antallet udaterte graver er meget beskje-

dent. Vi kan imidlertid merke oss at det på et høydedrag 

100-150 m øst for tunet på Ve gnr. 20 er registrert et gårds-

gravfelt med åtte gravhauger, de fleste udaterte. Også på 

Meland gnr. 19 er det registrert fire udaterte graver. Vest 

for Ve gnr. 20 kjennes heller ingen graver. Når det gjelder 

Støle er det ingen tendenser mot funntomhet rundt 

denne gården, slik som på Gjerde. Hovedtyngden av gra-

vene fra yngre jernalder er lokalisert i områdene øst for 

Gjerde, på terrassene ved Støle/Sørheim gnr. 36 og Rygg 

gnr. 44/Grindheim gnr. 75 og i Litledalen og Stordalen. 

Hovedtrekk i eiendomsforhold i Etne
Av skattematrikkelen i 1647 fremgår det at sentralkirke-

lige institusjoner hadde bygselrett i 35 gårder i Etne (jf. 

figur 8). Halsnøy kloster og domkapitlet i Bergen var de 

klart største eierne i denne gruppen (jf. tabell 11). Deres 

gårder var «vevd» inn i hverandre (jf. figur 10a). Dette kan 

tyde på et felles eiendomsmessig opphav, selv om dette 

er usikkert. Halsnøy klosters eiendommer stammer trolig 

fra en donasjon omkring 1163/4, da klosteret etter all 

sannsynlighet ble grunnlagt (Dyrvik 1968: 374f.). Denne 

donasjonen hadde trolig utspring i Gjerde og Erling 

Skakke på Støle (Bjørkvik 1996: 156f.).31 Om domkapitlets 

eiendommer vet vi at det lå under domkirken i Bergen, 

og at eiendommene der var fordelt mellom presteskapet 

(Dyrvik 1968: 376). Opphavet er ukjent. Halsnøy kloster 

og domkapitlets eiendommer ligger samlet i to konsen-

trasjoner: (1) ved Gjerde gnr. 9, ut over Sørstranda og opp 

mot Audastad gnr. 45 i Litledalen og (2) på nordsiden av 

Stordalsvannet. Området ved Gjerde må betegnes som et 

heleieområde, bare brutt av Etne prestebords eie i gnr. 12, 

13 og 14 og bondeeie i gnr. 20, samt noe annen sentral-

kirkelig eie (jf. figur 9 og figur 10). 

 Halsnøy kloster og domkapitlets eie på nordsiden av 

Stordalsvannet har i mindre grad preg av å være et 

heleieområde enn området ved Gjerde. Det var mer bon-

deeie og krongods innimellom konsentrasjonen ved Stor-

dalsvannet enn ved Gjerde. Det er usikkert hvordan kon-

sentrasjonen ved Stordalsvannet skal tolkes. Det finnes 

en mulighet for at eiendomsansamlingen her skal knyt-

tes til Kyrping gnr. 86,4 og Kyrping-Orm i Skånevik, far til 

Erling Skakke på Støle.

 Bøndene hadde bygselrett i ca. en firedel av gårdene i 

Etne (jf. figur 8). Bondeeien i 1647 var spredt ut over hele 

bygda, med unntak av områdene rundt Gjerde og oppe 

på terrassene. Det var også relativt lite bondeeie langs 

Nordstranda og Sørstranda (jf. figur 10b) 

 Støle var i 1647 en av 12 gårder i Etne hvor kronen 

hadde bygselrett (figur 9b). I middelalderen var det imid-

lertid bare Støle som lå til kronen. De øvrige 11 gårdene 

var bispegods i senmiddelalderen og ble først integrert i 

krongodset under reformasjonen (Dyrvik 1968: 326; 

Kvamme 1981b: 7ff.). Støle ble forlent to ganger i løpet av 

1500-tallet (Dyrvik 1968: 325). Landskylden oppgis i 

denne forbindelsen til 22 lauper smør, altså langt høyere 

enn det Støle gård alene utgjorde (8 lauper smør i 1647). 

På denne bakgrunn må vi forutsette at det fulgte flere 

gårder med i forleningen sammen med Støle, uten at 

disse er nevnt. Støle og de eventuelt unevnte gårdene kan 

da ha dannet en eldre enhet. Dessverre vet vi ikke hvilke 

gårder det dreier seg om, men visse holdepunkter finnes 

likevel. Ståle Dyrvik har pekt på at parter i Bryllom gnr. 

29, Hellaland gnr. 24, Fossa gnr. 2/3 og Sørheim gnr. 36 i et 

regnskap fra 1665 nevnes under Støle kirke, og kan da føl-

gelig ha hørt til et eldre Støle-gods (Dyrvik 1968: 326). 

Men dette er usikkert, da BK, på grunn av en lakune i 

dette området, ikke kan brukes som kontrollpunkt. I 1647 

sto hverken kirken på Støle, Gjerde eller Grindheim gnr. 

75 oppført som jordeiere i Etne. 
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Figur 8. Fordeling av parter med bygselrett i Etne skipreide 
pr. 1647 (antall og prosent).

Tabell 11. Antall gårder i sentralkirkelig eie i Etne pr. 1647.

Etne

Konge  12 13 %

Kirke s  35 39 %

Prestebord  15 16 %

Kirke l  3 3 %

Borger  1 1 %

Bonde  22 25 %

Adel  3 3 %

Institusjon Antall gårder 

Halsnøy kloster 16 

Kapitel gods 9 

Alle helgens gods 4 

Munkeliv kloster 4 

Alle helgens gods, Halsnøy kloster 1 

Lyse kloster 1 

Totalt 35



 

Hverken adelen, borgerne eller de lokale 

kirkene var særlig store jordeiere i Etne i 

1647 (jf. figur 8). Riktignok vet vi fra en 

jordebok fra 1626 at adelen eide noe mer 

jord enn det som fremgår i 1647 matrikke-

len (Dyrvik 1968: 377). Dette får likevel 

små konsekvenser for denne ana lysen, 

fordi det dreier seg om små parter i gårder 

som ikke er relatert til Gjerde eller Støle. 

 I sum viser eierforholdene i Etne i 1647 

at vi står ovenfor et relativt stort heleieom-

råde, som trolig lar seg føre tilbake til tidlig 

middelalder og som har en klar relasjon til 

lendmannsgården Gjerde. Rundt Støle er 

eiendomsstrukturen i 1647 preget av 

deleie og bondeeie og det er heller ikke 

mulig å påvise et tilliggende jordegods i 

eldre tid. Vi finner ingen tendenser mot 

heleie her. Bondeeien i 1647 lå spredt ut 

over store deler av bygda. Unntaket var 

områdene rundt og ved Gjerde, oppe på 

terrassene og langs Nordstranda og 

Sørstranda. 

Sammenstilling av materialet
Det som gjør situasjonen spesiell og 

interessant i vår sammenheng, er at det 

er et relativt klart sammenfall mellom 

det funnfattige området rundt Gjerde 

og det påviste heleiområdet. Det er 

også sannsynlig at prestebordets tre 

heleide gårder (gnr. 12, 13, 14) som lå 

innenfor heleieområdet, opphavlig kan 

ha ligget til Gjerde. Kanskje fikk preste-

bordet sine eiendommer av en stor-

mann på Gjerde. Rundt Støle finner vi 

ikke tendens mot godsdannelse på 

samme måte som rundt Gjerde. Det er 

både mer bondeeie og flere gårder med 

graver rundt Støle enn rundt Gjerde. 

Det er en tendens i Etne mot at bonde-

eien i 1647 er lokalisert til områder 

med graver fra yngre jernalder, eller 

udaterte graver. Det må imidlertid 

understrekes at det ikke er et 1:1 for-

hold, men at det dreier seg om en ten-

dens. Et klart eksempel er imidlertid 
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Figur 9. Kart over Etne. A) Sentralkirkelig 
gods pr. 1647, B) Krongods pr. 1647.
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Tabell 12. Gårder med våpengraver i Etne 
jevnført med  eierforhold (bygselrett) i 
1647*.

N=17

Gård gnr Relativ Bonde Etne Krone Halsnøy Annen Adel Kapittel Andre

  størrelse  preste-  kloster sentral   

    bord   kirkelig eie

Gjerde 9 7,7    x     

Grindheim 75 3,2     x    

Tesdal 46 2,9 x    x x   

Støle 35 2,6   x      

Håland 52/53 2,3 x   x     

Austrheim 37 2,1 x x       

Rame 73 2,1 x x x      

Vinja 59 1,6 x x     x  

Skjeldal 41 1,5 x       x 

Sørheim 36 1,2      x   

Vad 38 1,1  x       

Rygg 44 1,1     x    

Kaldheim 47 1,1 x x       

Høyland 48 0,9     x    

Berge 76/77 0,8 x x       

Matskor 12 0,8  x       

Håheim 66/67 0,5   x      

Sum   8 7 3 2 4 2 1 1 

*Det mangler opplysninger i matrikkelen om Øvstebø gnr. 28, gården er derfor ikke med i tabellen. Det er registrert 2 våpengraver her.



gårdsgravfeltet på Ve gnr. 20, som ligger 

mellom de funntomme gårdene til Halsnøy 

kloster på Sørstranda (figur 10b/d). Her var 

det i 1647 bondeeie. 

 Som nevnt var Etne prestebord i 1647 

eneeier av Mat skor gnr. 12, Vågen gnr. 13 og 

Osnes gnr. 14. Prestebordet hadde bygsel-

rett i ni andre gårder i Etne. Disse lå spredt 

ut over hele bygda. På seks av prestebordets 

ni gårder, utenfor heleieområdet rundt 

Gjerde, kjennes det våpen graver fra yngre 

jernalder. I fem av disse tilfellene hadde 

bønder bygselrett i samme gård. Det indi-

kerer at prestebordet, utenfor heleieområ-

det rundt Gjerde, trolig ervervet seg sine 

parter direkte fra bøndene, sannsynligvis i 

form av sjelegaver, bøter o. l. og ikke som 

ledd i noen form for «stormannsdonasjon». 

De tre prestebordsgårdene ved Gjerde skil-

ler seg fra de øvrige gårdene til prestebor-

det ved at de ligger samlet og ikke har 

graver. Jeg tolker dette slik at disse tre går-

dene i tidlig middelalder trolig lå til Gjerde, 

og dermed var en del av en mulig eldre 

godsenhet her. 

 Den geografiske fordelingen av det 

sentralkirkelige godset er interessant sett i 

forhold til den romlige fordelingen av 

graver. Figur 9a viser at gårdene i denne 

gruppen er konsentrert i vestre og nord-

østre del av bygda. Særlig stor er konsentra-

sjon rundt lendmannsgården Gjerde og 

oppover mot Litledalen. Allehelgen- og 

Munkeliv-godset er lokalisert til områder 

med mange graver (jf. figur 10c og d). 

 Det er et relativt klart sammenfall 

mellom gårder med våpengraver og bonde-

eie (jf. tabell 12). Tendensen er at våpen-

gravene er lokalisert til områdene med 

bondeeie, men dette slår ikke til i alle 

områder. Det er f. eks. ikke bondeeie oppe 

på terrassene (gnr. 44, 75, 35, 36). Ved 

Nordstranda og Sørstranda er det også noe 

bondeeie, men her finnes ikke våpengraver. 

Likevel ser det ut til at det kan være en 

sammenheng mellom bondeeie og våpen-

graver i Etne. 

 Bønder er den eiergruppen som har 

bygselsrett i flest gårder med våpengraver, 

både i faktiske og relative tall. I nesten halv-
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Figur 10. Kart over Etne. A) Halsnøy kloster og 
Kapitlets kirkens eiendommer pr. 1647.  
B) Bondegods pr. 1647 (med bygselrett).  
C) Distri busjon av graver fra yngre jern alder. 
D) Distri busjon av graver som ikke er daterte.



parten av gårdene med våpengraver fra yngre jernalder 

finner vi bondeeie i 1647 (47%). Og 36% av alle gårder 

bønder hadde bygselrett i, har våpengraver. Til sammen-

ligning hadde domkapitlet og Halsnøy kloster bygselrett i 

18% av gårdene med våpengraver og det var våpengraver 

på 12% av deres gårder, sett under ett (jf. tabell 12 og 

tabell 13). Når det gjelder bondeeien finner vi også 

eksem pler på gårder som er delte, hvor bondeeien anta-

kelig har fulgt den utskilte parten, uten våpengrav, f. eks. 

gnr. 67 og 68. En analyse som tar hensyn til slike forhold, 

vil trolig få et enda klarere sammenfall mellom går der 

hvor bønder hadde bygselrett og gårder med våpengraver. 

 Vi kan dermed fastslå at bønder, både i relative og fak-

tiske tall, oftere har bygselrett i gårder med våpengraver 

enn det sentralkirkelige godset som lå til Halsnøy klos-

ter/domkapitlet. Foku serer vi på forholdene rundt Gjerde 

ser vi at det på de 11 gårdene som Halsnøy kloster/dom-

kapitlet hadde bygselrett i 1647, bare er Gjerde som har 

våpengraver fra yngre jernalder.

 Om vi relaterer dette til modellen for å spore gods-

strukturer i yngre jernalder (s. 27), kan dette tyde på at vi 

har identifisert en mulig godsstruktur rundt Gjerde. Vi 

kan f. eks. merke oss at det bare er eldre jernalders begra-

velse på Osvåg gnr. 16 og at det er bondeeie i Ve gnr. 20, 

som er en av de få gårdene som har gårdsgravfelt i områ-

det rundt og ved Gjerde (jf. figur 7 og figur 10b/d). Begge 

disse forholdene styrker trolig en hypotese om godsdan-

nelse ved Gjerde i yngre jernalder. Men kildene er ikke 

helt entydige. Det er også registrert mellom fire og ni 

udaterte graver på Steine gnr. 43 og Audastad gnr. 45 

innen heleieområdet slik at vi må ta noen forbehold. 

 Dyrvik (1968) har fremsatt en hypotese om at Gjerde 

var kongelig veitslegods i yngre jernalder. Han var også 

oppmerksom på at det er færre graver på «Stor-Gjerde» 

enn på terrassene med Støle/Sørheim gnr. 36 og Rygg gnr. 

44/Grindheim gnr. 75. Dyrviks «Stor-Gjerde» strekker seg 

fra Enge gnr. 32 til Osvåg gnr. 16 og er dermed mindre enn 

det påviste heleieområdet, som også omfatter to flere 

gårder langs Sørstranda og tre gårder i Litledalen. Dyrvik 

påpeker at «Stor-Gjerde» sammenfaller med et arkeolo-

gisk funnfattig område (Dyrvik 1968: 310). Han setter 

dette i forbindelse med utenbygds eiere og kongelig veits-

legods. Dyrvik mener at «Stor-Gjerde», som krongods, 

«vart drivne av jamne leiglendingar som ikkje var verdige 

til ei høgtidssam hauglegging» (ibid). Denne hypotesen 

sammenfaller til en viss grad med perspektivet i denne 

oppgaven, men Dyrviks argumentasjon går mer på at det 

er færre graver på selve Gjerde enn Støle og Grindheim 

gnr. 75. Han har i mindre grad trukket inn eierforholdene. 

Kanskje er det mer sannsynlig at Gjerde-godset, som etter 

min mening kan omfatte hele det påviste heleieområdet, 

skal forstås som et privat stormannsgods med røtter i 

yngre jernalder, enn et kongelig veitslegods så tidlig. Vi 

kan heller ikke utelukke en kombinasjon: et stormanns-

gods som blir konfiskert i løpet av rikssamlingsprosessen. 

Dette godset kan senere ha blitt omfordelt til kirkelige 

institusjoner, av Erling Skakke og Magnus Erlingsson i 

kraft av å være konge. Kirken spilte som kjent en helt 

avgjørende rolle i kroningsprosessen omkring Magnus 

Erlingsson. Kirkens velsignelse bidro langt på vei til å 

legitimere Magnus som konge, og det var første gang i 

norsk historie at kirken spilte en slik rolle. Det er mulig at 

de kirkelige aktørene fikk tildelt jord i denne forbindel-

sen, og at Gjerde-godset da kom i kirkelig eie. Hvor stort 

var eventuelt et Gjerde-gods? Om vi legger til grunn den 

heleide prestebordsjorden, Halsnøy kloster og domkapit-

lets eiendommer rundt Gjerde, dreier det seg om ca. 

14-17 gårder, avhengig av hvor yttergrensen for godset 

settes. Men dette er usikre tall, fordi det knytter seg en 

viss usikkerhet omkring domkapitlets eiendommer. 

 Utgangspunktet for denne analysen var å forsøke å 

identifisere mulige godsstrukturer fra yngre jernalder 

rundt lendmannsgårdene Gjerde og Støle. Ut fra de krite-

riene jeg har benyttet, er det sannsynlig at Gjerde med 

omkringliggende gårder var et gods i yngre jernalder. Når 

det gjelder Støle er kildegrunnlaget mer usikkert. Det er 

likevel ingen trekk i den romlige fordelingen av gravmin-

ner og eierstrukturelle trekk som indikerer noen form for 

godsdannelse ved Støle, hverken i middelalder eller yngre 

jernalder. 

Mel og Hatteberg i Kvinnherad skipreide

I likhet med Etne er det også to lendmannsgårder i 

Kvinnherad: Mel gnr. 85 og Hatteberg gnr. 87. I motsetning 

til i Etne er det klare relasjoner mellom de to gårdene i 

Kvinnherad. Mel var setegård for Gaut Jonsson og Finn 

Jonsson fra før 1217 til 1288, da setet sannsynligvis ble 

flyttet til Hatteberg av baron Gaut Gautsson (Unge). Han 

døde trolig omkring 1300 (Storm 1884; Kleivane 1981; 

Magerøy 1988). Gårdene er lokalisert sentralt i Rosendal 

(gnr. 81-89). Det er ikke gjort særskilte forhistoriske funn 

ut over gravfunnene på disse gårdene. På Mel var det, 

som nevnt, et steinkapell i middelalderen, mens det på 

Hatteberg ikke kjennes kirke. Var dette setegårder i gods i 

middelalderen med røtter i yngre jernalder?

Hovedtrekk i fordelingen av  
gravminnene i Kvinnherad
I Kvinnherad er det registrert ca. 190 mulige graver fra 

jernalderen (Fett 1956). Av disse kan vel 40 dateres til 
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Tabell 13. En sammenligning av representasjon 
av graver fra yngre jernalder på bondegods og Halsnøy/
Kapittelgods i Etne.32

Eier Antall gårder  Antall gårder med  Totalt

  graver fra y. ja  

Bonde 22 8 36 % 

Halsnøy kloster33 Kapittel 26 4 15 % 



yngre jernalder og 37 til eldre jernalder. De øvrige gra-

vene er ikke datert. Det er registrert gravminner på 42 av 

87 sannsynlige middelaldergårder, dvs. nær halvparten 

av gårdene (48%). Sytten gårder har graver fra yngre jern-

alder, 23 har udaterte graver, mens to bare har graver fra 

eldre jernalder. Over en tredel av gravene i Kvinnherad er 

lokalisert til Rosendalsområdet (gnr. 81-89), slik at dette 

området skiller seg klart ut med flest graver. Av enkelt-

gårder her er det særlig Nes gnr. 81 og Skåla gnr. 82 som 

fremhever seg med mange gravminner. Både Ringstad 

(1987) og Myhre (1988) har identifisert folkevandrings-

tidssentra her. Sammenlignet med Nes gnr. 81 og Skåla 

gnr. 82, må gravmaterialet fra de nærliggende lend-

manns gård ene Mel34 og Hatte berg sies å være meget 

beskjedent (jf. tabell 14). 

 Figur 11 viser en «opphopning» av gårder med våpen-

graver i Rosendal (gnr. 81-89) og Guddal (gnr. 90-94). I 

dette området finner vi også, etter landskyldverdien i 

1647 og 1667, de klart største og beste gårdene i skiprei-

den. I Ølve (gnr. 1-20), Omviks dalen (gnr. 95-112), Uske-

dalen (gnr. 121-130/131) og på Husneslandet (gnr. 142-

154) ligger gårdene med våpengraver relativt spredt. Vi 

ser også at flere av gårdene med våpengraver utenfor 

Rosendal (gnr. 81-89) er mindre enn gjennomsnittsgår-

den i skipreiden. 

 Det er ingen klare tegn til funntomme områder i 

Kvinnherad. Rundt Mel og Hatteberg er det lokalisert fire 

mindre gårder uten gravfunn. Dette gjelder Klette gnr. 84, 

Indre Eik gnr. 86, Om gnr. 88 og prestegården Malm anger 

gnr. 8936 (jf. figur 11). 

Hovedtrekk i eiendomsforhold i Kvinnherad
Av skattematrikkelen fra 1647 fremgår det at adelen var 

den største jordeieren i Kvinnherad. Adelen eide 30% av 

partene med bygselrett i skipreiden (jf. figur 12). Den 

klart største adelige eieren var Axel Mowatt. Han hadde 

bygselrett i hele 25 gårder (jf. tabell 15). 

Disse eiendommene lå spredt ut over 

skipreiden, men med et klart tyngde-

punkt i Rosendal (gnr. 81-89, Baroniet). 

Her finner vi et heleieområde pr. 1647. 

Kjernen i Mowatts gods i 1647 kan 

avgrenses til Rosendal (gnr. 81-89) og 

deler av Guddal (gnr. 90-94) og har en 

klar relasjon til lendmannsgårdene Mel 

og Hatteberg. Mowatt-godset lar seg 

som helhet imidlertid ikke føre tilbake 

til middelalderen. En gjennomgang av 

eierforholdene til de enkelte gårdene i 

godset viser et «broket» opphav. Godset 

hadde tatt opp i seg eiendommer fra 

forskjellige adelige bl. a. Trond 

Benkestok, Karen Bjelke, Jens Bjelke, 

Rustungætten, dessuten også tidligere 

odelsgods, kongelig leielendingsjord 

mm. (Stuland 1924). Alt tyder derfor på 

at Axel Mowatts gods først ble samlet i 

løpet av 1600-tallet og sannsynligvis 

ikke bygde på ett eldre gods, men sna-

rere flere mindre eiendomssamlinger. 

Det er mulig at Bene stok-og Rustung-

godset lar seg følge bakover i tid, men 

dette er en for stor oppgave for meg å 

registrere innen rammen av et hoved-

fagsprosjekt. 

 I Kvinnherad var det relativt mye sen-

tralkirkelig gods i 1647. Men ingen kirke-

lige institusjoner utmerket seg som sær-
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Tabell 14. Fordeling av graver på gårdene i Rosendal 
(gnr. 8189).
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Figur 11. Kart over Kvinnherad skipreide. Gårder med graver.35

Gård Gnr.  Relativ  Graver yngre  Graver Graver eldre

  størrelse jernalder udatert jernalder

Nes 81 3,2 11 10 10

Skåla 82 5,6 5 20 1

Mel 85 2,8 1 2 1

Hatteberg 87 5,6 1 4 -

Totalt   18 36 12



skilt store eiere (se figur 13d), slik som i Etne. Det er heller 

ingen heleieområder tilknyttet kirkegodset. Bonde godset 

i Kvinnherad i 1647 lå jevnt spredt ut over i skipreiden, 

med unntak av i Rosendal (gnr. 81-89) og Guddal (gnr. 

90-94), hvor adelsmannen Mowatt eide det meste. I 1647 

hadde kronen, de lokale kirkene, prestebordet og borg-

erne relativt lite jordeiendom i Kvinnherad. Kronen 

hadde bygselrett i seks gårder, hvorav fire var bispegods 

forut for reformasjonen (Kvamme 1981b: 21ff.). 

Sammenstilling av materialet
I Kvinnherad møter vi et «heleieområde» i 1647 med stor 

representasjon av graver fra yngre jernalder. Gravene fra 

yngre jernalder indikerer da kanskje at heleieområdet 

først ble samlet i ett eierskap etter yngre jernalder, noe 

som stemmer bra med det vi vet om Axel Mowatts gods, 

selv om dette trolig bygget på en del eldre adelsgods. 

Utenfor heleieområdet til Mowatt finner vi bondeeie i 

samtlige gårder med våpengraver fra yngre jernalder (jf. 

tabell 16). Det er metodisk interessant å registrere at det 

er et sammenfall mellom kildene her. 

 Nå er imidlertid gårdene med våpengraver i Rosendal 

(gnr. 81-89) og til dels i Guddal (gnr. 90-94) svært store. 

Det virker derfor urimelig å relatere gravene her til «van-

lige» bønder. Det er liten tvil om at området ved 

 Rosendal (gnr. 81-89) og da særlig Skåla gnr. 82 og Nes 

gnr. 81 er svært rikt på fornminner, både fra yngre og 

eldre jernalder. Lendmannsgårdene Mel og Hatteberg 

fremstår som store gårder, men med langt enklere og 

færre gravminner enn Skåla gnr. 82 og Nes gnr. 81. 

 Da Mel og Hatteberg var lendmannsgods i middelalde-

ren, kan det tenkes at det opprinnelig peker tilbake på 

krongods, selv om dette er usikkert. Vi kan f. eks. ikke 

utelukke at lendmennene i Kvinnherad ble forlent med 

krongods som motytelse for de administrative oppga-

vene de her utførte for kongen. Det har vært hevdet at 

den nærliggende gården Skåla gnr. 82 var krongods fra 

gammelt av (Bjørkvik 1995: 61f.).37 Om Mel og Hatteberg 

var kongelig veitslegods på 1200-tallet, er det en teoretisk 

mulighet for at disse gårdene står i forbindelse med 

Skåla gnr. 82. 

 Et moment som synes naturlig å trekke inn er her, er 

spørsmålet om hvor den mulige kongsgården Kvinnar lå. 

I Torbjørns Hornkloves Haraldskvede hører vi om 

«Kvinnar». Her heter det at Harald Hårfagre «a Kvinnum 

byr» (Bjørkvik 1995: 61). Dette har bl. a. vært oversatt 

med (som) bor på Kvinnar (Ibid.). 

 Asgaut Steinnes (1955: 210) har lokalisert Kvinnar til 

munningen av Omviksdalen (gnr. 95-112) i Kvinnherad. 

Han har hevdet at Lund gnr. 95, Sæberg gnr. 96, Omvik 

gnr. 97/98 og Hjelmeland gnr. 100 var delingsprodukter av 

Kvinnar. Lokaliseringen til Steinnes bygger på en svært 

usikker tolkning av gårdsnavnet Landa gnr. 103, øverst i 

Omviksdalen. Ifølge Steinnes hadde gårder med «land» i 

førstestavelse bestemte militære funksjoner i forhold til 

kongsgårder. En gjennomgang av forholdene i Omvik-

dalen (gnr. 95-112) viser at det var 13 gårder her i 1647. 

Seks av disse hadde graver, fire med graver fra yngre jern-

alder. Gårdene øverst og i vestre del av Omviksdalen (gnr. 

95-112) har med unntak av to gårder ikke graver (jf. figur 

11). Det er ingen tegn til heleieområde i Omviksdalen 

gnr. (gnr. 95-112) i 1647. Eierstrukturen var preget av 
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Figur 12. Fordeling av parter med bygselsrett i 
Kvinnherad i 1647.

Tabell 15. Gårder med adelig bygselsrett i Kvinnherad pr. 1647. 

N=31

Eier  Antall gårder 

Axel Mowatt 24 

Galle 1 

HenrikThott 1 

Karen Mowat 3 

Karen og Axel Mowat 1 

Trond Teiste 1 

Totalt 31 

Kvinnherad

Konge  6 6 %

Kirke s  22 21 %

Prestebord  10 10 %

Kirke l  6 6 %

Borger  4 4 %

Bonde  25 24 %

Adel  31 30 %

Tabell 16. Gårder med våpengraver i Kvinnherad sett i 
forhold til eiendomsforhold. *

N=14

Gård Gnr.  Relativ Mowatt Bonde  Kirke s.  Prestebord Borger

  størrelse    Kirke l. 

Tråkvik 8 0,9 x     

Nes 81 3,2 x  x   

Skåla 82 5,6      

Mel 85 2,8 x     

Hatteberg 87 5,6 x     

Skeie 90 2,8 x     

Seim 91 1,4 x     

Naterstad 94 1,2   x   

Setberg 96 0,7 x     

Myklebust L 105 0,7  x  x  

Sandvik 111 0,5  x    

Myklebust 123 3,1 x x x x x 

Tveit 138 0,9  x    

Røyrvik N 148 0,5  x    

Total   8 5 3 2 1 

*opplysninger om Dønhaug gnr. 122 mangler. Det er registrert en våpengrav her. 



deleie, bondeeie og forskjellige andre eiere. Både domka-

pitlet, Halsnøy kloster, Kvinnherad prestebord, Kvinn-

herad kirke, kongen og adelige som Mowatt og Galle eide 

her. Den største eiergruppen var likevel vanlige bønder, 

som hadde bygselrett i over halvparten av gårdene i 

Omvikdsdalen (gnr. 95-112) (jf. figur 13c). Det er således 

ingenting i eiendomsforholdene i 1647 som «binder» 

sammen gårdene som Steinnes mente var delingspro-

dukter av Kvinnar. 

 Bjørkvik (1995) har heller ikke funnet Steinnes’ argu-

mentasjon overbevisende. Han mener at dersom Kvinnar 

virkelig var en forsvunnet gård, så er en mer sannsynlig 

lokalisering det «eigenlege sentret i Kvinnherad, nemlig 

Skåla» (Bjørkvik 1995: 61). Han peker bl. a. på at «Skåla» 

er et sekundært navn og, med basis i Myhre og Ringstad, 

at gården har et rikt arkeologisk materiale «som peiker 

mot ei høvdingmakt i folkevandringstid». 

 Denne analysen viser imidlertid at det ikke har vært 

mulig å påvise, med utgangspunkt i den romlige fordelin-

gen av gravene fra yngre jernalder og eierstrukturelle 

trekk i 1647, jordeiendom som potensielt kan ha vært lei-

lendingsgods i yngre jernalder, hverken til lendmannsgår-

dene Mel gnr. 85 og Hatteberg gnr. 87, eller de nærliggende 

og svært funnrike gårdene Skåla gnr. 82 og Nes gnr. 81. 
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Figur 13. Kart over Kvinn herad. A) Karen og Axel Mowatts eiendommer pr. 1647. B) krongodset pr. 1647. 
C) bondegods pr. 1647. D) sentralkirkelig gods pr. 1647.
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Herdla og Hernar i Herdla og Radøy skipreide

Herdla gnr. 15 ligger helt nord på Askøy. Gården har en 

helt sentral lokalisering i sin region og har gitt navnet til 

skipreiden, sognet, fjorden mm. Herdla var lendmanns-

gård trolig fra senest 1160-70-årene og frem til 1180, da 

Filippus Arnesson falt på Ilevollen (Storm 1884). Det 

kjennes imidlertid stormannsætter fra Herdla forut for 

dette. Disse hadde kanskje bygård i Bergen (Helle 1982: 

296). Hernar gnr. 11 er en liten øy nord for Øygarden. I 

middelalderen satt lendmannen Aslak Erlendsson der, 

trolig fra noe før 1135 til slutten av 1150-årene (Storm 

1884). Øya ligger sentralt i forhold til seilingsleden til De 

britiske øyer. Aslak eide også en bygård i Bergen (Helle 

1982: 296). Under borgerkrigene sto Aslak på Hernar og 

stormannsætten på Herdla på hver sin side i konflikten. 

Var dette stormannsgårder med gods forut for 1100-

tallet, eventuelt tilbake til yngre jernalder?

Hovedtrekk i fordelingen av gravmaterialet i 
Herdla og Radøy
Det er registrert langt færre graver i Herdla og Radøy 

 skipreide enn både i Etne og Kvinnherad. Området må 

betegnes som funnfattig. Totalt kjennes det 77 graver 

herfra. Av disse kan 20 dateres til yngre jernalder, ni til 

eldre jernalder, mens 48 er udaterte (Fett 1965, 1969a, 

1969b, 1970). Det er registrert gravminner på 36 av 172 

sannsynlige middelaldergårder, dvs. ca. 20%. Bare 15 
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gårder har graver fra yngre jernalder. I tillegg kommer 17 

gårder med udaterte graver og fem gårder som bare har 

graver fra eldre jernalder (jf. figur 14). Ingen enkeltgårder 

skiller seg ut med særskilt mange graver, slik vi har sett 

det både i Etne og Kvinnherad. I tilknytning til den gamle 

storgården Herdla finner vi to gravfelt med udaterte 

graver: Gulbrandsøy gnr. 18 og Sætre gnr. 15.38 På Marøy 

gnr. 23 finnes et gravfelt med minst åtte gravhauger. På 

Hernar er det registrert seks-syv bautaer, sannsynligvis et 

gravfelt.39 Også på Io gnr. 8 er det registrert et mindre 

gravfelt. Sør i Alversund, ved Sakstad gnr. 18/19, Dale 

20/21, Meland gnr. 16, Fosse gnr. 25 og Frekhaug gnr. 23 

finner vi en samling med fem gårder som alle har 

 våpengraver fra yngre jernalder. 

 Det er påfallende at det nesten ikke er registrert graver 

på Askøy (jf. figur 14). Vi ser, med unntak av Herdla helt 

nord på Askøy og tre gårder helt øst (gnr. 1, 3, 6), at det er 

fullstendig fritt for graver på Askøy. Fisket har tradisjonelt 

stått sterkt i dette området, men det vanlige er likevel en 

kombinasjon av fiske og jordbruk. I 1647 var en stor del av 

landskylden, både på Askøy og særlig i Øygarden betalt i 

fisk. Lengre øst, i Alversund ble landskylden betalt i smør 

og huder. Flere av de funntomme gårdene på Askøy er 

likevel relativt gode gårder som, etter landskyldverdien i 

1647, er større enn gjennomsnittsgården i undersøkelses-

området (jf. figur 14). Sammenligner vi Askøy med 

Øygarden, hvor forholdene for jordbruk er svært karrige, 

er det faktisk flere gårder her som har graver, selv om 

disse bare sjelden har tilknytning til gårds tun (Indrelid 

1996: 138). Også i Manger ser vi tendenser mot store sam-

menhengende funntomme områder. 

Hovedtrekk i eiendomsforhold i Herdla og Radøy
I Herdla og Radøy skipreider er eierstrukturen av en helt 

annen karakter enn både i Etne og Kvinnherad. Vi finner 

store sammenhengende «blokker» av eiendommer, dvs. 

gårder med samme eiere. Sentralkirkelige institusjoner 

eide 46% av partene med bygselrett i undersøkelsesom-

rådet (jf. figur 15) Særlig slående er Apostelgodsets eien-

dommer, som omfatter store deler av Askøy og hele Alvøy 

nord i Øygar den, samt noen gårder i Manger (jf. figur 

16b). Dette er eiendommer som sannsynligvis stammer 

fra kongelige donasjoner på 1200-tallet og 1300-tallet 

(Helle 1982: 337). Jevnfører vi Apostelgodsets eiendom-

mer med Bergenhus kongsgårds eiendommer i 1647, 

fremkommer et svært interessant bilde (figur 16). Vi ser 

at Apostel kirkens og Bergenhus kongsgårds eiendommer 

«utfyller» og griper inn i hverandre. Dette kan kanskje 

tyde på at disse eiendommene tidligere var samlet som 

en enhet. Bergenhus kongsgård var på 1500-tallet 

bemyndiget til å konfiskere sentralkirkelig jordegods i 

militærstrategisk og forsyningsmessig sammenheng 

(muntl. med. S. Kvamme 1997). Det er derfor mulig at 

også Bergenhus kongsgårds eiendommer i 1647 tidligere 

var Apostelgods, selv om dette er noe usikkert. Munkeliv 

kloster hadde også eiendommer omkring og ved Herdla 

allerede i 1146. I et vernebrev fra pave Eugenius III til 

abbed Orm i Munkeliv kloster fremgår det at Munkeliv 

eide Nikolaikirken på Herdla med de øyene som tilhørte 

den (DN XII nr. 1). Det står ikke spesifisert hvilke øyer 

dette er, men One gnr. 42 var sannsynligvis blant dem. 

Det ser ikke ut til at selve Herdla gård på dette tidspunk-

tet var i Munkelivs eie. Munkeliv hadde vel trolig overtatt 

noen mindre eiendomsparter som fulgte kirken og som 

tidligere var gitt kirken av en stormann på Herdla.40

 Holder vi Munkelivs eiendommer utenfor og regner 

Bergenhus kongsgårds eiendommer i 1647 som tidligere 

Apostelgods, står vi ovenfor et sammenhengende heleie-

område på ca. 30 gårder som trolig lar seg tilbakeføre til 

middelalderen, og som har relasjon til lendmannsgården 

Herdla. 

 Adelen hadde i 1647 bygselrett i 23 gårder i undersø-

kelsesområdet (jf. figur 15), 17 av disse var Axel Mowatts. 

Han hadde overtatt store deler av det gamle Nonneseter-

godset, som vi finner registrert i Vincens Lunges jordebok 

fra 1535 (NRJ IV 469-96; Holmsen og Bjørkvik 1952-1954 

(1972): 31). Av figur 18 ser vi at lendmannsgården Hernar 

inngår i denne eiendomsgruppen. Seks av eiendommene 

er lokalisert til nordre del av undersøkelsesområdet, til 

Vågnes gnr. 29/30 Innhelle gnr. 33. Det er også en konsen-

trasjon på Meland og Askøy, men disse er ikke fullt så 

relevante i vår sammenheng. 

 Munkeliv klosters eiendommer41 lå også relativt 

samlet, men hadde ikke en så konsentrert struktur som 

Apostelgodset (jf. figur 17). Munkelivgodset var mest 

konsentrert ved Sletten (gnr. 7175) i Lindås og fra Bø gnr. 

24 til Vågenes gnr. 29/30 i Manger. Munkelivs eiendom-

mer ved Sletten (gnr. 71-75) kan ha relasjon til den nær-

liggende kongsgården Lygra gnr. 57/58 i Lindås, uten at 

dette skal diskuteres nærmere her. Strukturen i eien-

domsmassen sør for dette er ikke så konsentrert. Dette 

kan indikere at Munkeliv her har kjøpt tidligere bonde-

gods, men dette er usikkert. 

 Sammenlignet med Etne og Kvinnherad var der i 1647 

svært lite bondegods i Herdla og i Radøy (jf. figur 17a). 

Det var noe bondegods sør i Alversund, øst i Manger, en 

gård på Askøy og to ute i Øygarden. Bondegodset nær 

Bergen var trolig under sterkt oppkjøpspress i senmid-

delalderen. Likevel er det bare få diplomer som vitner om 

jordtransaksjoner. Det er svært mye kirkelig jordegods 
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Figur 15. Fordeling av parter med bygselrett i Herdla og 
Radøy i 1647 (antall og prosent).

Herdla/Radøy

Konge  14/11 14 %

Kirke s  37/48 46 %

Prestebord  5/11 9 %

Kirke l  2/5 4 %

Borger  5/10 8 %

Bonde  3/10 7 %

Adel  11/12 13 %



rundt Bergen. Store deler av denne jordeiendommen må 

rimeligvis ha vært samlet før den ble overdratt til de sen-

tralkirkelige institusjonene på 1100, 1200- og 1300-tallet. 

Dette kan bety at hovedtrekkene i eiendomsstrukturen i 

dette området kan oppfattes som «preurbane», og følge-

lig går lenger tilbake enn byen og institusjonene der. 

Følgelig var også bondeeien i eldre tid liten. 

Sammenstilling av materialet
Vi ser at det er et klart sammenfall mellom det påviste 

funntomme området på Askøy og heleieområdet knyttet 

til Herda. Det er noe usikkerhet omkring Bergenhus 

kongsgårds eiendommer, men trolig dannet disse 

sammen med Apostelgodset en eldre enhet. Når det gjel-

der Hernar er det vanskelig å trekke noen sikre konklu-

sjoner, men gården inngikk i en konsentrasjon av gam-

melt Nonnesetergods i Manger. Likevel er det vanskelig å 

tenke seg Hernar, med sin beliggenhet og karrige jord-

bruksvillkår, som en sentralgård i denne gruppen. 

Fiskeriene og kontrollen med seilingsruten til De britiske 

øyene har nok heller spilt en vesentlig rolle for lokalise-

ringen av en lendmann til denne gården. 

 I Herdla skipreide var det bare tre gårder i 1647 hvor 

bønder hadde bygselrett. I et ellers meget funnfattig 

område er det interessant å merke seg at nettopp disse 

tre gårdene med bondeeie har graver. Fosse gnr. 25 og 

Dale gnr. 20/21 har begge våpengraver, mens Florvåg gnr. 

6 har en grav som ikke kan dateres. I Radøy skipreide 

hadde bønder bygselrett i 1647 i ti gårder, ikke en eneste 

av disse har gravfunn. Dette viser at sammenhengen 

mellom bondeeie og gravfunn ikke må oppfattes som et 

absolutt forhold, men mer som en tendens. 

 Gravene fra yngre jernalder er lokalisert til områder 

med bondeeie i 1647, men gårdsstrukturen skaper van-

sker for oss. I dette undersøkelsesområdet er gårdsstruk-

turen vesentlig forskjellig fra f. eks. Etne og Kvinnherad i 

Sunnhordland. Gård ene er langt mindre, det er færre 

bruk pr. gård og de er mer jevnstore. Dette har nok først 

og fremst sammenheng med topografiske forhold, som 

gjør at den dyrkbare jorda ligger spredt (Bakka og Kaland 

1971). I Øygarden er det registrert yngre jernalders graver 

på gnr. 35 og 39. Bondeeie finner vi på nabogårdene gnr. 

38 og 42. Lengre nord i Øygarden er det hverken bonde-

eie eller graver fra yngre jernalder. I Alversund ligger fem 

av seks gårder med våpengraver i en «klynge» helt sør. 

Dette er det eneste området i Alversund hvor vi finner 

bondeeie i 1647. I Radøy skipreide er gravene fra yngre 

jernalder lokalisert til gårder tett ved gårder med bonde-

eie i 1647, (f. eks. gnr. 90 og 71, gnr. 68 og 66, gnr. 61 og 

62, gnr. 44 og 49). Det er uvisst hvordan dette skal tolkes, 

men vi kan likevel konstatere at gravene fra yngre jernal-

der i hovedsak er lokalisert til områder med bondeeie i 

1647. 

 Jeg ser dette som en indikasjon på at den romlige for-

delingen av gravene i undersøkelsesområdet har sam-

menheng med eiendomsforholdene. Vi har sett at det i 

heleieomåder er lite graver, særlig gjelder dette Apostel-

kirkens eiendommer, mens områder med bondeeie og 
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sammensatt eierstruktur oftere har graver. Om vi relate-

rer disse forholdene til modellen for å spore godsstruktu-

rer i yngre jernalder (s. 27), blir konklusjonen at vestre 

del av Askøy og hele Alvøy i Øygarden kan ha vært en 

form for leilendingsgods eller underbruk av Herdla i 

yngre jernalder. I tillegg må vi trolig regne med at noe av 

Munkeliv-godset, særlig det i Øygarden, lå til denne 

enheten. Det er også sannsynlig at hele eller deler av 

Allehelgen-godsets ni gårder, deriblant Herdlevær gnr. 46, 

skal regnes inn i gruppen.43 Vi står derfor ovenfor et 

svært stort og sammenhengende heleieområde som har 

en relativ sikker tilknytning til Herdla. Denne eierstruktu-

ren kan føres tilbake til tidlig middelalder. Det er nesten 

ingen graver fra yngre jernalder i dette området. Det er 

vanskelig å tenke seg at det ikke skal være en sammen-

heng mellom fraværet av graver og den konsentrerte 

eierstrukturen her. 

 På Alvøy og Hjartøy i Øygarden er det registrert såkalte 

strandtufter fra eldre og yngre jernalder og middelalder. 

Tuftene på Hjartøy, som ligger innenfor det påviste hel-

eieområdet, er undersøkt av Live Johannessen i et hoved-

fagsarbeide i arkeologi (1996).44 Det er til sammen 38 

tufter på Hjartøy. Johannessen har tolket tuftene i retning 

av organisert fiskeværsvirksomhet. Dateringene av tuf-

tene viser at de trolig går av bruk omkring 1100-1200-

tallet (Johannessen 1996: 84). Hun mener at fiskeværet 

kan ha vært eid og styrt av stormenn, småkonger og etter 

hvert kirken. Det har tidligere vært diskutert hvor fisk-

40
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erne kom fra. De fleste er enige om at fiskeværene først 

og fremst var for tilreisende fiskere, også Johannessen. 

Både Bente Magnus (1974) og Sigmund Alsaker (1989) 

har knyttet tuftene til den mye nyere fjæremannstradi-

sjonen. Johannessen avviser denne tolkningen og kon-

kluderer med at det foreløpig ikke er mulig å avgjøre 

hvem som fisket eller hvor de kom fra (1996: 93f). 

 Etter min vurdering, på bakgrunn av eierstrukturen i 

dette området, er det mest sannsynlig at fiskeværet på 

Hjartøy var drevet fra storgården Herdla og at fiskerene 

var en form for leilendinger fra Askøy eller på annen 

måte sto i et slags klientforhold til Herdla-stormannen. 

At fiskeværsaktiviteten opphører på 1100- og 1200-tallet 

kan da kanskje settes i relasjon til at den økonomiske 

enheten Herdla-godset sannsynligvis var, ble splittet opp 

og omfordelt til kirkelige institusjoner etter at lendman-

nen Filippus var død i 1180. 

 Som oppsummering mener jeg å ha funnet klare indi-

kasjoner på at Herdla med omkringliggende gårder var 

en godsenhet som går tilbake i yngre jernalder. Dette kan 

forklare hvorfor det er så få graver i dette området. 

Områdene uten graver var trolig en form for leilendings-

gods under Herdla. Avviklingen av fiskeværene i 

Øygarden kan ha sammenheng med endrete eiendoms-

forhold mot slutten av 1100-tallet. Gjensidig inspirert har 

både Svein Indrelid (1996: 143) og Tore Iversen (1995: 

174) pekt på at mangelen på graver kan ha sammenheng 

med leilendingsdrift på gårdene. Disse har imidlertid 

ikke trukket inn eiendomsforholdene og sett dette i for-

hold til fordelingen av gravene. 

 Når det gjelder Hernar er tolkningen mer usikker; det 

er mindre materiale å gripe fatt i. Kanskje var øyas strate-

giske posisjon utslagsgivende for at det satt en lendmann 

der i middelalderen og at området hadde en annen 

struktur enn Herdla. 

Bø i Hyllestad i Lavik skipreide

I dette undersøkelsesområdet er det Bø gnr. 85 som er 

lendmannsgården. Som tidligere nevnt er det en viss 

usikkerhet omkring lokaliseringen av denne gården. Isak 

i Bø var lendmann pr. 1239 og døde i 1247 (Storm 1884). 

Vi skal nå undersøke om Bø i Hyllestad var setegård i et 

gods og om det i tilfelle går tilbake til tidlig middelalder 

og yngre jernalder. 

Hovedtrekk i fordelingen av gravmaterialet i Lavik
Det er registrert forholdsvis få graver i Lavik skipreide, og 

området kan i hovedtrekk sammenlignes med Herdla og 

Radøy. Totalt kjennes det ca. 55 graver fra hele jernalde-

ren (Fett 1954a, 1954b, 1954c). Nitten kan dateres til 

yngre jernalder, vel 30 er udaterte, mens seks graver kan 

dateres til eldre jernalder. Det er registrert graver på 22 av 

98 sannsynlige middelaldergårder, ca. 22% (jf. figur 19). 

Gravene fra yngre jernalder fordeler seg på ti gårder (jf. 

figur 21c). I tillegg kommer 11 gårder hvor det er regis-

trert udaterte graver, og en gård med grav fra eldre jernal-

der. Den klart største gravrøysen i undersøkelsesområdet 

ligger på Bø. Rudkallurda, som gravrøysen kalles, måler 

18-25 m i tverrmål og er mellom 2-3 m høy (Fasteland 

1983a: 13).45 Dessverre kan ikke gravrøysen dateres. Stør-

relsen alene faller imidlertid innenfor Bjørn Ring stads 

(1987b) definisjon av et storhaugsentra i eldre jernalder. 

Det er også registrert to andre udaterte graver på Bø (jf. 

figur 21d). Området Oppedal gnr. 47/48 – Haugland gnr. 

57/58 – Takle gnr. 62/64 utmerker seg med flest gårder 

med graver fra yngre jernalder. I dette området ligger 

også de gårdene, som etter landskyldverdien pr. 1647 

skiller seg ut som de klart største. Oppedal gnr. 47/48 og 

Takle gnr. 6264 er f. eks. nesten syv og fem ganger større 

enn en gjennomsnittlig gård i skipreiden. På nordsiden 

av Sognefjorden er gårdene jevnt over mindre, men 

betingelsene for jordbruk er likevel ikke dårlige. 

 Det er hverken registrert graver i nordre del av Gulen 

eller på Losna. I munningen av, og langs Lifjorden er det 

registrert graver på fire av syv gårder. Inne i Lifjorden er 

det likevel bare fra Lundeland gnr. 48 vi kjenner funn fra 

yngre jernalder.46 
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N=10

Gård Herred Gnr.  Relativ Kirke Bonde Krone Prestebord Adel

   stør. sent. 

Meland Alversund 16 1,6    x 

Sakstad  Alversund 18/19 3,0 x    

Dale  Alversund 20/21 2,4  x x  

Frekhaug Alversund 23 0,9 x    

Fosse Alversund 25 2,8  x   

Håtoft Alversund 31 1,0     x

Io Herdla 8 1,3     

Toft Herdla 35 0,5 x    

Askeland Manger 68 1,4 x    

Hole Manger 90 0,8   x  

Sum    4 2 2 1 1

Tabell 18. Fordeling av graver fra yngre jernalder i Herdla og 
Radøy sett i forhold til de største eiergruppene. 

Tabell 17. Gårder i Herdla og Radøy skipreider med våpen
graver fra yngre jernalder, jevnført med eierforhold 1647.

 Antall gårder Antall gårder med graver  Gårder med graver

  fra yngre jernalder i prosent

Bonde 14 3 21%

Konge 25 4 16%

Apostel kirken 31 2 6%

Nonneseter 20 1 5%

Munkeliv kloster 33 1 3%
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1.Våpengrav y.ja. 

2. Annen grav y.ja.

3. Grav udatert

4. Grav e. jern.

Uten kjent grav

Gårder med graver

Gjennomsnittlig gård (ca. 1,9 lauper smør)

Opplysninger mangler

Bondegods

Figur 19. Kart over Lavik skipreide. A) Fordeling av gårder med graver. B) Bondegods pr. 1647.



 I østre del av Hyllestad er det registrert påfallende få 

graver. Fra Tveit gnr. 103 i sør til Alefjeld gnr. 66 i nord er 

det, med unntak av Bø, Atterås gnr. 57 og Birkeland gnr. 

58, ikke registrert graver på noen av de 23 gårdene her. 

Forholdene for jordbruk må likevel sies å være bra, selv 

om ingen gårder utmerker seg, etter landskyldverdien i 

1647, som særskilt store. Med unntak av Mølmesdal gnr. 

16 er det heller ikke registrert graver på gårdene nordvest 

i Lavik. Gårdene er gjennomgående små. Gode gårder, 

som f. eks. Hjelmeland gnr. 19/21, finnes også her. 

 Vi står alså ovenfor en storhaug på Bø og et funntomt 

område øst for Bø. Hovedtyngden av gravene ligger på 

sørsiden av Sognefjorden og ved Lifjorden. 

Hovedtrekk i eiendomsforhold i Lavik
Skattematrikkelen fra 1647 viser et stor adelig heleieom

råde i Hyllestad. Hele 41% av partene med bygselrett i 

undersøkelsesområdet var i adelig besittelse (jf. figur 20). 

De adelige eiendommene deles i hovedsak mellom 

Daniel Bildt og Tage Thott (jf. tabell 19). Mye av denne 

jordeiendommen tilhørte det såkalte Losna-godset, opp-

kalt etter gården Losna gnr. 4, som var hovedgård i godset 

på 1300-tallet. Det er uavklart hvor gammelt Losna-

godset er. Losna-herren Rosenkrantz fikk kanskje tilbake-

ført tidlige sjelemessegods ved reformasjonen. To av de 

aktuelle gårdene er oppført i Munkeliv klosters jordebok 

fra 1175. Dette kan indikere at Losna-godset er eldre enn 

dette, men det er usikkert.47

 En stor del av adelsjorden i 1647, deriblant Bø, tilhørte 

i 1535 Vincens Lunge. Det har vært diskutert om denne 

delen av Lunge-godset tidligere var Nonnesetergods, slik 

det vanligvis hevdes, eller om eiendommene kom inn i 

Lunge-godset via hans hustru fru Margrete (Kellmer 

1963; Sandberg 1970). Både Inger Kellmer og Per-Øyvind 

Sandberg har uavhengig av hverandre hevdet at Lunge-

godset kom fra Fru Margrete og dermed var Losna-gods 

(Kellmer 1963: 44; Sandberg 1970: 97). Ingen av disse har 

imidlertid tatt hensyn til at Bø sannsynligvis var lend-

mannsgård på 1200-tallet, og dermed trolig hadde en tett 

tilknytning til kronen. 

 I 1647 hadde kronen bygselrett i ca. 11 gårder i under-

søkelsesområdet (jf. figur 20). Disse fordeler seg i to klyn-

ger (jf. figur 21b). Dette var bispegods i senmiddelalde-

ren, og kom først inn under kronen ved reformasjonen 

(Kellmer 1963: 11f; Kvamme 1981b: 160). Vi skal særlig 

feste oss ved heleieområdet i Hyllestad, som i 1647 gren-

set opp til Daniel Bildts eiendommer (Lunge-gods). 

 Ellers ser vi av figur 20 at borgerne, med 16% av par-

tene med bygselrett, var den nest største eiergruppen i 

Lavik pr. 1647. Rasmus Lauritsen, borgermester i Bergen 

(fire gårder) og Anne Jensdatter, enke etter lagmannen i 

Bergen, var de største eierne (11 gårder). 

 Som oppsummering kan vi slå fast at det er påvist et 

stort todelt adelig heleieområde hvor Bø inngår, og et 

mindre heleieområde bestående av tidligere bispegods. 

Det er uvisst hvor gammel strukturen i denne eien er. Bø 

var ikke setegård i det historisk kjente Losna-godset, men 

det er noe tvil om det har vært en eller to godsdannelser i 

dette området. Bondeeien er lokalisert til sørsiden av 

Sognefjorden. 

Sammenstilling av materialet
Det første vi registrerer ved en sammenligning av den 

romlige fordelingen av gravmaterialet fra yngre jernalder 

og eierstrukturelle trekk i 1647, er det klare sammenfallet 

mellom fordelingen av våpengraver og gårdene med 

bondeeie (jf. figur 19). Særlig tydelig er dette for området 

vest for Taklo gnr. 6264. Dette indikerer kanskje at den 

romlige fordeling av gravene ikke er tilfeldig, men skal 

forstås i relasjon til eiendomsforholdene. 

 Av figur 21 fremgår det at begge de påviste heleieom

rådene i hovedsak sammenfaller med funntomme områ-

der. Særlig gjelder dette Daniel Bildts og Kronens (tidli-

gere bispegods) eiendommer (jf. figur 21b). 

 I det store todelte heleiområdet, identifisert ved Tage 

Thott og Daniel Bildts eiendommer pr. 1647, har bare en 

av 44 gårder (2%) graver fra yngre jernalder (jf. figur 

21a,b,c). Dette må sies å være påfallende lite, tatt i 

betraktning at godset utgjør nær halvparten av alle går-

dene i undersøkelsesområdet. Til sammenligning har ni 

av de 54 øvrige gårdene gravminner fra yngre jernalder 

(17%). Det todelte heleieområdet har bare en tidel av 

 gårdene med graver fra yngre jernalder. Bare tre av 18 

graver fra yngre jernalder ligger på gårder tilknyttet det 

store heleieområdet (jf. figur 21a og figur 21b). Legger vi 

til det lille heleiområdet, kan vi plusse på syv gårder, 

samtlige uten graver. Når det gjelder stadnavnsmaterialet 

i heleieområdene, finner vi usammensatte naturnavn, 

som Ås, og gårdsklassenavn som land, stad her. Dette 
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Tabell 19. Antall gårder med adelige bygselrett i 
Lavik pr. 1647.

Eier Antall 

Tage Thott 27 

Daniel Bildt 15 

Daniel Bildt og Tage Thott 1 

Iver Vind 1 

Totalt 44

Lavik

Konge  11 10 %

Kirke s  4 4 %

Prestebord  14 13 %

Kirke l  5 5 %

Borger  17 16 %

Bonde  12 11 %

Adel  44 41 %

Figur 20. Fordeling av parter med bygselrett i Lavik pr. 1647 
(antall og prosent). 



tyder klart på eldre bosetning og at manglende graver 

ikke har sammenheng med bosetningsutvikling, men 

snarere en sammenheng med eiendomsforholdene. 

 Den konsentrerte eindomsstrukturen, i kombinasjon 

med fravær av graver fra yngre jernalder, kan derfor indi-

kere at Losna-Lungegodset har opphav i jernalderen, og 

følgelig er langt eldre enn de skriftlige kildene viser. Vi 

kan konstatere at det rundt Bø, den eneste gården som 

har gravhaug svarende til Ringstads storhaugdefinisjon, 

er store sammenhengende heleieområder uten gravfunn. 

Videre kan vi konstatere at det er et stort sammenfall 

mellom områdene med våpengraver fra yngre jernalder 

og bondeeie i 1647. Om vi relaterer dette til modellen for 

å spore godsstrukturer i yngre jernalder, er det sannsynlig 

at Bø var hovedgård i et gods med røtter i jernalderen. De 

funntomme heleieområdene kan da representere et eldre 

leilendingsområde eller andre former for underbruk. 

 Avgrensingen av heleieområdet mot øst og nord er 

problematisk fordi det strekker seg utenfor undersøkel-

sesområdet. Godsets sørøstgrense har kanskje gått ved 

Bålen gnr. 68 eller Hjartholm gnr. 66/67. En indikasjon på 

dette er at når vi nærmer oss Risnesfjorden er det stadig 

flere gårder med bondeeie i 1647 som har graver fra 

yngre jernalder. Grensen på nordsiden av Sognefjorden 

har kanskje gått ved Mølmesdal gnr. 16. I 1647 er dette 

den eneste gården i heleieområdet hvor det er registrert 

våpengraver fra yngre jernalder. Det er uvisst hvordan vi 

skal tolke dette. Var det en fri mann/klient som hadde et 

oppsyn med godset og dets grense, eller er gravene her et 

uttrykk for bondeeie, og hvor gården senere har blitt 

integrert i godset ved utvidelse av det? Dette er spørsmål 

som egger fantasien, men som må stå ubesvarte her. Når 

det gjelder de udaterte gravene innen godsområdet er 

mange av disse «kystrøyser» som ikke har en klar gårds-

tilknytning, f. eks. Risnes gnr. 46 og Ytrefjord gnr. 54. 

 Et moment som til nå ikke er trukket inn i diskusjo-

nen, er det store kvernsteinsbruddet i Hyllestad. Bruddet 

ligger like nord for undersøkelsesområdet (jf. figur 19). 

Bruddet består egentlig av hundrevis av mindre brudd 

(O. Rønneseth 1977: 10). Bruddet var sannsynligvis i drift 

allerede i yngre jernalder. Det har vært tatt ut store 

kvanta kvernstein i Hyllestad både i nyere og eldre tid 

(ibid: 21). De eldste delene av bruddet har nærmest et 

industri-lignende preg. Kvernsteinene fra Hyllestad har 
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forsynt både et norsk og utenlandsk marked (T. Rønne-

seth 1996: 3). Bruddet representerte en betydelig økono-

misk ressurs i middelalderen. Det er registrert kvernstein 

av granatglimmerskifer, trolig fra Hyllestad, i samlingene 

til 15 museer i Danmark, ett museum på Færøyene og ett 

i Sverige.48 På Færøyene og i Danmark er det funnet 

kvernstein, sannsynligvis fra Hyllestad, i vikingtidskon-

tekst. I Lund i Sverige er det funnet kvernstein fra Hylle-

stad, datert til ca. år 1000, og på Bryggen i Bergen er det 

funnet kvernstein fra Hyllestad fra 1100 til 1300 (T. Røn-

ne seth 1996: 6f). Dette viser at bruddet helt sikkert var i 

drift i vikingtid/tidlig middelalder. Men hvem eide brud-

det, og kan driften relateres til de påviste godsstruktu-

rene? Rønsæter gnr. 71 i Hyllestad, hvor kvernsteinsbrud-

det ligger, var i 1535 i Vincens Lunges eie (NRJ IV: 474) og 

har dermed eiermessig forbindelse med det påviste 

 heleieområdet. Det er vanskelig å trekke sikre konklusjo-

ner ut fra det foreliggende kildematerialet. Men det er 

tenkelig at produksjon og eksport av kvernstein i 

Hyllestad best kan forstås i relasjon til en større gods-

enhet. Dette er spørsmål det skulle vært interessant å 

undersøke nærmere. 

 I sum kan vi derfor trekke en konklusjon om at Bø kan 

ha inngått i en større godsenhet allerede i yngre jern-

alder. På 1300-tallet var det imidlertid Losna som var 

hovedgård i det påviste heleieområdet. Vi kan likevel ikke 

utelukke at Bø tidligere hadde en slik funksjon, selv om 

dette er usikkert. Bø er imidlertid den eneste gården i 

undersøkelsesområdet som har en gravhaug som kan 

defineres som en storhaug. 

Ukjent lendmannsgård i Aurland skipreide

Vi vet ikke med sikkerhet hvilken gård i Aurland skipreide 

lendmannsætten hadde tilhold på. I sagaene hører vi om 

flere ættestore menn fra Aurland. Men om «Aurland» 

refererer til bygda eller en spesiell gård er usikkert. I 

Egilsoga er Aurland spesifikt omtalt som en gård: «Tord 

hadde Aurland, den garden som far deira hadde butt på» 

(Egilsoga: 41). Det har vært hevdet at Aurland er et sam-

lenavn for Sult (Onstad) gnr. 30, Vinjum gnr. 8 og Aurdal 

(prestegården) gnr. 1249 (Ohnstad 1962: 117), men dette er 

noe usikkert. Trolig satt det lendmenn i Aurland allerede 

fra 1045 og til 1154. Aurland er dermed et av de tidligste 

lendmannssetene i denne undersøkelsen.50 Er det mulig 

å identifisere godsstrukturer i Aurland for å belyse dette 

spørsmålet nærmere?

Hovedtrekk i fordelingen av gravmaterialet i 
Aurland
I Aurland er det registrert 134 graver fra jernalderen (Fett 

1954). Av disse kan 40 dateres til yngre jernalder, 83 er 

udaterte, mens minimum 11 kan dateres til eldre jern-

alder. Det er registrert graver på 27 av 54 sannsynlige 

middelaldergårder, dvs. 50%. Gravene fra yngre jernalder 

fordeler seg på 19 gårder, i tillegg er det åtte gårder som 

har udaterte graver (jf. figur 22). I funnrikdom kan 

Aurland sammenlignes med Kvinnherad i Sunnhordland, 

og det er langt flere gravminner her enn f. eks. i Lavik og 

Herdla/Radøy. 

 Våpengraver fra yngre jernalder finner vi på 14 gårder. 

Disse fordeler seg relativt jevnt mellom bygdelagene 

Flåm (gnr. 36-49) og Aurland (gnr. 1-35), mens det er 

noen færre i Undredal (gnr. 50-57) og Nærøy (gnr. 58-69) 

(jf. figur 22). Tendensen i undersøkelsesområdet er at vi 

finner våpengraver og andre graver fra yngre jernalder på 

store gårder, mens på mindre gårder forekommer de 

langt sjeldnere. Det mulige lendmannssetet, med vekt på 

Aurdal (prestegården) gnr. 1251 og Sult/Onstad gnr. 30, 

utmerker seg klart med flest gravminner. Hele 54 graver, 

eller noe over 40% av gravmaterialet i undersøkelsesom-

rådet, er lokalisert til dette området. Aurdal gnr. 12, med 

sine fire våpengraver, er også den gården som har flest 

våpengraver fra yngre jernalder i Aurland. 

 Det øvrige gravmaterialet i Aurland skipreide har en 

relativt desentralisert fordeling. Figur 22 viser at både 

gårdene med våpengraver og andre graver fra yngre jern-

alder ligger spredt ut over hele skipreiden. I Flåmsdalen 

er det en tendens mot at gravene fra yngre jernalder er 

lokalisert til gårdene ned mot dalbunnen, mens det opp-

45

Analyse – Aurland

0 km 10

N

17

18

19

16
15

14

13

29

28

33

30

36

39
4038

49

35

32

34

31

8
11

10
5

43
2

7

12

61

62
59

64

65

69

67

58

53

51

50

45

46

47
44

48 42

43 41

49

38

60

54/55

1

40

39

36
19

18

17

1615

13

14

28

29

33

34

32 30

31
10

11

5

42
7
8

35

26

21

3

12

1. VÂpengrav y.ja.

2. Annen grav y.ja.

SD/FI - 1997

Uten kjent grav

GÂrder med graver

3. Grav udatert

SD/FI - 1997

1. Våpengrav y.ja.  

2. Annen grav y.ja.

3. Grav udatert

Uten kjent grav

Gårder med graver

Gjennomsnittlig gård (ca 3,6 lauper smør)

Gjennomsnittlig gård i utsnittskasse

Opplysninger mangler

Figur 22. Kart over Aurland skipreide. Fordeling av gårder 
med graver.



46

Kapittel 5

Figur 23. Kart over Aurland. A) Apostelgodset pr. 1647. B) Krongodset pr. 1647. C) Bondegodset pr. 1647.  
D) Utland prestebord/kirke/sognepresten og Korskirken pr. 1647. 
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over i dalen er flere små gårder som har udaterte graver. I 

Aurlandsdalen ligger gravene fra yngre jernalder spredt 

fra dalbunnen og opp til Belle gnr. 19. Langs Nærøy-

fjorden er gårdene, målt etter landskylden pr. 1647, jevnt 

over mindre enn i nedre del av Flåmsdalen og Aurdalen. 

Her er det registrert graver fra yngre jernalder på to 

gårder og udaterte graver på fem gårder. 

 Samlet sett gir gravmaterialet i Aurland inntrykk av å 

være spredt ut over de ulike bygdelagene, men med en 

særlig konsentrasjon i bunnen av Aurlandsdalen. Det 

finnes ingen sammenhengende funntomme områder, 

slik som i Etne, Herdla/Radøy og Lavik. Betyr dette at det 

ikke var noen regulære godsdannelser i Aurland i yngre 

jernalder? Vi skal se nærmere på dette spørsmålet. 

Hovedtrekk i eiendomsforhold i Aurland
Det karakteristiske ved eiendomsforholdene i Aurland 

skipreide i 1647 er det store innslaget av deleie. Aurland 

skiller seg fra de andre undersøkelsesområdene ved at 

det er vanlig at mange personer har bygselrett i en og 

samme gård. Dette skyldes sannsynligvis gårdsstruktu-

relle forhold og stor bruksdeling. Skattematrikkelen av 

1647 viser at bønder i Aurland eide over en firedel av par-

tene med bygselrett, og at de hadde bygselsrett i halvpar-

ten av gårdene (26 av 54) (jf. figur 24). Bondegodset i 

Aurland pr. 1647 kan dermed sammenlignes med bonde-

godset i Etne og Kvinnherad, selv om bøndene i Aurland 

hadde bygselrett i noen flere gårder. Bondegodset i 

Aurland er spredt ut over hele skipreiden (jf. figur 23c). 

Det var mye bondegods både på Vangen og i Aurlands-

dalen og Flåmsdalen, mens det var noe mindre langs 

Nærøyfjorden. 

 Nest største eiergruppe i Aurland i 1647 var prestebor-

det, som hadde bygselrett i 18 gårder. Utland prestebord 

hadde bygselrett i 15 av disse, men dette var stort sett 

deleie. Mange av disse eiendommer lå tidligere til Rygg 

kirke. I 1544 befalte Christopher Huitfeldt, høvedsman-

nen på Bergenhus og den protestantiske superintenden-

ten Geble Pedersøn at flere kirker på Vestlandet skulle 

nedlegges (1544 DN IX nr. 763). Blant disse finner vi Rygg 

kirke. Jordegodset til Rygg kirke ble i denne forbindelse 

overført til Korskirken i Bergen, men ble senere tilbake-

ført til Vangen kirke og prestebordet der (DN IX s. 794).52 

Kan noen av disse eiendommene knyttes til en donasjon 

fra en stormann eller kongen ved etableringen av Rygg 

kirke, kanskje en gang i løpet av 1100-tallet? Er det mulig 

å komme på sporet av eldre godsstrukturer gjennom en 

nærmere analyse av den geografiske strukturen til disse 

eiendommene (jf. figur 23d)?

 Kongen hadde bygselrett i 15 gårder i Aurland skip-

reide (jf. figur 24). Bare fire gårder var heleide (gnr. 26, 32, 

45, 69). Tre av disse var trolig ryddet i allmenning (gnr. 26, 

45, 69). Tolv av gårdene var tidligere bispegods (Kvamme 

1981a: 113ff, 1981b: 193ff.) Med unntak av Vangen-

området lå kronens eiendommer i 1647 jevnt spredt ut 

over hele skipreiden (jf. figur 23b). 

 Apostelkirken hadde bygselrett i tre gårder. To av disse 

er lokalisert ved siden av krongods i 1647 (jf. figur 23a og 

figur 23b). Det kan være en sammenheng mellom disse 

forholdene, men dette er usikkert. 

 Det er flere interessante trekk ved adelseien i 1647. 

Ivar Wind hadde bygselrett i syv av åtte gårder med adelig 

eie, men også her dreier det seg om deleie. Rygg kirke tok 

i 1330/40 inntekter i til sammen ni gårder i Aurland, og 

disse partene kan gjenfinnes i skattematrikkelen. I fire av 

gårdene hadde også Ivar Wind i 1647 bygselrett. Dette 

kan indikere at deler av eiendommene til Rygg kirke på 

1300-tallet i utgangspunktet kom fra samme eiendoms-

gruppe som vi i 1647 finner i Ivar Winds eie. Men det er 

grunn til å understreke at dette er noe usikkert. 

 Vi finner alt i alt ingen klare tegn på heleieområder i 

Aurland skipreide i 1647. Eierstrukturen er gjennom-

gående preget av deleie. Det ser ut til at bruksdelingen i 

1647 var kommet svært langt, slik at navnegårdsenheten 

kanskje er en noe vid analyseenhet her. Bondeeien er 

jevnt fordelt i hele undersøkelsesområdet. 
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Figur 24. Fordeling av parter med bygselrett i Aurland pr. 
1647. Antall og prosent. 

Tabell 20. Eiendomsforhold i 1647 til gårder i Aurland med 
våpengraver fra yngre jernalder. 

Aurland

Konge  15 15 %

Kirke s  10 10 %

Prestebord  18 18 %

Kirke l  6 6 %

Borger  17 17 %

Bonde  26 26 %

Adel  8 8 %

N=13

Gård Gnr.  Rv.  Bonde Krone Pr.bord Kirke s  Kirke l Adel Borger

Kvam 5 3,2 x x  x  x 

Vinjum 8 2,1 x  x x   x

Aurdal m/Vangen 12 1,7  x x    

Veim 18 2,1 x x x    x

Bjelde 19 1,4 x   x x x 

Loven 28 4,2 x x x    x

Onstad/Svult 30 1,6 x x x    x

Frettheim 36 3,0  x x   x 

Li indre 39 1,7   x x   

Berekvam 47 0,3 x      

Brekke 49 2,1 x x x    x

Dyrdal 67 1,1 x      

Drego 69 0,6  x     

Totalt   9 8 8 4 1 3 5



Sammenstilling av materialet
En godsstruktur med opphav i yngre jernalder skulle 

etter de kriteriene jeg har stilt opp, bestå av et heleieom-

råde med få graver fra yngre jernalder. En slik tendens 

finner vi ikke i Aurland skipreide. 

 Dersom vi sammenligner de 13 gårdene med våpen-

graver fra yngre jernalder med eiendomsforholdene i 

1647, ser vi av tabell 20 at bønder har bygselsrett i ni av 

dem, dvs. ca. 70% tabell 20 viser også kompleksiteten i 

eiendomsforholdene i Aurland. Eksempelvis hadde både 

kronen og prestebordet bygselrett i åtte av gårdene med 

våpengraver. Vi ser at eierstrukturen i gårdene med 

våpengraver var svært sammensatt, og preget av deleie. 

 I BK fra ca. 1340 nevnes ni gårder som Rygg kirke i 

Aurland tok inntekt fra (BK 43b, 44a).53 Disse eiendom-

mene har en interessant geografisk fordeling. Eiendom-

mene ligger samlet i tre forskjellige områder: 

· Ty gnr. 2 og Kvam gnr. 5. 

· Øyum gnr. 16, Veim gnr. 18 og Bjelde gnr. 19. 

· Flåm gnr. 38, Olnheimi (forsvunnet part under Indre Li 

gnr. 39) og Brekke gnr. 49. 

 I tillegg kommer en part i Ytre Li gnr. 39. På denne bak-

grunnen kan det se ut som at eiendommene til Rygg kirke 

stammer fra tre forskjellige geografiske områder. Vi kan 

selvsagt ikke utelukke at Rygg kirke selv har kjøpt eien-

dommer. Men det er påfallende, tatt i betraktning at det i 

1647 er lite adelsgods i Aurland (jf. figur 24, s. 50), at Ivar 

Winds eiendommer i 1647 delvis er samlokalisert med 

gårdene Rygg kirke tok inntekt av i 1330/40 (jf. tabell 21). 

 Ivar Wind hadde i 1647 bygselrett i Kvam gnr. 5. Denne 

gården skiller seg ut som den klart største av hans gårder 

(jf. relativ verdi (Rv.) angitt i tabell 21). Av figur 22, s. 48 

fremgår det at nettopp rundt Kvam gnr. 5 finnes fire små-

gårder uten gravfunn. Imidlertid er det ikke mulig, med 

unntak av Ty gnr. 2, å etablere en eiermessig sammen-

heng mellom disse gårdene, derfor kan vi ikke tolke dette 

som en mulig godssamling og godsstruktur, heller ikke 

topografiske forhold tilsier dette. 

 Ut fra de metodiske og teoretiske premissene jeg har 

satt for analysen, er det likevel godt samsvar mellom 

eierstruktur og den romlige fordelingen av gravminner i 

Aur land. Eierstrukturen i 1647 er preget av deleie, uten 

klare tendenser mot godsdannelse. De største eiendoms-

samlinger har strøgodsstruktur i form av deleie og går-

dene er ikke samlokalisert. Det har ikke vært mulig å 

påvise heleieområder uten gravfunn. Vi kan derfor langt 

på vei utelukke noen stor godsdannelse i Aurland både i 

yngre jernalder og middelalder. Når det gjelder spørsmå-

let om hvilken gård som var lendmannsgård i Aurland, er 

dette fremdeles uavklart. 

Urnes i Årdal/Marifjøra skipreide

I dette området er det Urnes gnr. 91 som er undersøkelse-

sobjektet. Det har vært diskutert om Urnes i Sogn eller 

Ænes gnr. 64 i Kvinnherad var setegården til lendmannen 

«Gautr af Órnesi» (eventuelt Ænesi) (Magerøy 1991 

(1988): 238ff). Jeg tar her utgangspunkt i Magerøys tolk-

ning. Det ser ut til at Urnes avløste lendmannssetet i 

Aurland (1045-1154). Det satt lendmenn på Urnes trolig 

fra 1163-1240.54 Vi skal se nærmere på spørsmålet om 

Urnes var setegård i et gods i middelalderen med røtter 

tilbake i yngre jernalder. 

Hovedtrekk i fordelingen av gravmaterialet 
i Årdal og Marifjøra
I Årdal og Marifjøra skipreider er det registrert 182 graver 

fra jernalderen. Tjueni av gravene er datert til yngre jern-

alder, 142 er udaterte, og minst 11 kan dateres til eldre 

jernalder. Gravene fordeler seg på 28 av 66 sannsynlige 

middelaldergårder, dvs. 42%. På 16 gårder er det regi-

strert graver fra yngre jernalder, på 12 gårder er det regi-

strert udaterte graver, mens en gård bare har en grav fra 

eldre jernalder (jf. figur 25). Området er totalt sett rikt på 

gravminner og kan sammenlignes med Kvinnherad. 
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N=7

 Antall graver fra jernalder Eiendomsforhold pr. 1647.   x = part med bygsel BK * 

Gård Gnr.  Rv.  Graver fra y. ja.  Graver fra e. ja Graver udat  Konge Kirke s.  Prestebord Kirke l Bonde Borger RK.  

Ty 2 1,2     x     x 

Kvam 5 3,2 2 1  x x   x  x 

Tero 14 1,9 2 2      x x  

Belle 19 1,4 2 2   x  x x  x 

Li ytre 31 1,9      x  x x x 

Vikeland 34 0,3           

Styvi 58 0,4   1     x   

Totalt   6 5 1 1 3 1 1 5 2 4 

*Nevnt under Rygg kirke i Bergen kalvskinn ca 1340 (BK 43b, 44a). 

Tabell 21. Gårder som Ivar Vind har bygselrett i pr. 1647.



 I undersøkelsesområdet er det er registrert fem gårder 

med gravfelt med ti eller flere graver. Særlig utmerker 

Hovland gnr. 3, Hæreid gnr. 27 og Moa gnr. 10 i Årdal seg. 

Nær halvparten av gravminnene i undersøkelsesområdet 

er lokalisert til disse tre gårdene. Det øvrige gravmateria-

let fordeler seg relativt jevnt innen undersøkelsesområ-

det. Vi kan imidlertid merke oss at det i området ned mot 

Marifjøra, rundt Joranger gnr. 3/455, er en konsentrasjon 

med gårder uten gravfunn (jf. figur 25). Joranger gnr. 3/4 

var i 1647 den størst gården i undersøkelsesområdet, 

med en landskyld på hele 23,4 lauper smør, over åtte 

ganger så stor som en gjennomsnittlig gård.56 Blant går-

dene rundt Joranger, som ikke har gravfunn, finner vi -vin 

og heim navn som f. eks. Høgi gnr. 7 og Oppheim gnr. 5. 

Dette tyder på at disse gårdene var i drift og bosatt forut 

for middelalderen. 

 Det er registrert våpengraver fra yngre jernalder på 15 

gårder dvs. 23% av gårdene. Disse fordeler seg relativt 

jevnt ut over i undersøkelsesområdet. Urnes gnr. 91 er, 

sammen med Fet gnr. 19, den gården hvor det er regis-

trert flest våpengraver fra yngre jernalder. Fra Urnes kjen-

ner vi tre våpengraver. En gravhaug på Urnes svarer til 

Ringstads storhaugdefinisjon (Ringstad 1987b), men det 

er flere andre gårder i dette området som også har stor-

hauger. På to små gårdene sør for Urnes er det ikke regis-

trert graver. Heller ikke på Kroken gnr. 69/90 nord for 

Urnes kjennes det gravminner. Men vi må ta i betrakt-

ning at det er relativt store avstander mellom disse går-

dene. De funntomme områdene her er ikke topografisk 

sammenhengende og har et mindre omfang enn det 

funntomme området ved Joranger gnr. 3/4. 

 Urnes var etter landskyldverdien i 1647 den nest 

 største gården i Årdal/Marifjøra skipreide, nesten fire 
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Figur 25. Kart over Årdal og Marifjøra skipreider. Fordeling 
av gårder med graver. 
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Figur 26. Kart over Årdal og Marifjøra. A) Christoffer Gøys 
eiendommer pr. 1647. B) Krongods og Apostelgods pr. 1647. 



ganger så stor som gjennomsnittet. I 1380 var Urnes 

skyldsatt til «atta lauper bool tolfret hundrad» (DN I nr. 

463). Av de gårdene vi kjenner skylden på så tidlig, var 

Urnes med sine 128 lau per smør den høyest skyldsatte 

gården i hele Sogn (Holm sen 1937: 54a). I 1450 årene var 

Urnes, sammen med noen få andre gårder på Vestlandet, 

blant de høyest skyldsatte gårdene i hele landet (Magerøy 

1991 (1988): 253). 

 Gravmaterialet i dette undersøkelsesområdet er, med 

unntak av tre større gravfelt, relativt jevnt fordelt. Det er 

registrert et funntomt område rundt Joranger. Den 

antatte lendmannsgården Urnes skiller seg ut med rela-

tivt mange og store gravminner. Topografisk sett ligger 

gården noe adskilt. Følgelig er det ikke registrert funn-

tomme gårder rundt Urnes. 

Hovedtrekk i eiendomsforhold i Årdal og Marifjøra
Borgergodset utgjorde med 25% av partene med bygsel-

rett den største eiergruppen i undersøkelsesområdet (jf. 

figur 28).57 Futeenken Maren Lavolds eiendommer lå rela-

tivt samlet rundt Joranger (jf. figur 27a), men bare tre små 

gårder var heleide (gnr. 13, 14, 26). Hennes eiendommer 

var imidlertid delvis infiltrert i Simen Nilsens eiendom-

mer. Han var fut i Sogn og eide i 1647 en konsentrasjon på 

seks gårder ned mot Marifjøra (jf. figur 27b). Med unntak 

av Marheim gnr. 10 var samtlige gårder heleide. Dette var i 

hovedsak adelsmannen Trond Benestok sitt gods på 1500-

tallet (Tang 1950: 20). Kronen hadde også bygselrett i flere 

gårder i området ved Joranger (jf. figur 27). Dette var 

deleie, og gårdene var tidligere bispegods (Kvamme 

1981b: 219ff). Gnr. 9, 10 og 11 i Årdal og gnr. 16 i Hafslo er 

gårder som sannsynligvis ble ryddet i allmenning.

 Prestebordet hadde i 1647 bygselrett i 17 gårder (jf. 

figur 28). De to største eierne i denne gruppen var Hafslo 

prestebord og sognepresten i Leikanger (jf. Erik Ivarsen 

figur 27b). Sognepresten hadde bygselrett alene i samt-

lige av sine gårder. Likevel var ikke gårdene heleide. 

Heller ikke disse eiendommene kan derfor defineres som 

et heleieområde. 

 Bønder hadde i 1647 19% av partene med bygselrett i 

undersøkelsesområdet (jf. figur 28). Det er en ujevn forde-

ling av bondegodset i undersøkelsesområdet. Det var 

nesten ikke bondeeie i Hafslo, mens det i Årdal var langt 

flere gårder hvor bønder hadde bygselrett (jf. figur 27a). 

Adelen hadde bygselrett i ni gårder i 1647 i undersøkelses-

området (jf. figur 28). Adelseien var fordelt på Byrge Juel, 

Elin Marsvin, Ivar Wind og Christoffer Gøye. Den danske 

adelsmannen Christoffer Gøyes eiendommer, deriblant 

Urnes, var den eneste adelseien som lå samlet (jf. figur 

26a). Adelseien fordelte seg motsatt av bondeeien: i Årdal 

sogn, hvor hovedtyngden av bondegodset lå, var det bare 
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Figur 27. Kart over Årdal og Marifjøra. A) Bondegods og 
Maren Lavolds eiendommer pr. 1647. B) Simen Nilsen og 
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Årdal

Konge  11 14 %

Kirke s  4 5 %

Prestebord  17 21 %

Kirke l  4 5 %

Borger  20 25 %

Bonde  15 19 %

Adel  9 11 %

Figur 28. Fordeling av parter med bygselrett i Årdal og 
Marifjøra (antall og prosent).



adelseie i én gård (gnr. 30). Resten av adelsgodset lå i 

Hafslo og Luster sogn, hvor det nesten ikke var bondeeie. 

 Det er alt i alt ingen klare tendenser mot heleieområ-

der i Årdal/Marifjøra skipreide. Rundt den antatte lend-

mannsgården Urnes finner vi i 1647 bare tre heleide 

gårder som ligger relativt samlet. Bondeeien er i hoved-

sak lokalisert til Årdal sogn. 

Sammenstilling av materialet
Eiendomsforholdene i undersøkelsesområdet er svært 

komplekse. Det var flere adelige ætter her, og forholdet 

mellom dem er ofte uklart. Joranger gnr. 3/4, Fet gnr. 19, 

Kroken gnr. 90 og Urnes gnr. 91 i Hafslo var alle adelige 

setegårder på 1400- og 1500-tallet (Tang 1950: 19f). Mye 

av det tidligere adelsgodset her ble pantsatt på 1500- og 

1600-tallet og var derfor i 1647 futegods. Det har derfor 

vært vanskelig for meg å skille disse eiendommene fra 

hverandre. 

 I to områder finner vi kombinasjonen av konsentrert 

eierstruktur, med innslag av heleide gårder og fravær av 

gravminner fra yngre jernalder. Den minste konsentra-

sjonen finner vi ved den antatte lendmannsgården Urnes, 

mens den største konsentrasjonen ligger ved Joranger. 

 Eien rundt Urnes besto i 1647 av tre gårder; Urnes gnr. 

91, Kinserdal gnr. 92 og Aasen gnr. 93 (jf. figur 26a). 

Christoffer Gøye, eide også en part uten bygselrett i 

Hovland gnr. 3 i Årdal. I et diplom fra 1378 fremgår det 

imidlertid at Gøyes eiendommer først ble samlet ut på 

1300-tallet (DN I nr. 448). Vi får vite at Sigurd Havtore s-

son skjenket den daværende eieren av Urnes, adelsman-

nen Erling Einarsson i Hildegard i Bergen, fire gårder, 

deriblant «(A) sla wallir. Kinzudal ok Krok». Det er almin-

nelig antatt at Krok henviser til Kroken gnr. 90 (Holmsen 

1937: 56a,b). (A) sla wallir var imidlertid trolig en plass 

under Urnes (Hatlevoll) og det finnes også en annen 

plass under Urnes som heter Kroken gnr. 91,8. Identifi-

seringen av Krok i diplomet er derfor usikker. 

 I et annet diplom, fra 1380, listes en rekke gårder/ 

parter opp (DN I nr. 463). Her fremgår det at den samme 

Erling Einarsson gav datteren sin parter/gårder: Saude 

gnr. 53 i Luster, Reuereitrum (?), Øvrebø sannsynligvis gnr. 

75 i Hafslo, Kinserdal gnr. 92, Atlevoll, sannsynligvis 

Hatlevoll gnr. 91,16 og hele Urnes gnr. 91. Dette kan være 

deler av det gamle Urnes-godset, men dette er usikkert. 

 Tabell 22 viser et relativt høyt sammenfall mellom 

gårder med våpengraver fra yngre jernalder og bondeeie 

i 1647 i Årdal sogn. I fire av syv gårder med våpengraver 

var det her registrert bondebygselrett. Utenfor Årdal sogn 

er det ikke sammenfall. Dette har sannsynligvis sammen-

heng med at det tidligere, på 1400- og 1500 tallet, var 

adelseie her. Denne har senere blitt pantsatt og er regis-

trert som borgergods i 1647. 

 Når det gjelder Urnes har vi sett at den danske adels-

mannen Christoffer Gøye i 1647 hadde bygselrett i to små 

gårder utenom Urnes. Det er ikke registrert graver på 

noen av disse. På Urnes er det derimot registrert tre 

graver fra yngre jernalder og tre fra eldre jernalder. Imid-

lertid kan ikke denne eiendomsgruppen føres lengre til-

bake enn 1378. 

 Vi må derfor konkludere med at det ikke har vært 

mulig å påvise heleieområder i 1647 som har relasjon til 

Urnes.58 Fra Marifjøra og oppover mot Fet gnr. 19 i Hafslo 

er det tendenser mot konsentrert eierstruk-

tur og lite graver. På 1400-tallet finner vi 

kjernen i et adelsgods her. Det er mulig at 

dette representerer en eldre enhet, uten at 

dette kan avgjøres sikkert. 

Kvåle i Sogndal skipreide

Kvåle gnr. 23 var lendmannssete fra senest 

ca. 1218 til 1295. Med en jordverdi på 120 m. 

m. på begynnelsen av 1300-tallet var gården 

i middelalderen blant de høyest skyldsatte 

gårdene i Norge (DN I nr. 207). Det er flere 

grunner til å tro at det lå et større leilen-

dingsgods til Kvåle. I 1244 hører vi at «den 

rikaste mannen i Sogn var då Brynjolf, son 

til Jon Stål. Han hadde hovedgarden på 

Kvåle» (Sturl. saga II: 106). Det heter videre i 

sagaen at da Brynjolf skulle holde julegjeste-

bud på Kvåle, var blant annet hans «fribøn-

der» tilstede (ibid). Begge disse sitatene 

vitner indirekte om et større jordegods.59 

Men lar dette seg etterspore, og har et even-

tuelt gods røtter tilbake i yngre jernalder?

51

Analyse

N=15

Gård Sogn Gnr.  Relativ Bonde Borger Prestebord Krone Adel kirke sen.

   stør. 1647 1647 1647 1647 1647 1647

Tørvi Haf.  6 0,8     x 

Marheim Haf.  10 0,6 x x    

Fet Haf.  19 2,5  x    

Melheim m/ Øeriens Haf.  21 2,6  x    

Ugulen Haf.  23 0,6   x    

Veum Haf.  24,25 0,6   x x  

Urnes Haf.  91 4,1     x 

Høyheim Lys.  71 2,3  x x   

Årdalstangen m/ T.  Ård.  4 0,3 x     

Lægreid Ård.  6 1,2 x     

Ve Ård.  9 0,8    x  

Øvstetun Ård.  19 1,0 x     

Jevnåkre Ård.  31 0,6   x   

Seim Ård.  32 2,2      x

Ofredal Ård.  33 0,2 x     

Totalt    5 4 4 2 2 1

Tabell 22. Gårder med våpengraver fra yngre jernalder sammenlignet med 
eiendomsforhold i 1647.



Hovedtrekk i fordelingen av 
gravmaterialet i Sogndal
Det er registrert minst 92 graver fra jernalderen i 

Sogndal.60 Førtisyv av gravene kan dateres til yngre jern-

alder, 28 er udaterte, mens minst 17 kan dateres til eldre 

jernalder. Gravene fordeler seg på 28 av 55 sannsynlige 

middelaldergårder i denne skipreiden. Noe over halvpar-

ten av gårdene har med andre ord graver fra jernalderen. 

Tjueen gårder har graver fra yngre jernalder, fire gårder 

har bare udaterte graver og tre gårder har graver bare fra 

eldre jernalder (jf. figur 29). Det er registrert 31 våpengra-

ver fra yngre jernalder i Sogndal; disse fordeler seg på 15 

gårder. På Nes gnr. 11 er det registrert hele ni våpengra-

ver, fra Stedje gnr. 64 kjennes fire våpengraver fra yngre 

jernalder, mens Kvåle og fire andre gårder (gnr. 22, 29, 34, 

39) har to våpengraver hver. 

 I motsetning til flere av de andre undersøkelsesområ-

dene er det ingen store gravfelt i Sogndal. Vi kan merke 

oss at det rundt og ved Nes gnr. 11 ligger flere store gårder, 

hvor det ikke er registrert graver (jf. figur 29 og figur 31c). 

Hverken på Åberge gnr. 14, Hove gnr. 16, Årvål gnr. 17 eller 

Loftesnes gnr. 2, som er store gårder, er det registrert 

graver fra jernalderen. På Barsnes gnr. 3 er det registrert 

en røys, sannsynligvis fra eldre jernalder (Solberg 1986: 

210). Kan det på denne bakgrunnen tenkes at Nes gnr. 11 

har vært et felles gravfelt for flere av de omkringliggende 

gårdene? Ser vi nærmere på dateringene av våpengra-

vene på Nes, finner vi at gravene har en relativt jevn tids-

messig fordeling. Selv om flere av gravene skulle være 

blandet sammen, er det mulig å skille ut tre graver fra 

perioden 750-850 e. Kr (B 12562, B 3985, B 1245), to 

graver fra 800-900 e. kr (B 3973, B 3976) og tre graver fra 

900-1050 e. kr (B 10428, B 1243, B 3222) (Dommasnes 

1976; Solberg 1986; Moberg 1992). En så jevn tidsmessig 

fordeling kan tyde på at gravfeltet er et vanlig gårdsgrav-

felt, med et begrenset antall begravelser pr. generasjon.61

 Kvåle gnr. 23 og Stedje gnr. 64 er gårdene med nest flest 

graver i Sogndal. På Kvåle er det totalt registrert ni graver, 

hvorav tre er fra yngre jernalder, mens det på Stedje er 

registrert 11 graver, hvorav fire er fra yngre jernalder. 

Også på Foss gnr. 19, like ved Kvåle, er det registrert rela-

tivt mange gravminner. De øvrige gårdene med gravfunn 

har stort sett mellom en og to graver (jf. figur 31c) 

 Samlet sett fordeler gravene seg ut over i hele skiprei-

den, men med et klart tyngdepunkt nederst i Sogndals-

dalen. Over 40% av alt gravmaterialet finnes på Nes gnr. 

11, Foss gnr. 19, Kvåle gnr. 23 og Stedje gnr. 64. Vi finner et 

funntomt område ved Åberge gnr. 14, Hove gnr. 16 og 

Årvål gnr. 17 og innover langs Barsnesfjorden.62 Våpen-

gravene fra yngre jernalder er lokalisert fra nedre del av 

dalen og opp til Eggum gnr. 29 og i området ved Uglum 

gnr. 34 – Ruggesete gnr. 39. Men det er også registrert en 

våpengrav helt øverst i Sogndalsdalen, på Svedalen gnr. 

46 (jf. figur 29). Hvordan sammenfaller denne romlige 

fordelingen av gravmaterialet med de senere eiendoms-

forholdene?
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Hovedtrekk i eiendomsforhold i Sogndal
I 1647 hadde borgere bygselrett i hele 24 gårder i Sogndal 

(jf. figur 30). Største eier blant borgerne var Mette 

Pedersen, enke etter Nils Pedersen. Hun hadde bygselrett 

i 17 gårder, og var dermed den klart største godseieren i 

Sogndal i 1647 (jf. figur 31a). De fleste av hennes eien-

dommer var tidligere adelsgods. Med unntak av fem 

gårder (gnr. 20, 28, 41, 42 og 59) kan vi spore samtlige av 

hennes eiendommer tilbake til Hans Sigurdsson og 

Vincens Lunge. Hans Sigurdsson var på 1400-tallet den 

suverent største private jordeieren i Norge. Hans gods-

kompleks, som også i skandinavisk sammenheng var 

stort, besto av nærmere 600 gårder/parter (Sandberg 

1970: 182). I dette godskomplekset finner vi også Kvåle-

godset. Vincens Lunges eiendommer i Sogndal ser deri-

mot ut til å ha vært tidligere Nonnesetergods (Holmsen 

1978: 91; Øye 1986: 350). 
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Figur 30. Fordeling av parter med bygselrett i Sogndal i 1647 
(antall og prosent).
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Hovedtyngden av Mette Pedersens gods ser ut til å 

komme fra Hans Sigurdsson. Med utgangspunkt i Sand-

bergs (1970) rekonstruksjon av Hans Sigurdssons jorde-

bok63 finner vi at av 17 gårder/parter i hans eie ca. 1500 

var ni i Mette Pedersens eie i 1647. Med unntak av Kjør

nes gnr. 1 var alle de heleide gårdene til Hans Sigurds sons 

i Mette Pedersens eie i 1647. Sentralt blant disse eien-

dommene finner vi lendmannsgården Kvåle gnr. 23. 

 Vi ser at Mette Pedersens gods i 1647 fordeler seg i to 

områder. Den ene konsentrasjonen ligger i nedre del av 

Sogndalsdalen, med en samling rundt Kvåle gnr. 23. 

Eiendommene strekker seg i et 5 km langt 

belte fra Lerheim gnr. 61 i vest til Nes gnr. 11 i 

øst. De østre eiendommene deles med 

kronen (gnr. 11, 16 og 17).64 Vi kan også 

merke oss at tre av de østre eiendommene 

(gnr. 3, 9, 11) er nevnt i Lunges jordebok. 

 Den andre konsentrasjonen er betydelig 

mindre. Den ligger lengre oppe i dalen og 

omfatter seks gårder fra Elvagjeng gnr. 36 i 

sør til Hildeskår gnr. 42 og Staveteig gnr. 41 i 

nord. Halvdelen av disse eiendommene 

hørte tidligere til Lunge-godset og må derfor 

regnes som Nonnesetergods (gnr. 36, 37, 38) 

(NRJ IV: 482f). 

 Ser vi nærmere på det generelle eien-

domsbildet, finner vi at bønder i 1647 hadde 

bygselrett i ti gårder og at ca. 13% av bygsels-

partene var i bondeeie (jf. figur 30). Med 

unntak av Åberge gnr. 14 og Stenehjem gnr. 

28 var bondeeien lokalisert til små eller 

 gjennomsnittlige gårder (jf. figur 32d). 

Gårdene med bondeeie i øvre del av 

Sogndals dalen (gnr. 30-60) er ikke nevnt i tiendelistene 

fra 1522 (NRJ III). Dette kan tyde på at gårdene da lå 

øde.65 Over halvparten av gårdene i Sogndals området lå 

øde på 1500-tallet (Øye 1986: 433). Vi kan derfor ikke ute-

lukke at bondeeien i øvre del av dalen i 1647 kan være et 

resultat av gjenrydning på 1500- og 1600-tallet, selv om 

dette er usikkert. I sum må vi derfor fastslå, både med 

tanke på antall gårder og størrelsen på disse, at det ser ut 

til å være lite bondeeie i Sogndal i 1647, sammenlignet 

med f. eks. Aurland og til dels Årdal. 

 Kronen hadde bygselrett i ti gårder og ca. 13% av byg-

selrettpartene var i kronens eie i 1647 (jf. figur 30). Samt-

lige av kronens eiendommer i Sogndal lå før reformasjo-

nen til biskopen (Kvamme 1981b: 216). Hovedtyngden av 

disse eiendommene lå i nedre del av dalen og innover 

Barsnes fjorden (jf. figur 31b). Eien besto i hovedsak av 

spredte parter. Vi kan merke oss at den sentralkirkelige 

eien i Sogndal i hoved sak var samlokalisert med kronens 

eiendommer. 

 Adelen hadde i 1647 bygselrett i ni gårder i Sogndal (jf. 

figur 30). Ivar Wind var største enkelteier med seks 

gårder/ parter. Ikke noe av adelsjorden lå samlet. 

Sammenstilling av materialet
Det er påfallende at bønder i 1647 bare hadde bygselrett i 

en av de 15 gårdene med våpengraver fra yngre jernalder 

(jf. tabell 23). Sogndal skiller seg i så måte klart ut i for-

hold til samtlige av de andre undersøkelsesområdene. 

Både i Etne, Nordhordland, Lavik, Aurland og Årdal var 

det i 1647 en overvekt av bondeeie i gårder med våpen-

graver fra yngre jernalder. Vi kan da spørre om årsaken til 

at det er registrert så lite bondeeie i gårder med våpengra-

ver fra yngre jernalder i Sogndal har sammenheng med de 

dramatiske hendelsene under borgerkrigene og en even-
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Tabell 23. Gårder med våpengraver fra yngre jernalder sammenlignet med 
eiendomsforhold i 1647 og gårder nevnt som Lungegods. 

N=12 *

Gård Gnr.  Relativ Borger Konge Adel Kirke s Prestebord Kirke l Bonde VL

  størrelse        NRJ IV

Nes 11 1,1 x x   x   x

Kvåle 23 5,7 x       

Foss 19 0,9  x      

Gurvin 25 1,6 x x  x    

Eggum 29 1,2  x  x x x  

Uglum 34 0,5 x       x

Hunderi 38 0,6 x       x

Ruggesete 39 0,2 x       x

Hodlekve 54 0,1   x     

Reppen 55 0,5       x 

Lereim 61 0,9 x  x   x  

Stedje 64 3,3   x     x

Total   7 4 3 2 2 2 1 5

*I skattematriklene mangler opplysninger for Årøyni gnr. 4, Rutlin gnr. 22 og Svedalen gnr. 46. Disse er derfor ikke med i tabellen.



tuell konfiskering av bondegods i forbindelse med slaget 

ved Fimreite i 1184 (Sverresoga). Middelalder kildene 

tyder på at det har skjedd betydelige endringer i eien-

domsstrukturen i løpet av middelalderen i dette området. 

 Etter det meget blodige slaget i Norefjorden i ytre del 

av Sogndalsfjorden sier kong Sverre til mennene sine 

«det er gildt å vete at de eig no alt det godset som dei åtte, 

desse gullbiksane som ligg her utfor stranda. » (Sverre-

soga 94). «Gullbiksane» sikter til de slagne og døde mot-

standerne som på dette tidspunktet lå og fløt i vannskor-

pen, mens «gods» sikter vel både til eiendeler, i form av 

penger o. l. og til jordegods. Ifølge sagaen falt mer enn 

2000 mann i dette slaget, blant dem store jordeiere. Det 

fremgår ikke direkte av sagaen at Sverre konfiskerte 

gårder i Sogndal, men vi vet at like før slaget var Sverres 

menn på represalietokt inne i selve Sogndalsbygda. Her 

plyndret og brente de ned 100 gårder (Sverresoga: 81f). 

 I forkant av slaget ved Fimreite hører vi om Arntor av 

Kvåle (Sverresoga: 79). Som storbonde hadde han tydelige 

interesser i kaupangen i Sogn. Han var en av initiativta-

kerne til drapet på Ivar Dape, Sverres sysselmann i Sogn. 

Ivar Dape og hans menn hadde krevd ekstra veitsler av 

bøndene og planla dessuten å ta sete i kaupangen. Dette 

var mer enn de lokale jordeierne kunne tåle. Drapet på 

Ivar Dape og mennene hans var for øvrig den direkte for-

anledningen til herjingen i Sogndal. Det er vel ikke 

usannsynlig at Sverre konfiskerte bondegods i Sogndal 

etter slaget, særlig gods som hørte til anførerne bak 

drapet. Dette kan være forklaringen på mangelen på bon-

deeie i 1647 i gårder med våpengraver fra yngre jernalder 

i Sogndal. Andre tolkninger er også mulige: f. eks. et 

adelsgods som stadig ekspanderer og tar opp i seg tidli-

gere bondegods ved f. eks. kjøp. Vi har sett at i Aurland 

hadde bønder bygselrett i nærmere 70% av gårdene med 

våpengraver (ni av 13). I Sogndal finner vi derimot at 

bønder bare hadde bygselrett i en av 15 gårder (7%). Dette 

er en såpass markant forskjell at det mest nærliggende er 

å sette det i forbindelse med konfiskering av jordegods. 

 Som tidligere nevnt stammet Mette 

Pedersens gods dels fra det gamle 

Nonnesetergodset og dels fra Hans 

Sigurdsson. Dersom vi aksepterer at 

Sverre konfiskerte gods i Sogndal, må vi 

regne med at dette godset senere ble 

omfordelt. Kanskje gikk noe til Jon Stål, 

som først var sysselmann og etter hvert 

ble lendmann i Sogndal og kanskje gikk 

deler av det konfiskerte godset til ulike 

kirkelige institusjoner,

 Det funntomme området rundt og 

ved Nes gnr. 11 ser imidlertid ikke ut til å 

ha spor etter godsstrukturer. En nær-

mere analyse av eiendomsforholdene 

viser en eierstruktur preget av deleie (jf. 

tabell 24). På denne bakgrunn kan vi 

langt på vei utelukke et eldre gods her. 

 Om vi derimot rekonstruerer Kvåle-

godset med utgangspunkt i Mette Pedersens 

eiendommer og deretter trekker fra Lunge-

godset som var gammelt Nonnesetergods, 

trer et helt annet bilde frem (jf. tabell 25). 

Vi ser da at gårdsmassen, foruten setegården 

Kvåle gnr. 23, består av en rekke mindre 

gårder uten graver. Vi ser videre at mange av 

gårdene er heleide. Gårdene fra 16-28 og 61 

ligger relativt samlet. Kanskje er dette kjer-

nen i et eldre stormannsgods. Gnr. 36-59 

ligger høyere oppe i Sogndalsdalen og eien-

dommene ser derimot ut til å ligge mer 

spredt. Det at det ikke finnes gravminner på 

disse gårdene sannsynliggjør at vi kanskje 

står overfor en godsstruktur med røtter til-

bake i yngre jernalder, selv om vi her må 

være svært varsomme i tolkningene. Som 

nevnt er det regi strert graver fra jernalder på 
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N=9

Gård Gnr.  Relativ stør. y. ja e. ja Udat Krone Kirke s.  Prestebord Adel Bonde Borger VL

Kjørnes 1 0,5       x   x

Loftesnes 2 1,2      x  x x 

Barnes 3 2,6  1     x  x x

Kvam 9 3,2  1 3  x    x x

Nes 11 1,1 11   x  x   x x

Navarsete 13 0,6 1      x   

Åberge 14 3,6    x   x x  x

Hove 16 1,8    x x x   x 

Årvål 17 1,9    x  x   x 

Totalt   12 2 3 4 2 4 4 2 6 5

Tabell 24. Oversikt over eiendomsforholdene rundt og ved Nes gnr. 11.

Tabell 25. Rekonstruert Kvålegods (Mette Nilsens eiendommer pr. 1647 og 
Vincens Lunges eiendommer 1536).

N=11

Gård Gnr.  Relativ  Grav Grav Grav  Borger Prestebord Krone Kirke s Kirke l Adel

  størrelse y. ja e. ja udat

Hove 16 1,8    x x x x  

Årvål 17 1,9    x x x   

Sand66 20 0,2    x     

Kvåle 23 5,7 3 2 4 x     

Flugeim 27 1,1  1  x     

«Schar» 28 ? 0,1    x     

Elvagjeng 36 0,3    x x    

Staveteig 41 0,3    x     

Hildeskår 42 0,2    x x    

Tylden 59 0,1    x     

Lereim 61 0,9 1  1 x    x x

Total   4 3 5 11 4 2 2 1 1



over 50% av de sannsynlige middelaldergårdene i Sogn-

dal. Noe under 40% av gårdene hadde graver fra yngre 

jernalder. Av tabell 25 fremgår det at langt færre gårder i 

det mulige Kvåle-godset har registrerte graver (18%). 

 I Sogndal er det dermed mulig at lendmannsgården 

Kvåle gnr. 23 var setegård i et gods med røtter tilbake til 

yngre jernalder. Men det fortoner seg likevel noe mer 

usikkert enn i de øvrige områdene vi har ment å påvise 

godssamlinger. Det er også mulig at den manglende bon-

deeien i gårder med våpengraver fra yngre jernalder kan 

ha relasjon til en konfiskering av bondegods i forbindelse 

med slaget på Fimreite. 

Naustdal i Førde skipreide

I 1347 søkte kong Magnus Eriksson på vegne av ridder 

Eiliv Eilivsson, trolig fra Naustdal, om pavelig dispensa-

sjon slik at denne skulle få gifte seg med Gyrid, datter av 

Erling Vidkunsson på Giske. Bakgrunnen for søknaden 

var at Eiliv og Gyrid, som slektninger i fjerde ledd, etter 

kanonisk lovgivning ikke hadde lov å gifte seg. Men pro-

blemet var ganske enkelt at rike ridder Eiliv ikke kunne 

finne annen brud i Norge av samme rang og stand som 

ham selv. Også pave Clemens VI innså dette, og innvilget 

med apostolisk velvilje søknaden (DN I nr. 308).67 Dette 

vitner om at Eiliv må ha vært en usedvanlig rik person. 

Hans formue må ventelig i hovedsak ha vært tuftet på 

jordeiendom både i Naustdal og andre steder i landet. 

 Lendmannen Eiliv i Naustdal, trolig i slekt med den 

nevnte ridder Eiliv, er omtalt tre ganger i Håkon 

Håkonssons saga (319, 326, 328), i forbindelse med slaget 

ved Largs og Håkon Håkonssons krigføring i Skottland i 

1263. Hans maktgrunnlag var kanskje knyttet til et jorde-

gods i Naustdal. Det har som nevnt vært tvil om Eiliv var 

fra Naustdal i Sunnfjord eller Nordfjord. Denne analysen 

tar utgangspunkt i at Eiliv’ene var fra Sunnfjord. Var 

Naustdal i Sunnfjord setegård i et gods med røtter tilbake 

i yngre jernalder?

Hovedtrekk i fordelingen av gravmaterialet i 
Førde skipreide
I Førde skipreide er det registrert 118 graver, de langt 

fleste er udaterte. Bare åtte graver kan dateres til yngre 

jernalder, 102 graver er udaterte, mens minst åtte graver 

kan dateres til eldre jernalder. Det er registrert graver på 

18 av 137 sannsynlige middelaldergårder, dvs. 13%. Dette 

er lite sammenlignet med de andre undersøkelsesområ-

dene. Bare seks gårder har graver som kan dateres til 

yngre jernalder, ti gårder har udaterte gravminner, mens 

to gårder har bare graver fra eldre jernalder (jf. figur 33a). 

Det er registrert to store gravfelt i undersøkelsesområdet. 

På Hustuft gnr. 13 er det registrert 24 udaterte graver, og 

på Vie gnr. 43 er det registrert 57 udaterte graver. Nær 

70% av gravene i undersøkelsesområdet er registrert på 

disse to gårdene alene. Også på Gjerland gnr. 5 er det 

registrert forholdsvis mange gravminner, ca. ti, hvorav to 

kan dateres til yngre jernalder. 

 Samlet sett er det registrert svært få gravminner i 

Førde skipreide. Området kan helst sammenlignes med 

Herdla/Radøy, men det er enda færre gårder med graver i 

Førde. Spørsmålet er om dette skyldes sen bosetning 

eller spesielle eiendomsforhold? I denne forbindelsen er 

særlig variasjoner og mønstre i den romlige fordelingen 

av gravminnene interessant. I Naustdalen (gnr. 99-153) 

finner vi et stort sammenhengende område hvor det er 

registrert få eller ingen graver. Fra munningen av dalen 

ved Naustdal gnr. 99 og opp til fjellgården Vonen gnr. 124 

er det bare fire av 48 gårder som har graver. Med unntak 

av Kalland gnr. 135/136 ligger gårdene med graver i nedre 

del av dalen. På Skei gnr. 101 og Kalland er det registrert 

våpengraver fra yngre jernalder (B 11114, B 12581). På 

Kalland er det også registrert en grav fra eldre jernalder 

(B 1846). På den antatte lendmannsgården Naustdal er 

det bare registrert en ubrent kvinnegrav fra yngre jern-

alder (B 9626). På Sæle gnr. 96 finner vi en gravhaug med 

to graver hvorav den ene kan dateres til eldre jernalder (B 

4259). Fra Veien gnr. 102 kjennes fire udaterte gravhauger

 Det finnes en rekke heim, stad, land navn i 

Naustdalen. Det er også gamle navn som Hove gnr. 103, 

Skei gnr. 101, Åse gnr. 145 i nedre del av dalen. Det er 

mange land navn, særlig i øvre del av dalen (gnr. 113, 

117, 127, 132, 134, 135/136). Disse dateres vanligvis til 

perioden 400-1050 (Sandnes og Stemshaug 1976: 30). Det 

er også flere stad navn i Naustdalen (gnr. 100, 105, 116, 

131). Disse dateres gjerne til vikingtiden (ibid). På denne 

bakgrunnen regner jeg det som sannsynlig at hele dalen 

var bosatt i løpet av yngre jernalder. Hvorfor finnes det 

da så få graver i dette området?

 Om vi sammenligner Naustdalen med Førde-området 

(Angedalen, Førde og Haukedalen), fremgår det klare 

kvantitative forskjeller i fordelingen av gravminnene (jf. 

tabell 26). 

 Områdene er sammenlignbare fordi det er omtrent 

like mange gårder i begge områder, og ingen betydelige 

forskjeller i gårdsmassen, hverken på gårdene med eller 

uten graver. Vi kan fastslå at det er flere graver og gårder 

56

Kapittel 5

Variabel Naustdalen Førde 

Antall gårder 48  51 

Gjennomsnittlig gårdsstørrelse 1 ,0 1 ,1 

Antall gårder med graver 4  11 

Gjennomsnittlig gårdsstørrelse, gårder med graver 1 ,5 1 ,6 

Antall graver yngre jernalder 3  5 

Antall udaterte graver 5  95 * 

Antall graver eldre jernalder 1  6 

Total antall graver 9  106 (25) **

*To gravfelt med totalt 81 graver inngår i tallet, **parentes = sum uten gravfelt.

Tabell 26. Sammenligning av Naustdalen (gnr. 99153) med 
Førde (gnr. 162 [unntatt gnr. 1520]).
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N

Haukedalen

Naustdal

Naustdalen

Angedalen

Førde

1. Våpengrav y.ja. 

2. Annen grav y.ja.

3. Grav udatert

4. Grav e. jern.

Uten kjent grav

Gårder med graverGjennomsnittlig gård (ca. 1,4 lauper smør) 
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Figur 33. Kart over Førde skipreide. A) Fordeling av gårder med graver. B) Krongodset pr. 1647. C) Bondegodset pr. 1647.



med graver i Førde enn i Naustdalen, nesten tre ganger 

flere (jf. tabell 26). Den største forskjellen ligger i antallet 

gårder med udaterte graver. 

 I Førde er det åtte gårder med udaterte graver, i Naust-

dalen er det bare én gård. Kan det være en sammenheng 

mellom funntomheten i Naustdalen og eiendomsforhol-

dene?

Hovedtrekk i eiendomsforhold i Førde skipreide
Skattematrikkelen av 1647 viser en usedvanlig stor kon-

sentrasjon av krongods i Førde skipreide. Hele 53% av 

partene med bygselrett lå til kronen. Vi ser at kronen 

hadde bygselrett i 83 gårder (figur 33b og figur 34), de 

langt fleste var heleide. Krongodset fordeler seg i to 

områder, Naustdal og Haukedalen. Det største heleieom

rådet strekker seg fra Gravdal gnr. 63 til Heilvang gnr. 79 

på sørsiden av Førdefjorden, og fra Helle gnr. 85, med en 

sterk konsentrasjon inn mot Naustdalen, til Helgås gnr. 

151 på nordsiden av Førdefjorden. Det lille heleiområdet 

i Haukedalen omfatter gnr. 1-8. Felles for begge heleiom-

rådene er at de før reformasjonen lå til biskopen 

(Kvamme 1981a: 119, 121f; 1981b: 263ff, 281ff). Dette 

godset representerte på 1500-tallet et av tyngdepunktene 

i bispeeien i Sunnfjord (Kvamme 1981a: 131). Men hvor 

fikk biskopen godset sitt fra, stammet dette fra Eiliv’ene?

 Naustdalsgodset var, trolig i senmiddelalderen, gitt til 

domkirken i Bergen; «Nausdal godz som giffuit war til 

domkicken for en euvig messe at holde» (DN IV nr. 1115). 

I 1539 ble det reist krav på dette godset. Herren på Giske, 

Truid Ulfstand, forsøkte på vegne av sin hustru Gyrvil 

Fadersdatter å få tilbakeført «Nausdall og Nausdals gotzs» 

(ibid). Folket på Giske fikk ikke medhold i kravet sitt. At et 

slikt krav ble reist tyder likevel på at godset tidligere 

hadde verdslige eiere. Et lignende krav ble ca. 1533 frem-

satt på Torgar gård og gods i Nord-Norge (DN IV nr. 1101). 

Avslaget her ble begrunnet med at godset hadde vært i 

syv erkebispers eie uten at noen hadde gjort krav på det. 

 Vi kjenner ikke den nøyaktige størrelsen på «Nausdals 

gotzs», men det er nærliggende å tro at det omfattet selve 

Naustdalen, samt tilgrensende områder, tilsvarende 

krongodset i 1647. Kjernen i krongodset i 1647 var lokali-

sert til Naustdalen. Det er en tiltakende spredning i eien-

dommene vekk fra sentrum. Dersom lokaliseringen av 

Eiliv’ene til Naustdal i Sunnfjord er riktig, kan vi være 

relativt sikre på at det var Naustdalsgodset som dannet 

ryggraden i ridder Eilivs rikdom på midten av 1300-tallet. 

Det er vel også overveiende sannsynlig at godset skal 

knyttes til lendmannen Eiliv i Naustdal på midten av 

1200-tallet.68 Også Kåre Lunden regner med at det var en 

tett bosatt bygd som ga basis for Eilivs-ætten i middel-

alderen (Lunden 1969b: 22). 

 Av andre store jordeiere i Førde skipreide finner vi at 

både prestebordet i Førde og ulike sentralkirkelige insti-

tusjoner eide en del gårder og gårdparter i undersøkel-

sesområdet (jf. figur 34). Disse eiendommene lå delvis 

sam let og delvis spredt. Fra gnr. 48 til gnr. 53 og fra gnr. 

77 til gnr. 84 finner vi en konsentrasjon av prestebords-

gods. Alle hel genskirken eide fra gnr. 53-59. Dette er gjen-

nomgående små gårder, som ikke er så relevante for vår 

problemstilling. 

 Bøndene hadde i 1647 bygselrett i 17 gårder i Førde 

skip reide (jf. figur 34). Bondeeien hadde en påfallende 

skjev geografisk fordeling: den var konsentrert til Førde-

Ange dals området (jf. figur 33c). Ni av gårdene bøndene 

hadde bygselrett i var heleide. I fire gårder delte bøndene 

bygselretten med Førde prestebord (gnr. 9, 14, 43, 49) og i 

tre går der delte de bygselretten med kronen (gnr. 68/69, 

127, 145). 

 Vi har altså påvist et svært stort og et mindre heleie

område i dette undersøkelsesområdet. Det er sannsynlig 

at det største heleieområdet kan knyttes til lendmannen 

Eiliv i Naustdal på 1200-tallet, men vi har ingen direkte 

kilder som positivt kan bekrefte dette. Bondeeien i 1647 

var derimot lokalisert til Førde/Angedalen. 

Sammenstilling av materialet
Som nevnt er det arkeologiske materialet i Førde skip-

reide relativt beskjedent og har en ujevn geografisk for-

deling. Dette kan ha sammenheng med eierstrukturen i 

dette området. Det er flere graver i Førde-området, hvor 

vi finner hovedtyngden av bondeeien i 1647, enn i 

Naustdalen, hvor heleieområdet er på sitt mest konsen-

trerte (jf. figur 33a, b, c). I et område med så få graver 

anser jeg det ikke som tilfeldig at tre av ni gårder med 

bondeheleie i 1647 har graver (gnr. 13, 24 og 47). Et så lite 

antall maner likevel til forsiktighet. 
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Kapittel 5

Førde

Konge  83 53 %

Kirke s  18 12 %

Prestebord  20 13 %

Kirke l  10 7 %

Borger  4 3 %

Bonde  17 11 %

Adel  1 1 %

Eiergruppe Antall gårder Antall gårder med Antall gårder med Gårder med

 m/bygselrett  graver fra y. ja udaterte graver graver

Krone 83 3 6 11 %

Bonde 17 2 2 24 %

Prestebord 20 0 2 10 %

Kirke sent.  18 0 2 11 %

Total* 138 5 12 

*pga at det i noen gårder er flere eiere med bygselrett er det reelle antallet gårder noe lavere

Figur 34. Fordeling av parter med bygselrett i 1647 i Førde 
(antall og prosent). 

Tabell 27. Fordeling av graver i forhold til de fire største 
eiergruppene i Førde skipreide 1647. 



 Dersom vi sammenligner de fire største eiergrupper i 

Førde skipreide, finner vi at bønder relativt sett oftere 

hadde bygselrett i gårder med graver enn andre eiergrup-

per (jf. tabell 27). Men materialet er som nevnt spinkelt. 

Likevel er dette en indikasjon på at den romlige fordelin-

gen av gravene ikke er tilfeldig, og sannsynligvis har sam-

menheng med eiendomsforholdene. 

 Det lille heleieområdet i Haukedalen trekker opp tal-

lene for kronen. I et av de svært få diplomene i undersø-

kelsesområdet omtales Grøning gnr. 3 i Haukedalen (DN 

VII nr. 94).69 Her fremgår det at Torfinn i Henriksgård i 

Bergen omkring 1320 ga fire mmb.70 i Grøneng gnr. 3 

(«grengom i Haukadali») til Kristkirken i Bergen. I samme 

diplom fremgår det at Torfinn også ga gaver til Kors-

kirkens fabrica. Dette viser trolig at krongodset og den 

tidligere bispeeien i Haukedalen først ble etablert i sen-

middelalderen. Det er derfor neppe noen sammenheng 

mellom det lille og det store heleieområdet. 

 I skattemanntallet 1520-21 nevnes bare fem gårder i 

Naustdalen (gnr. 99, 100, 103, 105, 145), alle i nedre del av 

dalen (NRJ II: 136f.). Dette tyder på at store deler av 

Naustdalen da lå øde. Naustdalen skiller seg i så hense-

ende ikke ut i forhold til de andre områdene i Førde skip-

reide. Bare 18 av totalt 134 gårder i undersøkelsesområ-

det er nevnt i skattemanntallet. Om vi kan stole på disse 

kildene, betyr det nærmere 90% øde-legging pr. 1520. Det 

er likevel ingen grunn til å tro at heleieområdet skyldes 

stor øde-legging, selv om bispen/kronen trolig økte sine 

eiendommer noe i gjenrydningsperioden på 1500-1600-

tallet. Snarere må vi tro, med bakgrunn Truid Ulfstands 

krav på «Nausdals gotzs» i 1539, at heleieområdet, særlig i 

Naustdalen, kan føres tilbake til høymiddelalderen. At 

krisen i senmiddelalderen, med mangel på arbeidskraft 

og rikelig tilgang på ledig jord andre steder, rammet et 

godsområde som dette hardt, er meget mulig. Dette kan 

videre ha hatt ringvirkninger for hele regionen. 

 Om vi relaterer dette til modellen for å spore gods-

strukturer i yngre jernalder (s. 27), mener jeg det er sann-

synlig at vi her har påvist et gods med røtter tilbake i 

yngre jernalder. Det er derfor mulig at det er en sammen-

heng mellom mangel på gravminner og eierstruktur i 

dette området. Men dette reiser også et spørsmål om 

hvorfor det ikke er eldre jernalders materiale i Naust-

dalen. En mulig forklaring ville være at dalen gradvis ble 

dyrket opp i begynnelsen av yngre jernalder, men 

stedsnavnsmaterialet tyder imidlertid på at bosetningen 

går enda lengre tilbake. 

Hegranes i Jølster skipreide

I 1361 fikk adelsmannen Otto Rømer og hans familie 

deler av det gamle jordegodset til lendmann og baron 

Audun Hugleiksson i forlening av kongen (DN II nr. 365). 

Audun var lendmann pr. 1263. Han ble trolig tiltalt og 

hengt for høyforræderi på Nordnes i Bergen i 1302. 

I denne forbindelsen konfiskerte kronen Auduns gods. I 

1361 heter det at Otto Rømer skulle få inntekt av Auduns 

jordegods «vttan sua mykit sem gefuet er vndir klauster 

ok kirkiu» (ibid). Senere, i 1411, krevde Svale, Otto 

Rømers sønn, å få inntektene av sin fars del av det gamle 

Audunsgodset (DN I nr. 360). Vi kan videre følge denne 

delen av Auduns gods frem til fru Inger Ottesdatter på 

Austrått og Nils Henriksen Gyldenløve, død i 1555. Et 

brev fra 1622 viser at Gunde Lange og Claus Brockenhus 

var arvinger til Nils Henriksen og fru Inger Ottesdatter 

(Øvrebø og Apneseth 1995: 95). 

 I 1647 eies dette godset av Mette Pedersen, deriblant 

Auduns setegård Hegranes gnr. 73. Dette er de samme 

gårdene som er oppført i adelsjordebøkene til Lange og 

Brockenhus fra 1625. Selv om det nok kan ha forekommet 

noe tilvekst i godsmengden og et og annet makeskifte i 

løpet av de vel 300 årene, kan vi være relativt trygge på at 

Mette Pedersens eiendommer i Jølster i 1647 i hovedsak 

svarer til Jølsterdelen av Otto Rømers forlening i 1361, og 

dermed var en del av det gamle lendmannsgodset. 

 I diplomet fra 1361 fremgår det indirekte at andre 

deler av godset til Audun tidligere var gitt til «klauster ok 

kirkiu». I 1647 finner vi en usedvanlig stor ansamling av 

Apostelgods i Jølster. Dette hører sannsynligvis også til 

Auduns konfiskerte gods (Bjørkvik 1960: 218). Vi har 

derfor et sjeldent godt utgangspunkt for å gi en geogra-

fisk avgrensing av Auduns gods i Jølster, slik det kanskje 

var på 1200-tallet. Videre har vi en mulighet for å analy-

sere den romlige fordelingen av graver med vekt på yngre 

jernalder i og utenfor dette området. 

 Av monumentale innslag fra middelalderen på Hegra

nes finner vi ruinene etter den sagnomsuste Audunsborg. 

Deler av Audunsborg ble utgravd av arkitekt Gerhard 

Fisher i 1934. Utgravningen avdekket 2. 2-2,5 m brede 

grunnmurer og en steinbygning med utvendige mål på 

maksimalt 22 x 13 m (Larsen1994: 99). Det er ingen tvil 

om det sto en stor steinbygning på Hegranes trolig på 

1200- og1300-tallet. Om bygningen ble oppført av Audun 

er imidlertid uvisst. 

 Med dette gode utgangspunktet kan vi spørre om 

Hegra nes var setegård i et gods med røtter i yngre jern-

alder. 

Hovedtrekk i fordelingen av gravmaterialet i Jølster
Det er registrert 58 graver fra jernalderen i Jølster. Fjorten 

av gravene kan dateres til yngre jernalder, 39 er udaterte, 

mens minimum fem kan dateres til eldre jernalder. 

Gravene fordeler seg på 18 av 60, eller 30%, av de sann-

synlige middelaldergårdene i Jølster (jf. figur 35a). På 11 

av gårdene finner vi graver fra yngre jernalder; de 

resterende syv gårdene har udaterte graver. 

 Hovedtyngden av gravmaterialet er lokalisert til områ-

det på nordsiden av Jølstravatnet fra Årdal gnr. 3/4 til 

Bolset gnr. 26 (inkludert Viken gnr. 29 og Kjøsnes gnr. 30). 

Hele ti av 13 gårdene innenfor dette området har graver. 

Vi finner ni av 14 graver fra yngre jernalder og nær 70% 
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av det totale gravmaterialet i Jølster her. Jordbruksmessig 

er området jevnt godt, men skiller seg ikke fra andre 

områder i Jølster (jf. figur 35). Noen av gårdene uten 

graver har til og med høyere landskyld i 1647 enn går-

dene her. Tatt i betraktning at bare 22% av gårdene i 

Jølster er lokalisert til dette området, og at disse i stør-

relse ikke skiller seg ut, er en påfallende stor del som 70% 

av gravmaterialet fra jernalderen lokalisert her. Gravenes 

utbredelse kan derfor neppe avspeile bosetningens 

omfang i Jølster i yngre jernalder. 

 På de ni gårdene i Stardalen (Heggheim gnr. 15 – Fonn 

gnr. 21 – Grepstad gnr. 25) er det bare registrert én grav. 

Det er påfallende, tatt i betrakting av at også Stardalen 

etter landskyldverdien i 1647 er et godt jordbruks område. 

Mangelen på gravminner i Stardalen skyldes likevel ikke 

manglende jordbruksbosetning i yngre jernalder. Vi vet 

at den lille gården Flatjord gnr. 16 trolig først ble ryddet 

rundt 1560 (Joleik 1967: 200). De øvrige gårdene i Star-

dalen må derimot være langt eldre. Det ser vi bl. a. av 

gårdklassenavn som -heim og stad (gnr. 15, 24, 25) og 

usam mensatte naturnavn som Åmot gnr. 20 og Fonn gnr. 

21. 

 Et svært rikt funn av fem gullbrakteater, en gullbarre 

og noen flere gullgjenstander (B 4258) fra gården Navnløs 

gnr. 19, 22 innerst i Stardalen, viser at det trolig var boset-

ning her allerede i folkevandringstid. Funnene lå i tett til-

knytning til et kull- og askelag, samt noen mulige byg-

ningsrester. Funnet er tolket som en nedbrent bygning 

(Ab. 1883: 102f.). Det er videre registrert en vikingtids 

manngrav (C 5134-35) ved foten av Jostedalsbreen. 

Graven lå riktignok et godt stykke unna noen kjente 

gårds tun. I haugen ble det funnet et sverd av Petersens 

type X som dateres til 950-1100 e. Kr (Petersen 1919). 

Graven har ingen direkte gårdstilknytning og skal vel først 

og fremst knyttes til den gamle ferdselsåren i området. 

 På lendmannsgården Hegranes gnr. 73 er det registrert 

en middels stor gravhaug på bruk 73/26 (Fasteland 

1983b), og en enkel krukke med aske, sannsynligvis en 

grav, på Indre Hegranes (Fett 1957). Hegranes skiller seg 

således ikke ut med spesielt rike gravminner i yngre jern-

alder i forhold til andre gårder i Jølster. På Sandal gnr. 39, 

på andre siden av Jølstravatnet, er det derimot registrert 

syv graver. Hovedtyngden av gravene her er fra eldre jern-

alder, men det er også en grav (B 8205) fra tidlig merovin-

gertid71 og en rik kvinnegrav (B 11413) fra 800-tallet. På 

Sandal lå også den klart største gravhaugen i Jølster: 

«Ekrehågjen», med to graver fra folkevandringstid, 27 m i 

tvm. og hele 4 m høy (Fett 1957). Med unntak av Kjøsnes 

gnr. 30 er Sandal den gården med flest graver i Jølster. 

 På de 22 gårdene fra gnr. 42 til gnr. 68, som ligger i 

 vestenden av Jølstravatnet ved Vassenden, er det derimot 

registrert svært få graver. Fra Kvammen gnr. 49 kjenner vi 

en flatmarks våpengrav fra 800-850 e. Kr. På Fluge gnr. 59 

er det registrert en udatert gravhaug. Ellers er dette 

området funntomt. Det er færre gamle gårdsklassenavn 

her. Men vi finner f. eks. stad i gnr. 52. Det er likevel van-

skelig, uten systematiske undersøkelser, å si noe sikkert 

om hvor store deler av dette området som var dyrket opp 

alt i yngre jernalder.

  I sum kan vi fastslå at det er relativt få gravminner fra 

jernalderen i Jølster. Det er imidlertid en påfallende skjev 

romlig fordeling av gravene: med lite graver i Stardalen 

og på gårdene rundt vestre del av Jølstravatnet. 

Hovedtyngden av gravmaterialet er lokalisert til gårdene i 

nordøstre del av Jølstravatnet og videre inn mot Bolset 

gnr. 26. Har dette sammenheng med eiendomsforhol-

dene?

Hovedtrekk i eiendomsforhold i Jølster
Skattematrikkelen av 1647 viser en stor konsentrasjon av 

sentalkirkelig gods i Jølster (jf. figur 36). Apostelkirken 

eide hele 23 av i alt 25 gårder som lå til sentralkirkelige 

institusjoner i 1647. Apostelkirken var dermed den klart 

største jordeieren i Jølster på denne tiden. Seksten av 

Apostelkirkens gårder var heleide, i fem av gårdene 

hadde Jølster prestebord også parter (gnr. 29, 45, 46, 

53/54, 74) og i to gårder hadde de lokale kirkene part 

(gnr. 35 og 68). Den tetteste konsentrasjonen av Apostel-

gods lå i vestre del av, og vest for, Jølstravatnet, fra Strand 

gnr. 42 – Eikås gnr. 53/54 – Løset gnr. 62. Apostel kirken 

eide også gårder i midtre og østre del av Jølster, men her 

var eien ikke så konsentrert (jf. figur 35). Mette Pedersen 

eide i 1647 10 av 11 gårder med borgereie i Jølster (jf. 

figur 36) Samtlige av hennes eiendommer var heleide.72 

Hovedtyngden av eiendommene lå rundt og ved Hegra

nes gnr. 73. Hun eide også de fire Flugegårdene gnr. 

5659, samt to gårder (gnr. 6 og 11) inn mot Helgheim (jf. 

figur 35b). Mette Pedersens gods utgjorde som nevnt 

sannsynligvis en del av det tidligere lendmannsgodset. 

 Ser vi Apostelgodset og Mette Pedersens eiendommer 

under ett, finner vi et stort heleieområde som strekker seg 

fra Myklebust gnr. 37 og vestover rundt Jølstravatnet og 

opp til Bjørset gnr. 74 (jf. figur 35b). Jeg holder det som 

sannsynlig at dette er kjernen i Hegranesgodset til 

Audun. De få gårdene/partene i dette heleieområdet som 

ikke var eid av Apostelkirken eller Mette Pedersen, lå med 

få unntak enten til Ålhus kirke eller Jølster prestebord. 

Det er sannsynlig at også disse eiendommene lå til 

Hegranesgodset tidligere, men at de på grunn av dona-

sjon kom ut av eiergruppen. Apostelkirken og Mette 

Pedersen eide også gårder langs Kjøsnesfjorden og inn-

over mot og øst for Helgheim gnr. 6. I sistnevnte område 

finner vi imidlertid annen eie innimellom. Dette tolker 

jeg som en indikasjon på at eien her representerer en 

senere og gradvis utvidelse av godset, sannsynligvis i 

form av oppkjøp av bondegods. 

 Bønder hadde i 1647 bygselrett i syv av 60 gårder i 

Jølster.73 Fire av disse var heleide. I tre gårder hvor 

bønder hadde bygsesrett eide Jølster prestebord også 

part med bygselrett (gnr. 3/4, 12, 52). Ut fra størrelsen på 

partene til prestebordet var dette sannsynligvis sjelemes-

segods. Hovedtyngden av bondegodset er sentrert til 
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området Årdal gnr. 3/4 – Bolset gnr. 26 (jf. figur 35c.) Her 

finner vi også bondeeie uten bygselrett i to gårder (gnr. 

30 og nr. 36). 

 Kronen hadde i 1647 bygselrett i ti gårder i Jølster (jf. 

figur 36). Utenom Lunde gnr. 32, innerst i Kjøsnesfjorden, 

lå samtlige av kronens eiendommer i Stardalen. Dette var 

et heleieområde (jf. figur 35d). Rundt reformasjonen lå 

samtlige av gårdene her til biskopen (Kvamme 1981a: 

119f, 1981b: 269ff.). Det er usikkert om denne eiendoms-

konsentrasjonen skal knyttes til Hegranesgodset. 

 Samlet sett fremtrer eierstrukturen i 1647 i Jølster rela-

tivt klart: Vi finner konsentrert krongods (tidligere bispe-

gods) i østre del, bondegods i midtre del, med en gradvis 

overgang mot det tidligere Hegranesgodset i vestre del. 

Sammenstilling av materialet
Tendensen i materialet i Jølster er altså relativt entydig. I 

området med mest bondeeie i 1647 finner vi også en klar 

overvekt av gravmaterialet fra jernalderen (jf. figur 35a 

og). Hele 70% av alt gravmaterialet i Jølster er lokalisert i 

området fra Årdal gnr. 3/4 til Bolset gnr. 26. Dette sam-

menfaller i hovedsak med bondeeien pr. 1647. Dette 

oppfatter jeg som en indikasjon på at den romlig forde-

ling av gravminnene i Jølster ikke avspeiler bosetnings-

området, men snarere har en direkte sammenheng med 

eiendomsforholdene. 

 Om vi ser på antall gårder som har graver fra yngre 

jernalder i forhold til de sentrale eiergruppene i Jølster i 

1647, finner vi at 57% av gårdene bønder hadde bygsel-

rett i har graver (jf. tabell 28). Tallene er betydelig lavere 

for de andre gruppene og varierer fra 10-12%. 

 Trekker vi også inn de udaterte gravene, endrer bildet 

for Mette Pedersens eiendommer seg noe. Her er det 

gårder som har udaterte graver. Likevel er det ingen tvil 

om at heleieområdene, Stardalen og Hegranes-godset, 

har langt færre gravminner fra jernalderen enn området i 

midtre del av Jølster som er dominert av bondeeie og 

deleie i 1647. Ser vi på Apostelkirkens eiendommer iso-

lert, finner vi at bare fire av 23 gårder har graver fra jern-

alderen. Selv om Apostelkirken i 1647 eide nær 40% av 

gårdene i Jølster, er bare 17% av det totale gravmaterialet 

fra jernalderen og bare 14% av gravmaterialet fra yngre 

jernalder lokalisert her. 
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Figur 35. Kart over Jølster skipreide. A) Fordeling av gårder med graver. B) Apostelgods pr. 1647, Mette Pedersens gods pr. 1647.  
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Figur 36. Fordeling av parter med bygselrett i Jølster i 1647 
(antall og prosent). 

Jølster

Konge  10 14 %

Kirke s  25 36 %

Prestebord  10 14 %

Kirke l  7 10 %

Borger  11 16 %

Bonde  7 10 %

Adel  0 0 %



 Tar vi utgangspunkt i gårder med våpengraver fra 

yngre jernalder, finner vi den samme tendensen, men 

ikke fullt så entydig (tabell 29). Om vi også tar hensyn til 

den geografiske beliggenheten til gårdene med våpen-

graver, finner vi at de fleste er lokalisert til samme 

område som bondeeien. De tre gårdene med våpengra-

ver innen godsområdet har en karakteristisk beliggenhet: 

en i østenden, en i vestenden og en i midtre del (jf. figur 

35a). Det er usikkert hvordan dette skal tolkes, men kan-

skje har det sammenheng med kommunikasjonsveiene i 

Jølster. Kontroll over veier inn og ut av området kan ha 

vært viktig for en eventuell stormann i Jølster. Dette 

kunne kanskje best sikres med frie «klienter» på strate-

giske punkter. Også i Lavik hadde vi en situasjon med en 

gård med våpengrav i utkanten av et godsområde. 

 I Jølster står vi ovenfor en godsenhet som på 1200-

tallet kanskje besto av over 30 gårder som lå mer eller 

mindre samlet rundt lendmannsgården Hegranes gnr. 73. 

En slik ansamling av jordegods må trolig ha gammelt 

opphav, forut for middelalderen. Når vi finner færre 

graver fra jernalderen innenfor enn utenfor dette områ-

det, har dette neppe sammenheng med manglende jord-

bruksbosetning i yngre jernalder. Det er mer nærliggende 

å tenke seg at det beskjedne antallet graver avspeiler et 

godssystem med en form for leilendingsdrift eller under-

bruk allerede i yngre jernalder. Lendmannsgården 

Hegranes skiller seg ikke ut med store og monumentale 

graver. Det gjør derimot den nærliggende Sandal gnr. 39. 

Det er derfor mulig å tenke seg et skifte i setegård, kanskje 

i løpet av yngre jernalder/tidlig middelalder, uten at vi 

har anledning til å komme nærmere dette spørsmålet her. 

Stårheim i Eid skipreide

Stårheim gnr. 83 er kjent som setegård for lendmenn i 

perioden senest fra Arne Kongsmågs tid, omkring 1155, 

til Anders Pott, som døde en gang etter ca. 1273 (Storm 

1884). I Eid skipreide møter vi foruten Stårheimgodset, 

som vi gjenfinner i adelsregnskapene på 1600-tallet, det 

såkalte Nordfjordgodset. Nordfjordgodset var navnet på 

det konfiskerte jordegodset til Audun Hugleiksson. Det er 

uavklart hvilke gårder i Eid det omfattet, med ett unntak: 

Myklebust gnr. 44 (DN I nr. 749). Stårheim og Myklebust 

ligger ca. 12 km fra hverandre. Til tross for relativt stor 

avstand er det likevel er et åpent spørsmål om det kan 

være en sammenheng mellom Stårheimgodset og 

Nordfjordgodset. Jeg skal først og fremst fokusere på for-

holdene rundt Stårheim. Var dette setegård i et gods som 

kan ha røtter tilbake i yngre jernalder?

Hovedtrekk i fordelingen av gravmaterialet i Eid
Det er registrert 58 graver fra jernalderen i Eid. Av disse 

kan 35 dateres til yngre jernalder, 21 er udaterte, mens 

minst to kan dateres til eldre jernalder. Gravene fordeler 

seg på 22 av 125 sannsynlige middelaldergårder, ca 18% 
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Tabell 28. Sammenligning av ulike eiergrupper. Hegranes
godset er rekonstruert (Mette Pedersen i 1647 + Apostelgods 
1647).

Eiergruppe  Antall gårder Antall gårder med Prosent

 (m/bygselrett)  graver fra yngre jernalder

Bonde 7 4 57 %

Hegranes-godset 33 4 12 %

Bispegods 10 1 10 %

Totalt* 50 9 -

*pga. at det er flere som har bygselrett i samme navnegård er de reelle tallene noe lavere.

Tabell 29. Gårder med våpengraver fra yngre jernalder i 
Jølster sammenlignet med eiendomsforhold i 1647.
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Figur 37. Kart over Eid skipreide. Fordeling av gårder med graver.

N=10

Gård Gnr Relativ stør. Krone Kirke s.  Prestebord Bonde Borger

Årdal 3,4 2,5  x x x 

Erikstad 5 0,4  x   

Helgheim 6 0,9     x

Hus 7 1,2    x 

Håheim 12 0,9   x x 

Åmot 20 0,4 x    

Bolset 26 0,9    x 

Søgnesand 33 0,7  x   

Sandal 39 1,6     x

Kvammen 49 1,4  x   

Totalt   1 4 2 4 2



av gårdene har altså graver (jf. figur 37). Atten gårder har 

graver fra yngre jernalder, mens fire gårder har bare uda-

terte graver. 

 Sammenlignet med de andre undersøkelsesområdene 

skiller Eid seg ut ved at så mye som 60% av gravmateria-

let skriver seg fra yngre jernalder. Dette varierer ellers fra 

ca. 7% i Førde til 57% i Sogndal, med et gjennomsnitt for 

alle områder på 21%. Sett i forhold til antall gårder er 

gravmaterialet i Eid likevel relativt beskjedent. 

 På lendmannsgården Stårheim er det registrert en 

yngre jernalders mannsgrav (B 3193) og en udatert grav, 

ca. 10 m i tvm. Det arkeologiske materialet på Stårheim 

skiller seg dermed ikke nevneverdig ut i forhold til andre 

gårder i undersøkelsesområdet. Nest etter Bjørhovde gnr. 

23 er Stårheim den største gården i Eid skipreide, nær fire 

ganger størrelsen en gjennomsnittlig gård. Av de 12 går-

dene i selve Stårheimsdalen er det imidlertid bare 

Stårheim som har graver. 

 Myklebust gnr. 44 skiller seg ut med særskilt mange og 

rike graver. Herfra kjennes det fem monumentalt belig-

gende gravhauger, med til sammen ti graver fra yngre 

jernalder. Det har vært stor arkeologisk aktivitet på 

Mykle bust. Allerede i 1828 viste stiftsamtmann Christie 

interesse for gravene her, men store utgravninger kom 

først i gang i 1874 da «Rundehågjen» ble utgravd av kon-

servator Anders Lorange. I 1902-03 fortok Haakon 

Shetelig omfattende utgravninger (Shetelig 1905a). 

Gravene på Myklebust regnes blant de største og rikeste 

på Vestlandet. En av haugene, «Skjoratippen», målte hele 

32 m i tvm. og var 3,8 m høy. Den rommet seks rike 

graver, alle fra yngre jernalder, og blir ofte assosiert med 

høvdingmakt og stor rikdom. Etter landskyldverdien i 

1647 er Myklebust er den tredje største gården i Eid, tre 

ganger så stor som en gjennomsnittlig gård. 

 På Grodås gnr. 39 og Ytrehorn gnr. 11/12 er det regis-

trert tre graver fra yngre jernalder. På de øvrige 15 går-

dene med graver fra yngre jernalder veksler antallet 

mellom en og to. 

 Vi finner færrest graver i det området hvor hovedtyng-

den av gårdsbosetningen var lokalisert i 1647. 42% av 

gårdene var i 1647 lokalisert til Stårheim- og Hjelme-

lands dalen.74 Likevel finner vi bare 11% av gravmateria-

let fra yngre jernalder og 17% av det totale gravmaterialet 

her. Ser vi bort fra Myklebust-gravene, som ligger utenfor 

dette området og som på grunn av stor utgravingsaktivi-

tet neppe er representative, finner vi at bare fire av 25 

graver fra yngre jernalder, dvs. 16% er lokalisert til 

Stårheim- og Hjelmelandsdalen. 

 Av tabell 30 fremgår det at det er relativt færre graver i 

Stårheim- og Hjelmelandsdalen enn i Eiddalen og 

Hornindal. Det er lite trolig at dette kan forklares ut fra et 

bosetningshistorisk forhold. Øverst i Stårheimsdalen 

finner vi f. eks. navn som Soleim gnr. 8075 og øverst i 

Hjelmelandsdalen navn som Engeland gnr. 31 og Sevland 

gnr. 32 som indikerer høy alder. 

 Vi har påvist et funnfattig område som er lokalisert til 

Stårheim- og Hjelmelandsdalen. Spørsmålet blir om det 

beskjedne antallet graver her kan settes i forbindelse 

med de senere eiendomsforholdene?

Hovedtrekk i eiendomsforhold i Eid
I 1324 reiste Erling Vidkunnsson av Giske odelskrav på 

Stårheim, og ervervet seg gården på denne måten (DN I 

nr. 176, 177 181, 208). Erlings krav gjaldt imidlertid bare 

selve setegården Stårheim, og ikke et tilhørende jorde-

gods.76 Trolig gikk gården fra Erling til en Margrete Eilivs-

datter og kom senere, gjennom Hans Sigurdsson, inn i 

den såkalte Rømerætten (Sandberg 1970: 107). Med bak-
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grunn i at Erlings krav i 1324 trolig bare gjaldt selve 

Stårheim, er det vanskelig å forklare hvorfor vi i adels-

regnskapene på 1600-tallet finner et samlet gods på 11 

gårder rundt Stårheim.77 Dette var også tidligere Rømer

gods. Dersom vi forutsetter at dette er en gammel gods-

enhet, kan dette indikere at gården Stårheim først kom 

inn i Rømer-ætten gjennom arven etter Junker Hans i 

1490, mens de øvrige gårdene i Stårheimsdalen fulgte 

forleningen til Otto Rømer i 1361 (DN II nr. 365). Dette er 

imidlertid å betrakte som en usikker hypotese. Likevel 

må Stårheims dalen karakteriseres som et heleieområde. 

 Den største eieren i Eid var presten. I 1647 hadde pres-

ten bygselrett i 52 gårder (figur 40). Eien var særlig massiv 

i Hornindal, men avtok vestover. I Stårheimsdalen eide 

presten ingenting (figur 39b). Men hvor kom det store 

prestebordgodset fra? Av de 52 gårdene/partene i 1647 

finner vi 22 nevnt i BK (BK14f). Nordfjorddelen av BK ble 

sluttført ca. 1330 (Hødnebø 1989: 17). Etter 1330 har da 

prestebordet ervervet seg 30 gårder. Det er påfallende 

mye prestebordsjord både i Eid og ellers i Nordfjord. For 

å få klarhet i hvor dette store godset kom fra har jeg 

undersøkt hvor mange av prestebordsgårdene i Nord-
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Figur 38. Kart over Eid. A) Krongods og Apostelgods 1647. B) Daniel Bildt, Bildt og Mette Pedersens gods i 1647.



fjord i 1647 som er nevnt i BK ca. 1330 (jf. tabell 31).78  

Vi finner da følgende (jf. tabell 31); Ytterst i fjorden, ved 

Selje og Vågsøy, var det 85% tilvekst i prestebordseien fra 

1330 til 1647, innerst i Nordfjord, i Stryn, var tilveksten 

betydelig lavere, ca 35%. Det er usikkert hva dette uttryk-

ker. En mulig forklaring kan være at deler av prestebords-

godset i Nordfjord ble overført til prestene i form av en 

større jorddonasjon. Særlig karakteristisk er strukturen i 

prestebordseien i Selje og Vågsøy. Her var det en klar 

samlokalisering og infiltrasjon med Hospital-godset79, 

som opphavlig var Selje klosters jordegods (Bjørkvik 

1996: 153). Kan det tenkes at den store prestebordseien i 

Nordfjord kan relateres til Selje kloster, eller kanskje 

Nordfjord-godset?

 Det viser seg imidlertid at mye av tilveksten i det store 

prestebordsgodset i Eid trolig lar seg forklare som rydding 

i presteallmenning. De nye gårdene var i stor grad samlo-

kalisert med gårder nevnt i BK. Et eksempel er rekken 

med gårder fra Espen gnr. 21 til Ratevoll gnr. 28 i Hornin-

dal. Her er Bakke gnr. 24 og Solheim gnr. 25 nevnt i BK, 

mens de øvrige er unevnte (jf. figur 39b). På denne bak-

grunn finner jeg det sannsynlig at mange av de nye pre-

stebordsgårdene skal forstås i relasjon til gjenrydnings-

prosessen. Prestene i Eid har trolig også ført en ekspansiv 

godspolitikk. Noe av den nye prestebordseien var bonde-

gods tidligere. Presten i Eid fikk f. eks. to gårder i Hornin-

dal fra Erling på Lote i 1542 (gnr. 20 og 15) (DN III nr. 

1159). I Hornindal er det dessuten registrert noe mer 

bondeeie i 1626-matrikkelen enn i 1647 (Os og Aaland 

1953: 166f). Det er derfor mye som tyder på at presten i 

gjenrydningsfasen gradvis har overtatt tidligere bonde-

gods. Vi kan derfor i den videre analysen trolig se bort 

prestebordsgodset i 1647 som en gammel godssamling, 

selv om tilveksten i eiendommene er usedvanlig stor. 

 Bønder hadde i 1647 bygselrett i 37 gårder i Eid (jf. 

figur 40). Tre av bondepartene var opphavlig krongods 

(gnr. 84, 86, 89). I 1628 pantsatte Christian IV disse går-

dene, de ble ikke innløst senere (Os og Aaland 1953: 164). 

Vi ser at bondegodset, med unntak av Stårheimsdalen og 

Hornindal, lå jevnt spredt ut over i undersøkelsesområ-

det (jf. figur 39a). Men sannsynligvis avspeiler også deler 

av den store prestebordeien i Hornindal tidligere bonde-

eie. Matrikkelen i 1647 gir derfor ikke et riktig bilde av 

situasjonen i Hornindal når det gjelder tidligere forhold. 
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Tabell 30. Fordeling av gravmaterialet fra yngre jernalder i 
forhold til antall gårder i 1647.

Tabell 31. Prestebordgods i Nordfjord 1647 sammenlignet 
med BK. ca. 1330.

Variabel Stårheimsdalen- Eiddalen Hornindal Sum

 Hjelmelandsdalen gnr. 41-60 gnr. 1-53 

 gnr. 19-96 eks. 41-60 og 1-18

Antall gårder 53 (42%)  33 (26%)  39 (31%)  125 (100%)

Gjennomsnittstørrelse 1,14 1,14 0,74 1

Gårder med graver y. ja 4 (22%)  8 (44%)  6 (33%)  18 (100%)

Antall graver y. ja 4 (11%)  18 (51%) * 13 (37%)  35 (100%)

*inkluderer 10 graver på Myklebust, slik at tallet her blir noe misvisende.
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Kommune Gårder med presteeie i Antall gårder Tilvekst i %

 1647 nevnt i BK ca. 1330 med presteeie i 1647

Stryn 42 64 35 %

Gloppen 23 60 62 %

Eid/Hornindal 27 64 58 %

Bremanger 11 28 61 %

Selje/Vågsøy 7 47 85 %

Totalt 110 263 58 %



Adelen hadde i 1647 bygselrett i 17 gårder. Men til adels-

godset må vi også regne borger Mette Pedersens syv 

eiendommer. Hun overtok det pantsatte godset til Claus 

Brockenhus. Det totale adelsgodset omfatter dermed 24 

gårder. Adelsgodset samler seg i fire områder (figur 38b). 

Den største konsentrasjonen ligger i Stårheimsdalen 

(gnr. 71-83). Vi ser at Daniel Bildt og Mette Pedersens 

eiendommer her «utfyller» hverandre. Med unntak av fire 

gårder var alt adelsgods heleid (gnr. 33, 69, 70, 83). Dette 

var tidligere Rømer-gods og er det sannsynlige lend-

mannsgodet fra 1100- og 1200-tallet. 

 Kronen hadde i 1647 bygselrett i 14 gårder (jf. figur 

40). Trolig dreier det seg om gammelt krongods, selv om 

vi ikke kan utelukke at deler av dette godset tidligere var 

bispegods (Kvamme 1981a: 38). Krongodset ligger relativt 

samlet i nedre del av Remedalen og Hjelmelandsdalen. 

Det var imidlertid bare få av gårdene som var heleide, 

men dette henger sannsynligvis sammen med Christian 

IV pantsettelse av krongods her. Mellom krongodset lå 

Apostelkirkens eiendommer (jf. figur 38a). Med unntak 

av Manset gnr. 91 var samtlige av Apostelkirkens syv 

gårder heleide. Det kan indikere at krongodset og 
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Figur 39. Kart over Eid. A) Bondegods 1647. B) Presten gods pr. 1647 og parter/gårder nevnt i BK ca. 1330.



Apostel godset tidligere dannet et sammenhengende 

heleieområde som omfattet nesten hele Remedalen og 

Hjelmelandsdalen. De få gårdene mellom Apostelgodset 

og krongodset, Grøthaug gnr. 22 og Bjørhovde gnr. 23, var 

i 1647 heleid protestantisk bispegods, og sannsynligvis 

krongods i middelalderen. 

 Det er altså mulig at det tidligere var et heleieområde i 

Hjelmelandsdalen, Remedalen og Stårheimsdalen, men 

det er knyttet noe usikkerhet til dette. Det var ikke bon-

degods i Stårheimsdalen og Hornindal i 1647, men det er 

mulig at deler av den omfattende prestebordseien i 1647 

avspeiler tidligere bondegods. Når det gjelder lend-

mannsgården Stårheim er det knyttet usikkerhet til alder 

og opphav til det tilliggende jordegodset, slik vi finner det 

registrert i adelsregnskapene og skattematrikkelen. 

Sammenstilling av materialet
Det er særlig interessant at adelen, Apostelkirken og 

kronen hadde sine eiendommer i området med færrest 

graver fra yngre jernalder. Området er også karakterisert 

ved en relativt konsentrert eierstruktur, men eien er delt 

opp i flere blokker. Adelen, kronen og Apostelkirkens 

eiendommer var integrert i hverandre på en slik måte at 

dette gir mistanke om felles opphav. I Jølster var Nord-

fjord-godset delt mellom Apostelkirken og Rømerætten. I 

Eid finner vi også en ansamling Apostelgods i Remedalen 

like ved Stårheim. Kan dette indikere felles opphav? 

Kildene er ikke så entydige som i Jølster. Vi har konstatert 

at det er færre graver fra yngre jernalder innen dette 

området enn utenfor, men tendensene er likevel ikke så 

entydige at materialet tillater klare konklusjoner. Likevel 

er det en relativt tydelig tendens mot at gårder med bon-

deeie i 1647 oftere har graver fra yngre jernalder enn 

adel, krone og Apostelkirken sett under ett (jf. tabell 32). 

Dette indikerer at det er en sammenheng mellom den 

romlige fordelingen av gravminnene fra yngre jernalder 

og de senere eierforholdene. 

 I Stårheimsdalen finner vi en konsentrert eierstruktur 

på 1600-tallet, området er karakterisert av få graver fra 

yngre jernalder. Det samme gjelder for Apostelkirkens og 

kronens eiendommer, som delvis grenser til adelseien. 

Det er oftere graver på gårder hvor bønder hadde bygsel-

rett i 1647 enn på gårder til andre eiere med bygselrett. 

På denne bakgrunnen er det mulig at Stårheim med til-

liggende gårder var et gods i yngre jernalder, selv om kil-

dene ikke tillater noen sikre konklusjoer. 
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Figur 40. Fordeling av parter med bygselrett i Eid pr. 1647 
(antall og prosent).

Eier Antall gårder Gårder med graver I prosent

  fra yngre jernalder

Bonde 80 34 9 26%

Adel, Krone, Apostelkiren 45 6 13%

Eid

Konge  14 9 %

Kirke s  19 13 %

Prestebord  52 34 %

Kirke l  4 3 %

Borger  9 6 %

Bonde  37 24 %

Adel  17 11 %

Tabell 32. Gårder med graver fra yngre jernalder sett i forhold 
til eiergrupper i 1647.



Samlet oppsummering
Utgjorde lendmannsgårdene kjerner i gods i middelalde-

ren? Og hadde disse godsene i tilfelle røtter tilbake til det 

førstatlige samfunnet? Disse hovedproblemstillingene 

dannet utgangspunktet for analysen av de 13 lend-

mannsgårdene. Undersøkelsen har vist at det var regio-

nale forskjeller og også forskjeller innad i de regionene 

med to lendmannsgårder når det gjelder disse spørsmå-

lene. Vi har funnet at Gjerde i Etne, Herdla i 

Nordhordland, Bø i Hyllestad, kan hende også Kvåle i 

Sogndal, og videre Naustdal i Sunnfjord, Hegranes i 

Jølster og kanskje Stårheim i Eid inngikk i større gods-

samlinger i tidlig middelalder. Samtlige, kanskje med 

unntak av Kvåle, kan med en viss sannsynlighet føres til-

bake til yngre jernalder. Størrelsen på godsdannelsene 

varierer fra 10-15 gårder (Gjerde, Kvåle, Stårheim) til mer 

enn 30 gårder (Hegranes, Bø, Herdla) og i ett tilfelle trolig 

mer enn 50 gårder (Naustdal). Det er imidlertid usikkert i 

hvilken grad disse tallene har gyldighet også for yngre 

jernalder. Videre har vi funnet at Støle i Etne, Mel og 

Hatteberg i Kvinnherad, Hernar i Nordhordland, ukjent 

gård i Aurland og Urnes i Sogn, med unntak av Hernar og 

Aurland, må ha vært store gårder, men uten tilliggende 

jordegods. Disse kan derfor ikke oppfattes som kjerner i 

godssamlinger med opphav i yngre jernalder. 
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Utgangspunktet for denne hovedoppgaven har vært å 

belyse spørsmålet om lendmannsgårdene i Hordaland og 

Sogn og Fjordane var kjerner i eldre gods. I analysen har 

jeg da lagt vekt på å studere forholdet mellom den rom-

lige organiseringen av graver og senere kjente eierstruk-

turer i et avgrenset område rundt lendmannsgården. For 

å kunne avdekke slike mulige mønstre har det vært nød-

vendig å utføre analysen på et makronivå. 

Hvor lå lendmanngårdene i Hordaland  
og Sogn og Fjordane?
Første ledd i undersøkelsen (kap. 2) besto i å lokalisere 13 

lendmannsgårder i de to vestlandsfylkene. Av disse var ni 

allerede i utgangspunktet sikkert identifisert, mens fire 

var usikre. I denne forbindelsen undersøkte jeg om de ni 

sikkert identifiserte lendmannsgårdene hadde visse 

strukturelle fellestrekk som kunne gi grunnlag for nær-

mere identifikasjon av de fire øvrige. Med få unntak viste 

det seg at de sikre lendmannsgårdene hadde middel-

alderkirker, eller en sannsynlig tilknytning til en kirke. 

Videre kom det fram at de ni sikre lendmannsgårdene, 

med få unntak, hører til de største gårdene i sine regio-

ner. Disse to forholdene ble derfor forsøkt anvendt som 

kriterium for videre identifikasjon. I tillegg ble det også i 

to tilfeller vektlagt at de usikre lendmannsgårdene inn-

gikk i store historisk kjente eiendomssamlinger. Den 

videre analysen tok med bakgrunn i dette utgangspunkt i 

følgende gårder/områder: Gjerde og Støle i Etne, Mel og 

Hatteberg i Kvinnherad, Herdla og Hernar i Nordhord-

land, Bø i Hyllestad, ukjent gård i Aurland, Urnes i Årdal, 

Kvåle i Sogndal, Naustdal i Sunnfjord, Hegranes i Jølster 

og Stårheim i Eid. 

Hvordan etterspore lendmannsgårdenes  
gods og kan disse føres tilbake?
Neste trinn i undersøkelsen besto i etablere et metodisk 

og teoretisk rammeverk for analysen av de enkelte lend-

mannsgårdene i en regional kontekst (kap. 3 og 4). Det 

ble argumentert for at gravhauger og våpengraver med 

tuntilknytning fra yngre jernalder kan sees som et uttrykk 

for et slags eiendomsforhold til gården. Dette eierforhol-

det kan i utgangspunktet knyttes til frie personer. De 

vanlige gravene på de vanlige gårdene skal etter dette 

synet knyttes til frie jordbrukere som selv rådde over går-

dene. Dette analytiske kjernepunktet ble deretter sett i 

forhold til opplysningene om eiendomsforhold vi finner i 

senere jordebøker og regnskaper. Her ble bondeeien skilt 

ut som en særskilt viktig kategori, og koblet opp mot 

forekomst av graver. Formålet var å undersøke om det 

var stor grad av sammenfall mellom områder med grav-

minner og områder som var eid av bønder. Argumenta-

sjonen gikk på at den etterreformatoriske bondeeien kan 

være svært gammel, da denne trolig først og fremst har 

sirkulert innad i bondestanden, og i mindre grad 

kommet til fra annet hold. Det undersøkte materialet er 

svært omfattende. Det gjør det også velegnet for å påvise, 

eventuelt avvise, slike strukturelle trekk. I et materiale 

som omfattet totalt 1353 graver, fordelt på 270 gårder av 

et total antall sannsynlige middelaldergårder på 930, ble 

det utført en direkte sammenligning av eierforholdene i 

1647 og representasjon av graver fra yngre jernalder og 

udaterte graver. Det viste seg at det forekom graver på 

over 41% av gårdene hvor bønder hadde bygselrett i 

1647. Tilsvarende tall for kronens eie var mindre, 27%. De 

øvrige eiergruppene samlet seg omkring 30%. Bønder 

skilte seg altså relativt klart ut som den eiergruppen med 

hyppigst representasjon av graver på gårdene. Denne 

sammenligningen tok ikke hensyn til eiendommenes 

strukturelle sammensetning. For de andre eiergruppene 

– krone, kirke og borgere – ble det poengtert at det først 

og fremst var strukturen i deres eiendommer som i 

denne sammenhengen hadde analytisk verdi; hvorvidt 

de lå samlet og hadde heleiestruktur. Skillet mellom 

heleie- og deleieområder, hvor heleieområdet represen-

terte potensielle eldre godsdannelser, er særlig viktig i 

denne sammenhengen. Slike sammenhengende områ-
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der ble dernest satt i relasjon til den romlige fordelingen 

av gravmaterialet fra yngre jernalder. Disse forholdene 

ble endelig integrert i en modell som redskap til å spore 

mulige godsdannelser i yngre jernalder. Modellen hadde 

som utgangspunkt at eldre makt- og godsstrukturer kan 

ha nedfelt seg i romlige strukturer i form av funntomme 

heleieområder i relasjon til en storgård. Modellens viktig-

ste kontrollpunkt var at det var en høyere forekomst av 

gravminner i områder karakterisert av bondeeie og 

deleie utenfor heleieområdene med relasjon til en stor-

gård. 

 Jeg har på dette metodiske og teoretiske grunnlaget 

forsøkt å skille ut mulige eldre gods blant middelalderens 

lendmannsgårder. Metoden har vist seg å fungere rimelig 

bra i den empiriske analysen. Den klarer først og fremst å 

få frem tendenser i materialet, ikke absolutte mål. I noen 

tilfeller, f. eks. i Jølster, har metoden vist seg å fungere til 

dels svært bra, mens den i f. eks. Kvinnherad og Sogndal 

har vært mindre velegnet, trolig på grunn av vesentlige 

omrokeringer i eiendomsstrukturen i løpet av middelal-

deren. Modellen er m. a. o. avhengig av en viss stabilitet 

og ikke for store endringer i eiendomsforholdene. 

Modellen er også avhengig av at det er mulig å identifi-

sere tilstrekkelige kontrollpunkter i kildematerialet. 

 Etter mitt syn har metoden relevans ut over denne 

studien alene, og får flere metodiske implikasjoner, 

særlig for bosetninghistoriske metoder innen arkeologi. 

Det vil derfor være viktig å integrere også senere kjente 

eierstrukturelle forhold når en skal forsøke å dokumen-

tere eldre bosetning. Det er alltid metodisk problematisk 

å trekke slutninger på grunnlag av fravær av kildekatego-

rier, som f. eks. graver. Eiendomsforhold kan derfor trek-

kes inn som en supplerende kildekategori. Jeg har i til-

legg funnet det nødvendig å supplere med stadnavn og 

annet arkeologisk materiale for sikre at gravmønsteret 

ikke skyldes manglende bosetning, men snarere skal 

tolkes som et utslag av eierstrukturelle trekk. Eksemplet i 

Naustdal viser at det trolig er en nokså direkte sammen-

heng mellom eierstruktur og fravær av gravminner, selv 

om vi må ta noen forbehold. Videre har gravene fra yngre 

jernalder trolig et potensiale til å belyse endringer i eien-

domsforholdene som bør være av interesse både for 

arkeologer og historikere. 

Var lendmannsgårdene i Hordaland og 
Sogn og Fjordane kjerner i eldre gods?
Det ble påvist store regionale forskjeller når det gjaldt 

gods og godsdannelser på makronivå. Det er også påvist 

store variasjoner, på mikronivå, innad i de enkelte regio-

nene (skipreidene). Forskjellene mellom Nordhordland, 

Ytre Sogn og Sunnfjord på den ene siden og Sunnhord-

land, Indre Sogn og til dels Nordfjord på den andre er slå-

ende: i de førstnevnte områdene er det store sammen-

hengende eiendomskomplekser i etterreformatorisk tid 

og middelalder. Her er det bare få gårder som har grav-

minner fra yngre jernalder. I Sunnhordland og Indre 

Sogn er eierstrukturen langt mer sammensatt og preget 

av deleie og bondeeie, med unntak av Sogndal. Her ble 

det registrert gjennomgående mange graver, som trolig 

må tolkes som spor etter tidligere bondeeie. 

 Også i de enkelte områdene er det tendenser mot at 

heleieområdene har færre graver enn i deleieområdene. I 

Etne skiller Gjerde seg ut som en mulig godsdannelse i 

yngre jernalder, mens den senere lendmannsgården Støle 

ikke kan oppvise de samme tendenser. Dette kan tyde på 

at Gjerde var kjerne i en eldre godsdannelse, mens Støle 

ikke var det. I Kvinnherad har jeg analysert forholdene 

rundt Mel og Hatteberg, kjernen i det senere baroniet i 

Rosendal. Det har ikke vært mulig å spore klare tenden-

ser mot eldre godsdannelse her, hverken i middelalder 

eller yngre jernalder. Det er heller ikke tegn til en sam-

menheng mellom heleie og få gravfunn her. Den nærlig-

gende Skåla skiller seg klart ut med klart flest fornminner 

i regionen. Heller ikke her har det vært mulig å identifi-

sere et mulig tilliggende jordegods. Dette kan tyde på at 

Rosendalsområdets sentralfunksjoner ikke har vært knyt-

tet til en godsenhet i tidlig middelalder, og heller ikke i 

yngre jernalder. I Nordhordland skiller Herdla seg ut som 

en eldre godsenhet. Gangen i eiendomshistorien er noe 

uklar her, men strukturen i eiendomsmassen og fraværet 

av gravminner indikerer at store deler av Askøy og kan-

skje også fiskeværene i Øygarden kan ha hatt tilknytning 

til Herdla allerede i yngre jernalder. Fiskevær ene i 

Øygarden avvikles mot slutten av 1100-tallet. Dette kan 

kanskje settes i forbindelse med at Herdla-enheten 

 splittes opp og omfordeles til ulike kirkelige institusjoner 

da. I strøkene omkring Alversund finner vi derimot ten-

denser mot flere graver og bondeeie. Selv om materialet 

er noe spinkelt, er det likevel en relativt klar sammen-

heng mellom eierstruktur og gravminner. Den andre 

lendmannsgården i Nordhordland, Hernar, skal kanskje 

først og fremst knyttes til seilingsleden til De britiske 

øyer, og i mindre grad en tidligere godsenhet. 

 I Ytre Sogn har vi påvist et svært stort heleieområde, 

bestående av 40-50 gårder, som også strekker seg ut over 

undersøkelsesområdet. Innen dette området er det svært 

få graver fra yngre jernalder. Gravene fra yngre jernalder 

er lokalisert på sørøstsiden av Sognefjorden. Her finner vi 

også bondeeien. Vi står derfor kanskje ovenfor en eldre 

godsenhet. Imidlertid må det pekes på at Bø, som er 

usikkert lokalisert, ikke var setegård i det historisk kjente 

godset her. På den andre siden er Bø den eneste gården i 

dette området hvor det er lokalisert en storhaug. Videre 

er det uavklart hva forholdet mellom de ulike eierne er. 

Kanskje kan områdene nordøst for Bø være kjernen i en 

eldre godsenhet, men dette er altså noe usikkert. I Indre 

Sogn avløser lendmannssetene hverandre tidsmessig, 

dersom vi skal feste lit til de skriftlige kildene. I Aurland, 

som er preget av bondeeie/deleie og en jevn fordeling av 

graver, finner vi trolig det tidligste lendmannssetet. Dette 

skal kanskje knyttes opp mot lokale storbønder, uten 

større gods. Senere avløser trolig Urnes Aurland som 
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lendmannssete. Heller ikke her finner vi et større jorde-

gods tilknyttet gården. Men samtidig må det fremholdes 

at Urnes i seg selv er en svært stor gård. Etter slaget ved 

Fimreite overtar åpenbart lendmannen på Kvåle i 

Sogndal de administrative funksjonene i Indre Sogn. Det 

er mulig at den manglende bondeeien i gårder med 

våpengraver i Sogndal har sammenheng med konfiske-

ring av bondegods i forbindelse med slaget ved Fimreite 

og dermed etablering av et kongelig administrasjonssete. 

Det er mulig at de lokale jordeierne – aristokrati/stor-

bønder – mistet noe av sin regionale innflytelse i denne 

forbindelsen. Kanskje var Kvåle et stormannsgods tidli-

gere, men kildene er som nevnt svært usikre. 

 Det er en slående forskjell mellom Indre Sogn og 

Sunnfjord. I Naustdalen finner vi det største sammen-

hengende jordegodskompleks som er påvist i denne 

undersøkelsen. Samtidig er dette det området med fær-

rest gårder med graver i undersøkelsen (13%). Det er 

nesten ikke registrert fornminner fra yngre jernalder her. 

Lengre øst, inn mot Førde-området er det noe flere grav-

minner og her er det også langt mer bondeeie i 1647. Det 

er sannsynligvis en sammenheng mellom eierstrurturen 

og mangel på gravminner i dette området. Dette kan tyde 

på at det Naustdal var setegård i et gods med opphav i 

yngre jernalder, selv om det på denne gården ikke er 

registrert svært mange og store gravminner. Samtidig er 

gravmaterialet så spinkelt i dette området at det må 

manes til forsiktighet i tolkningene, men stadnavnmate-

rialet indikerer imidlertid at dalen var dyrket opp lenge 

før middelalderen. I Jølster finner vi det klareste eksem-

plet på en mulig godsstruktur med opphav i yngre jern-

alder. Her har vi relativt gode opplysninger om jordeien-

domsforholdene, slik at det er mulig å gi nokså klare geo-

grafiske avgrensinger av dette godsets utbredelse. 

Hegranes-godset besto i middelalderen trolig av over et 

30-talls gårder, de fleste konsentrert rundt hovedgården. 

Det er derfor påfallende at så mye som 70% av gravmate-

rialet fra jernalderen i Jølster er lokalisert til et relativt lite 

område med bondeeie utenfor dette området. Det er 

svært få graver innen godsområdet. Imidlertid skiller ikke 

Hegranes seg ut med særskilt store og prangende grav-

minner fra yngre jernalder; det gjør derimot den nærlig-

gende gården Sandal, som også er lokalisert i godsområ-

det. 

 I Nordfjord er forholdene mer usikre. Det er kjennes 

relativt få gravminner fra jernalderen i nærområdene til 

Stårheim. Det er imidlertid flere uavklarte trekk i jord-

eiendomsforholdene. Kanskje dannet adelseien, 

sammen med Apostelgodset og krongodset, her en eldre 

enhet, men dette kommer ikke ut over hypotesestadiet. 

Det kan imidlertid påpekes at av de 12 gårdene som er 

lokalisert i Stårheimsdalen og som eiermessig bindes 

sammen, er det bare på Stårheim det kjennes graver fra 

jernalderen. 

 For å kartlegge disse strukturene har det vært nødven-

dig å utføre analysen på et makronivå. En undersøkelse 

på lokalnivå ville ikke kunnet fange opp slike mønstre og 

variasjoner mellom dem. Som nevnt dreier det seg i en 

stor grad om å kunne registrere tendenser og trender mer 

enn absolutte forhold. 

Resultatene i lys av tidligere forskning
Resultatene i denne analysen avviker fra og sammenfal-

ler dels med tidligere forskning. Kalle Sognnes har som 

nevnt forsøkt å skille mellom ulike type sentra i vikingtid. 

Han hadde imidlertid et annet metodisk utgangspunkt 

og kunne følgelig ikke fange opp de strukturer som 

fremkommer i denne analysen. Sognnes mener først og 

fremst å ha påvist økonomiske sentra som han definerte 

som type 1: sentra i direkte kontakt med tilsvarende 

sentra i utlandet som formidlet importvarer videre til et 

større eller mindre oppland. Dette representerer trolig en 

annen form for maktkonsentrasjon enn de strukturer 

som er blitt påpekt i denne analysen. 

 Det er et langt større sammenfall mellom Ringstads 

analyser av storhaugene på Vestlandet og resultatene i 

denne analysen. Det ser likevel ikke ut til å være et 1:1 

forhold mellom storhaugsentra og godsdannelse i de 

områdene jeg har undersøkt. Hverken i Naustdalen eller 

ved Herdla i Nordhordland, hvor noen av de største eien-

domskompleksene er identifisert, er det påvist storhau-

ger fra forhistorisk tid. I indre strøk, f. eks. i Aurland, 

Årdal, Sogndal, Etne, Kvinnherad, er det derimot påvist 

storhauger. Imidlertid er det få tendenser til godsdan-

nelse her. Det er usikkert hvilke konklusjoner vi trekke av 

dette. Trolig kan det være fruktbart å søke å skille stor-

haugsentra, da fortrinnsvis fra yngre jernalder, med tillig-

gende godsdannelse ut som en egen gruppe i eventuelle 

senere undersøkelser. 

 Det har ikke vært mulig å gi en bakre tidsavgrensing av 

de strukturene som fremkommer i analysen. Dette har 

heller ikke inngått som en del av undersøkelsen. Det er 

f. eks. ikke påvist eldre jernalders gravfunn i heleieområ-

dene. Dette kan indikere at de eiendomsstrukturelle trek-

kene er svært gamle, selv om dette er usikkert. 

 Skal vi forsøke å trekke noen konklusjoner om riks-

kongedømmets styringssystem med utgangspunkt i det 

økonomiske maktgrunnlaget som var knyttet til den 

enkelte lendmannsgård i tidlig- og høymiddelalder, må 

det først og fremst pekes på de store geografiske variasjo-

nene. Særlig langs kysten og i Sunnfjord kan dette syste-

met ha basert seg på de tidligere stormenns gods. I indre 

strøk, i Sunnhordland og Indre Sogn, har kronen trolig 

først og fremst knyttet til seg storbønder med lokal inn-

flytelse, men uten at disse disponerte større jordegods. Et 

unntak er kanskje Gjerde i Etne, og, mer usikkert, Kvåle i 

Sogndal. Gjerde kan, som vi har sett, ha vært et tidligere 

gods forut for Erling Skakkes tid. Det er uavklart hva for-

holdet mellom Støle og Gjerde var. Men kanskje represen-

terer Gjerde en eldre maktkonsentrasjon som enten var 

eller ble splittet i forbindelse med alliansen mellom 

kirken og Erling Skakke. For de indre strøkene anser jeg 
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Holmsens definisjon av lendmannen som dekkende – de 

var bygdeledere som satte sin lokale autoritet i rikskonge-

dømmets tjeneste mot å få inntektene av kongelig veits-

lejord. Når det gjelder kystområdene og Sunnfjord er det 

noe vanskeligere å ta stilling til dette spørsmålet. Tenker 

vi oss en form for godseiere som enten overvinnes av 

rikskongedømmet eller som integreres i dets styringssys-

tem i løpet av rikssamlingsprosessen, tror jeg kanskje 

Bulls definisjon ligger nærmere – de mulige identifiserte 

godsstrukturene kan da avspeile mektige jorddrotter 

med eget maktgrunnlag, som sto i et mer fritt forhold til 

kongemakten. Det er imidlertid vanskelig å se noen kro-

nologisk utvikling i dette forholdet med utgangspunkt i 

det datagrunnlaget jeg har etablert. I min undersøkelse 

er det først og fremst de romlige variasjoner som har latt 

seg belyse. 

Etterord
Avslutningsvis vil jeg peke på at det agrarhistoriske kilde-

materialet som bl. a. foreligger i matrikler, er svært egnet 

for kvantitativ databehandling. Gravmaterialet fra yngre 

jernalder har trolig potensiale til å belyse endringspro-

sesser i jordeiendomsforholdene, dersom det kobles 

sammen med de senere eiendomsforhold. En systema-

tisk oppbygd database, utviklet i et tverrfaglig samarbeid 

kan derfor være en mulig vei å gå i videre forskning. En 

slik database over eiendomsforholdene på Vestlandet og 

andre steder i landet kunne vært bygd opp med en trinn-

vis abstraksjon av eierstrukturelle forhold, karteografisk 

fremstilt. I dag er store deler av Statens kartverks materi-

ale digitalisert. Videre kunne en slik database vært koblet 

til dokumentasjonprosjektets databaser. Et slikt prosjekt 

er omfattende, men mulig og fortoner seg som en lokk-

ende tverrfaglig satsning. 

 Det er også viktig å få utført kvalitative punktundersø-

kelser av noen av godsstrukturene jeg mener å ha identi-

fisert i denne undersøkelsen. Hegranes i Jølster utmerker 

seg, slik jeg ser det, som et særdeles egnet område for en 

slik undersøkelse. Her kjenner vi godsgeografien relativt 

godt. Et helt sentralt spørsmål er omfang og alder på 

jordbruksbosetningen i vestre del av Jølstravatnet, samt 

Stardalen. Spørsmål om alder og omfang på disse struk-

turene kan i siste instans bare la seg belyse ved en nitid 

og systematisk registrering av argrarhistoriske landskap-

strukturer. Først ved en slik undersøkelse er det mulig å 

ta nærmere stilling til alder og omfang av eventuelle 

gods strukturer fra yngre jernalder i Hordaland og Sogn 

og Fjordane. 
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Noter

1  Etter P. A. Munch definisjon fra 1838 (KLMN X: 498) og Munch 
1873: 77-101

2  I testamentene til lendmennene Gaute Erlingsson 1288 og 
Bjarne Erlingsson 1309 fremgår det at store mengder jordeien-
dom ble skjenket kirke og kloster (DN II nr. 24; DN XV nr. 1) 
Om lendmannen Brynjolf Jonsson på Kvåle i Sogndal heter det 
i 1244 at han var «den rikaste mannen i Sogn» og at han hadde 
«hovedgarden på Kvåle» (Sturl. saga II: 106). Det finnes mange 
flere eksempler. 

3  Bull har ikke rekonstruert grensene for de aller eldste skiprei-
dene. Mot slutten av 1100-tallet og på begynnelsen av 1200-
tallet ble skipreidene i Gulatingslagen omstrukturert som en 
følge av overgang til større krigsfartøy (Bull 1920: 38, KLNM 
XV: 548f.). Overgangen fra 20 til 25-sessers båter medførte 
trolig større og færre skipreider. Grensene for disse skiprei-
dene kjenner vi ikke. 

4  Bulls rekonstruksjon avviker bl. a fra Jørgen H. Marthinsens 
kartfesting av skipreidegrensene i 1647. (Marthinsen1991: 
63ff). Bull tar utgangspunkt i regnskaper og jordebøker fra 
begynnelsen av 1500-tallet til «over midten av det 17 årh.» 
(Bull 1920: 109f). Når Bull og Marthinsens kartfesting ikke 
alltid er sammenfallende, skyldes dette trolig at Bull i tvilstil-
feller har fulgt sognegrensene, mens Marthinsen har fulgt de 
faktiske grensene som er opplistet i 1647-matrikkelen. 

5  Etne, Eidfjord, Vik, Stryn, Gloppen og Giske. 
6  Herdla i Nordhordland. 
7  Storm (1884: 139) skriver at Aslak av Fitjar var av «gammel her-

seslekt der siges at nedstamme fra «Hordakaare»». Men da det 
ikke kjennes sikre lendmenn fra Fitjar etter Aslak ca. 1030, har 
jeg valgt å la denne gården utgå. 

8  Sverres saga er overlevert i fire parallelle hovedtekster. Skrive-
måten Órnesi forekommer i tre av disse, AM 327 4° (ca. 1300), 
Eirspennill (ca. 1300) og Skálholtsbók yngsta (1460 årene). I 
den senere Flateyjarbók (ca. 1380 årene) er derimot skrivemå-
ten Ænesi (Magerøy 1991 (1988): 238). I Gustav Indrebøs 
stemma over det innbyrdes forholdet mellom de overleverte 
tekstene er Flateyjarbók tolket som en blandingstekst av AM 
327 på den ene siden og Eirspennill og Skálholtsbók yngsta på 
den andre siden (Indrebø 1920: 51). 

9  AM 325 VIII, 4° og AM 304, 4°. 
10  Det finnes også en Naustdal gård i Nordhordland. Men dette 

er en liten gård og usentral gård som ikke er aktuell i vår sam-
menheng (Joleik 1959). 

11  Stikkordsregisteret er utarbeidet av Knut Helle. 
12  I tillegg er det en rekke gårder hvor bø inngår som delledd 

(Schmidt 1994). Disse er ikke aktuelle i vår sammenheng.
13  Dvs. at en sønn/datter får sin fars fornavn som førsteledd i sitt 

etternavn, f. eks. Gautsson = sønn av Gaut. 
14  I Rogaland hadde lendmannsgårdene Sola, Randaberg, Hesby 

og Talgje kirke, i Nord-Norge hadde Dønnes, Vågan, Steig og 
Tjøtta og Bjarkøy?, mens på Torgar kjennes ingen kirke 
(Dietrichsson 1888). 

15 Jeg har her ikke regnet med Fitjar, da denne gården utgår i 
undersøkelsen. På Fitjar sto det i middelalderen en steinkirke 
(Dietrichson 1888: 78f.). 

16  De sannsynlige middelaldertunene er her identifisert ut fra et 
amtskart fra 1869, gjenngitt hos Egil Øvrebø (1995). Jevnføring 
med ØK-kart viser at gamletunene trolig er identiske med 
dagens tun. 

17  Det eldste Hatteberg-tunet lå på nåværende innmark til gnr. 87 
bnr. 4, på en plass som heter tuftene (Havnelid 1988: 253f). 

18  Ohnstad bygger her utelukkende på stadnavn. På Kvam finnes 
navnet «Kyrkjevodl», på Veim «Kyrkjegarden». Slike navn kan 
også vise tilbake på parter/eiendommer i kirkelig eie. 

19  For beregning av landskyld og gårdens relative størrelse se s. 
38ff. 

20  Mel og Hatteberg var fritatt for skatt i 1647, landskyldverdien er 
derfor ikke oppført i matrikkelen. Jeg har brukt landskyldver-
dien fra 1667 her, hentet fra Arne Stuland (1924). 

21  Det er for øvrig interessant å registrere at lendmannen 

Arnbjørn Jonsson på Urnes, uttrykkelig omtalt som bror til 
Gaut på Mel i Sunnhordland, er en av få lendmenn som skaper 
«uorden» i den geografiske fordelingen (se s. 15f. og s. 25). 

22  Antall begravelser, ikke antall gravminner dvs. dersom det i en 
gravhaug er to begravelser regnes dette som to graver. 

23  Tverrfaglig middelalderseminar: «Middelalderens symboler», 
13. og 14. desember 1996 på Bryggen museum i Bergen. Se 
Skre 1997.

24  Dette er et estimat som bygger på en gjennomgang av forhol-
dene i Etne, Kvinnherad og Årdal. 

25  Det er noe forskjell i resultatene i disse studiene. Ellen 
Høigaard Hofseth (1982: 114) finner at 95% av gravene i siste 
halvdel av vikingtiden møter kravene i loven. Tilsvarende tall 
hos Solberg er 55% (Solberg 1985: 73). Dette henger trolig 
sammen med at Solberg har inkludert løsfunn i sin analyse. 

26  Reinecke og Redlich er i dette avsnittet sitert etter Helgen 
(1982: 62). 

27  Med «sentralmaktgods» mener Bjørkvik jordeiendom som på 
1600-tallet lå til adel, krone eller kirke. 

28  Laupsverdien i 1647 tilsier at Gjerde gnr. 9 sannsynligvis også 
omfattet Sjensvoll gnr. 6, Dynjebakken gnr. 7, Flaaten gnr. 8, 
Haugen gnr. 10 og Sæbø gnr. 11 (Ingvaldsen 1996: 30). 

29  Det er noe usikkert om Svein Erlendsson og Svein Sveinsson 
hadde lendmannstittel. 

30  B 7909 Det er lite sannsynlig at dette er et gravfunn, et slags 
stikkvåpen funnet stående på skrå i en myr på Matskår gnr. 12. 

31  Vi har ikke direkte belegg for en slik donasjon. I en populær 
rimkrønike fra 1560 og i Herluf Lauritssøns «Bergen Fundas» 
fra 1580-83 fremgår den tette forbindelsen mellom Erling 
Skakke og Halsnøy kloster. Det heter blant annet at Erling 
grunnla klosteret. Forfatterne den gang hadde kanskje tilgang 
på kilder som i dag er tapt (jf. Dyrvik 1968: 298). 

32  Inkluderer også Flote gnr. 65 og Hovland gnr. 40. Begge disse 
gårdene har graver fra yngre jernalder, men ikke våpengraver. 

33  Inkluderer også Vettestø gnr. 22, som også Alle Helgen har byg-
selrett i. 

34  Gamletunet på Mel ble tatt av et stort jordskred, angivelig kl. 
03. 00 7 aug. 1798 (Haukenæs 1880). Vi kan ikke utelukke at 
eventuelle gravminner tilknyttet tunet forsvant i denne forbin-
delsen. 

35  Mel gnr. 85, Hatteberg gnr. 87 og Seim gnr. 90 var innvilget skat-
tefritak i 1647. Opplysninger om landskyldverdien er derfor 
hentet fra matrikkelen fra 1667 (Stuland 1924). Dette gjelder 
også for prestegården Malmanger gnr. 89. 

36  Malmanger gnr. 89 ligger i et område hvor det har gått mange 
stein og jordskred (Stuland 1924: 220ff). Fraværet av gravmin-
ner kan kanskje henge sammen med dette, selv om dette er 
usikkert. 

37  Det er ingenting i eiendomsforholdene i 1647 som kan 
bekrefte at Skåla gnr. 82 var krongods i middelalderen. I 1647 
var gården lagmannsresidens. Bjørkvik (1995: 62) peker på at 
en av gravhaugene på gården kalles «Årmannshaugen» 
(årmann=kongelig tjenestemann). Dette navnet må vel heller 
settes i relasjon til en folkelig tradisjon med å gi gravhauger 
navn etter konger og store menn. 

38  Ut fra en vurdering av matrikkelgårdsgrensene på ØK-kart er 
det sannsynlig at Gulbrandsøy gnr. 18 tidligere var utmark 
under Herdla. Herda eier både nord og sør for Gulbrandsøy 
gnr. 18. Gulbrandøy gnr. 18 ble først etablert som eget gårds-
bruk av husmenn på 1700-tallet (Fossen 1974). Sætre gnr. 15 
var tidligere seter under Herdla. Både gravfeltet på Guld
brandsøy gnr. 18 og Sætre gnr. 15 har derfor sannsynligvis til-
knytning til Herdla, uten at vi kan fastslå dette med sikkerhet. 

39  Bautaene på Hernar er ikke registrert som et gravfelt hos Fett. 
Egen befaring 16/10-96 viste imidlertid at bauta nr. 2 sto på en 
svak, men klar forhøyning i terrenget. Det samme gjelder for 
bauta nr. 3, som nå er fjernet. Fire meter SSV for bauta nr. 1 
finnes en forhøyning i terrenget. Dette kan være en gravhaug, 
selv om det er usikkert. Gresset var slått dagen før befaringen, 
slik at strukturen i undergrunnen fremtrådte tydelig. 

40  Det er noe som ikke stemmer med eiendomsforholdet rundt 
Herdla. Det fremgår av et diplom datert til mellom 1170-90 at 
Herdla + 1/2 mark gull ble makeskiftet mot Mo (Kvam gnr. 12) i 
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Hardanger (DN VIII nr. 2). Herdla gikk fra Munkeliv til 
Kristkirken. Utifra størrelsen på Mo i Hardanger i 1647 hevder 
Bjørkvik at makeskiftet omfattet hele Herdla (Bjørkvik 1967: 
63). Bjørkvik fører Herdla inn i den rekonstruerte delen av jord-
boken til Munkeliv fra omkring 1175 (ibid: 59). Men dette 
makeskiftet må enten ha vært etter 1180 eller bare omfattet en 
part i Herdla. Vi vet at lendmann Filippus Arnesson av Herdla 
først falt på Ilevollen i 1180 (Sverres saga: 48, Storm 1884: 154). 
Følger vi Bjørkvik blir alternativet at Munkeliv eide hele 
gården, mens lendmannen ennå levde. Det virker noe urime-
lig. Dersom makeskiftet var før 1180 og bare omfattet en part 
av Herdla, som fulgte Munkeliv fra Nikolaikirken, kan resten 
av Herdla, sammen med de andre gårdene, ha kommet over til 
Apostelkirken etter at Fillipus var død i 1180. I 1480-årene 
dukker imidlertid Herdla igjen opp som Munkelivgods (DN XII 
nr. 257), men dette kan skyldes sammenblanding av f. eks. 
bispegods og Munkelivgods, uten at dette er sikkert. 

41  Det er flere eldre jordebøker over Munkeliv klosters eiendom-
mer (1427 DN XII nr. 190, 1463 DN XII nr. 232, 1490 DN XII nr. 
257). Det finnes også et fragment av et eiendomsregister fra 
omkring 1175 (Bjørkvik 1967). I 1647 er det flere Munkeliv 
gårder enn de som er nevnt i de eldre listene. Dette kan ha 
sammenheng med at flere Munkelivgårder lå øde på 1400- og 
1500-tallet og dermed ikke står oppført i de eldre listene. Det 
er hele 16 gårder i 1647, bare i Herdla og Radøy, som ikke kjen-
nes som Munkelivgods tidligere. Det er vel lite sannsynlig med 
en så stor tilvekst av eiendommer i perioden 1490-1647? 
Munkelivgodset ble lagt under Biskopen i en kort periode før 
reformasjonen (muntl. med. Sigrunn Kvamme 1997). Det kan 
også foreligge en innblanding av bispegods i Munkelivgodset 
slik vi finner det registrert i 1647. 

42  Denne rekonstruksjonen inneholder alle gårder som enten er 
nevnt som Axel Mowatts gods i 1647, eller som var Lunge-gods 
i 1535. Sannsynligvis skulle gnr. 1, 2, 3 på Askøy ikke vært tatt 
med. 

43  Allehelgen eide i 1647, gnr. 6/7, 14, 33 i Alversund, gnr. 21 på 
Askøy, gnr. 33, 35, 36, 46 i Herdla og gnr. 8 i Manger. 

44  Apostelkirken eide i 1647 samtlige av gårdene på Alvøy, fra 
Nordvik gnr. 5 til Harkestad gnr. 51. Det er derfor rimelig å anta 
at også fiskeværet på Hjartøy lå til Apostelkirken. 

45  Hos Fett er målene oppgitt til 30 x 24 m og 3 m høy (Fett 
1954c). 

46  B 13231 løsfunn av celt type R 401. 
47  Dette bygger på en egen gjennomgang av eiendomsforhol-

dene i Lavik. Kronen beslagla som kjent det sentralkirkelige 
godset ved reformasjonen. Personer som hadde gitt sjelemes-
segods til kirke/kloster i katolsk tid kunne få tilbakeført disse 
eiendommene. Dette skjedde kanskje med ti av 12 gårder som 
Munkeliv kloster eide i Lavik/Hyllestad i senmiddelalderen 
(Kellmer 1963: 39). I Lunges jordebok finner vi tidligere 
Munkeliv-gods (Espeland gnr. 88 i Hyllestad og Hjelmeland 
gnr. 19/21 i Lavik (1535 NRJ IV: 474; 1427 DN XII nr. 190; 1490 
DN XII nr. 257). Også i Losna-godset pr. 1647 finner vi tidligere 
Munkeliv-gods (gnr. 4, 56, 62, 81 i Hyllestad, gnr. 24 i Lavik). 
Kanskje kunne den daværende Losna-herren, Erik Rosen-
krantz, ved reformasjonen dokumentere at deler av Munkeliv-
godset opprinnelig var gitt som sjelemessegods. Dersom dette 
er riktig har vi faktisk et indirekte belegg for at Losna-godset er 
svært gammelt. To av gårdene, som kan være tilbakeført, 
Kolgrov gnr. 56 og Tauning gnr. 62 i Hyllestad, er nevnt i det 
bevarte bruddstykket av Munkelivs jordbok fra 1175 (DN XVI 
nr. 1). Dette argumentet indikerer at Losna-godset eksisterte 
som godsenhet forut for 1175. Vi har imidlertid ikke direkte 
belegg for at en slik tilbakeføring fant sted angående de nevnte 
gårdene, men Erik Rosenkrantz brukte sin rett til å «inndrive» 
sjelemessegods i andre sammenhenger. I 1565 fikk Rosen-
krantz kongebrev på en grunneiendom i Bergen. Han hevdet 
at eiendommen i sin tid var gitt Lysekloster som sjelemesse-
gods (Kellmer 1963: 39). 

48  Dette ble undersøkt av Ole Mikal Olsen våren 1996 i forbin-
delse med et planlagt hovedfagsprosjekt i arkeologi med vekt 
på Norden. Han har vært så vennlig å låne meg brevene han 
fikk i svar fra de ulike museene. 

49  Det har vært noe forvirring om navnet Vrdall i kildene henvi-
ser til Aurdal (Prestegården) gnr. 12 eller Østerbø gnr. 24 (se NG 
XII: 110, 113). I skattematrikkelen av 1647 fremgår det tydelig 
at Vrdall refererer til Aurdal (Prestegården) gnr. 12. Det fremgår 
at sognepresten i Aurland, H. Christen Jensen, bodde på Vrdall 
(skattematrikkelen 1647 XII: 83). Det er selvsagt utenkelig at 
sognepresten i Aurland, som hadde sitt virke i Vangen kirke 
skulle bo på Østerbø gnr. 24, nesten to mil fra kirken. 

50  Det er noe usikkerhet knyttet til lendmannsætten i Aurland. 
Hverken om Jon Petersson (pr. 1127 død 1154), Peter Serksson 
(?), Serk Brynjulvsson (1099?- død 1102) heter det spesifikt at 
de var fra Aurland. Det første kjente slektsleddet, Brynjulf 
Helgesson, er ikke nevnt som lendmann, men er derimot fra 
Aurland (Storm 1884: 141ff.) 

51  Inkluderer også funnene fra Vangen gnr. 9, da dette området 
tidligere sannsynligvis lå til Aurdal (NG XII: 109f.) 

52  Den 19. januar 1669 ble dette offisielt bekreftet av Fredrik II, 
men allerede i 1647 var flere av gårdene oppført i skattema-
trikkelen under Utland prestebord. Selve overdragelsen må 
derfor ha funnet sted lenge før den offisielle bekreftelsen. 

53  Den delen av Bergens Kalvskinn som omhandler Sogn ser ut 
til å blitt ferdigstilt mot slutten av 1330 årene (Hødnebø & 
Johannessen 1989: 18). 

54  Gaut var trolig lendmann i perioden 1163-84, Jon Gautsson var 
lendmann pr. 1181 og Munan Gautsson døde i 1184. Det er 
noe mer tvil om Arnbjørn Jonsson skal knyttes til Urnes i Sogn 
eller Mel i Kvinnherad. Han ble trolig utnevnt til lendmann i 
1218 og døde i 1240 (Storm 1884; Magerøy 1988). 

55  Omfatter både Nedre og Øvre Joranger og Underhaugen. 
56  Joranger hadde i 1647 størst landskyldverdi av samtlige 930 

gårder som er med i denne undersøkelsen. 
57  I borgergodset har jeg inkludert embetsgodset. Her har jeg 

også regnet inn Maren Lavolds eiendommer (jf. figur 27a). Selv 
om navnet Lavold viser til gnr. 50 i Luster, var ikke Maren 
Lavold av alminnelig bondeætt. Hun var enke etter Anders 
Lauritsen Heiberg, som var en stor godseier av futeætt. 

58  Jeg har også undersøkt forholdene i Solvorn skipreide, uten at 
jeg har funnet tendenser mot godsdannelse der heller. 

59  Etter påbud fra Kong Håkon ble det i 1314 holdt skifte over hus 
og tomter på Kvåle (DN IV nr. 83). Arvingene etter lendman-
nen Brynjulf Jonsson fikk hver sin tredjepart. Det nevnes imid-
lertid ikke noe tilhørende jordegods i dette diplomet, sannsyn-
ligvis fordi skiftet bare gjaldt hus og tomter. I et diplom fra 
1330 hører vi at den ene tredjeparten fra 1314 ble gitt videre til 
Erling Vidkunsson, men da følger det også med en part i 
Valeberg gnr. 91 i Sogndal, en part i møllen ved fossen (sann-
synligvis har det stått en mølle på Foss gnr. 19) og en eng som 
kaltes Myklekra (DN I nr. 207). Dette var kanskje jordegods 
som fulgte med arven etter Brynjolf Jonnson. 

60  Sogndal omfatter her Stedje sogn gnr. 1-64 (Bull 1920: 122). 
61  Solberg regner opp til 15 gravfunn fra yngre jernalder som 

normalt på en gård. Dette svarer til ett gravfunn pr. generasjon 
(ca. 30 år) i 450 år (Solberg 1986: 188). 

62  Åberge ligger for seg selv, vel 230 m. o. h. Hove og Årvål ligger 
samlet. 

63  Det ser ut til at Sandberg ikke regner Lunge-godset i Sogndal 
som opphavelig Nonnesetergods, men snarere som en del av 
arven etter Hans Sigurdsson (Sandberg 1970: 93ff). Jeg velger 
imidlertid å forholde meg til den vanlige oppfatningen at 
Lunge-godset i Sogndal var tidligere Nonnesetergods. 

64  Disse gårdene er gammelt bispegods (Kvamme 1981a: 114, 
1981b: 216). 

65  Notseter gnr. 35 lå sannsynligvis ikke øde da den er nevnt i 
Vincens Lunges jordebok (NRJ IV: 482). 

66  Sand er samme gård som dagens Bahus. 
67  For oversettelse av den latinske teksten se Svoen 1992. 
68  Holmsen hevder at dette godset var en del av Audun 

Hugleikssons konfiskerte jordegods (Holmsen og Bjørkvik 
1952-1954 (1972): 33). Dette spørsmålet sto imidlertid ikke 
sentralt i Holmsens undersøkelse og han har dessverre ikke 
gitt noen begrunnelse for sitt synspunkt. 

69  Vi kjenner bare seks diplomer fra før ca. 1600 fra hele undersø-
kelsesområdet. 
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70  Landskylden i Grøneng gnr. 3 var 1647 på 1,5 løper smør. Det 
kan derfor se ut som Torfinn ga hele gården i 1320. 

71  Daterende element er spyd av Solbergs type IV. 3 ca. 620/30-
650/60 e. Kr. 

72  På figur 35b har jeg slått sammen landskylden for Øvre og 
Nedrebø gnr. 71/72. Mette Pedersen eide i 1647 Øvrebø, mens 
Naustdal kirke eide Nedrebø. 

73  I bondeeien har jeg inkludert Anne Abelsdatter eie i Håheim 
gnr. 12 og Bolset gnr. 26.). Futeenken Anne Abelsdatter «blod-
bytta» var fra Gloppen i Nordfjord (Sandal 1978: 386f, 417ff). I 
Innvik og Breim sogn hadde hun rett på kongsparten i en 
rekke gårder (ibid: 417ff). Hennes eiendommer i Jølster var 
derimot mest sannsynlig tilpantet bondegods. Vi ser at både i 
Håheim gnr. 12 og Bolset gnr. 26 eide bønder parter uten å ha 
bygselrett (skattematrikkelen 1647 XI: 205). 

74  Inkluderer også Remedalen og gnr. 61-65 på sørsiden av 
Eidfjorden. 

75  Gården heter i dag Stårheimsseter, men i 1608 omtales den 
som Solim. Rygh er i tvil om dette navnet, men finner det 
rimeligst at navnet Solim viser tilbake på en nedlagt gård som 
går forut for seteren (NG XII: 441). 

76  Ifølge salgsbrevet ble 21 mmb solgt for 35 veide mark (DN I nr. 
177). I 1647 var den samlete landskyldverdien for 
Stårheimsdalen (gnr. 71-83) på 24,4 lauper smør. Av dette 
utgjorde Stårheim gnr. 83 syv lauper. 

77  Godset var i 1626 delt mellom adelsættene Bildt og 
Brockenhus. Begge arvet Rømerætten (Øvrebø og Apneseth 
1995). 

78  Jeg har her brukt en liste over prestebordgodset i 1647 som 
Sigrunn Kvamme har vært så vennlig å låne meg. 

79  Det er stort sammenfall mellom Hospitalgods i 1647 og jorde-
bøkene fra 1585, 1600, 1617 (Kvamme upubl. art: 4). 

80  Jeg har her trukket fra gnr. 84,86, 89 da disse bondepartene 
tidligere lå til kronen (se ovenfor).
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