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Kongsgarden Seim og jordegodset.
Et nytt fors~k pa arkeologisk og
historisk rekonstruksjon
Av Frode Iversen
«Land-gardene» som Seims jordegods - myte eller realitet?
Det synes grunn til a tro at her ved Seim i
Nordhordland finner vi det typiske eksempel pa det vestnorske hpvdingesrete som,
med hele sitt sosiale miljp, er blitt overflyttet til Island ved den store landnamsmanns
bosettelse der. Vi har dermed opdaget jordegodset ved den nordiske his tori ens begynnelse ... (Olsen 1926, 130).
Dette skrev Magnus Olsen for 75 ar siden da han
utga den na klassiske boka JEttegard og helligdom i 1926. Olsen argumenterte for at de mange
gardene med land-endelser omkring kongsgarden Seim i Lindas matte vrere et eldre jordegods
under garden. Denne hypotesen blir hyppig referert i forskningen. Eksemplet ligger ogsa i
bunnen av Norsk Stadnamnleksikons omtale av
land-garder. Her heter det bl.a:
Mange stader ser det ut til at -land-gardene
er vitnemal om Bosial og pkonomisk spalting i bondesamfunnet. Fleire slike kan ligge i ein krans kring ein eldre hovudgard og
hal' hyst smabpnder som hovdingen stpdde
seg til (Sandnes & Stemshaug 1976,30).
I denne underspkelsen vil jeg i et kritisk lys se
nrermere pa hypotesen om land-gardene som et
underliggende jordegods til Seim. Var land-gardene omkring Seim virkelig gardens jordegods
i yngre jernalder? I den senere tid har dette eksemplet tatt ny aktualitet gjennom diskusjonen
om graden av fpydale trekk, godssamlinger og
hvordan det norske samfunnet var organisert i
jernalder og middelalder, sammenlignet med
fpydale omrader i Europa (bl.a. T. Iversen 1995,
1996, 1997; Lunden 1995; Skre 1998, 1999,
2001; Dprum 1999; Stylegar 1999; Sandnes

2000; Lunden, Myhre, Sandnes, Steuer 2001).
Etter mitt syn kan debatten tjene pa konkrete eksempler, slik at den ikke blir for generell og unyansert. Tore Iversen (1995, 174f.) har fremhevet
Seim som en eldre, forhistorisk godssamling og
understptter med dette sin teori om et omfattende trelldomsvesen og et eldre personavhengig
leilendingssystem i yngre jernalder. Sosiale frigivningsprosesser i kombinasjon med styrt nydyrking fprte til en fremvekst av gods og
godssamlinger, «... garder som sto i en viss type
avhengighet til en eldre gard» (ibid., 175).
I en debatt hvor det er advart mot en forenklet
bruk av analogier fra europeiske fpydalsamfunn, representerer Seim et eksempel med stor
faghistorisk tyngde nar en studerer hjemlige forhold omkring godssamlinger (Sandnes 2000,
198). Det er lett a si seg enig med 1prn Sandnes
at en pa grunn av magre kildeforhold litt for ofte
mpter «gjengangere» som nettopp Olsens Seimeksempel i diskusjonen av samfunnsorganisasjonen i Norge i yngre jernalder (Sandnes 2000,
208). En kan med rette spprre hvor godt dokumentert Olsens hypotese egentlig er. Fortjener
Seim og land-gardene status som paradigmatisk
eksempel pa et forhistorisk jordegods pa Vestlandet?
Tibuerming og avgrensing
Nye arkeologiske underspkelser pa Seim indikerer at det fant sted en omorganisering av bosetningen pa setegarden i lppet av 900-tallet
(Iversen in press). Garden kan da ha blitt delt,
og det senere kjente «gamletunet» pa Seim er
muligvis etablert pa denne tiden. Magnus Olsen
var av den oppfatning at den dyrkede innmark
(odelsjorda) konstituerte garden som sosial in-
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Gnr.

59
60
61
62
63
64
65
66
67
69
70
128
129
131
132/3
134
136

176

Gard
Berfjord
Langenes
Skotsund
Totting
Beras
Myksvoll,0vre
Myksvoll, nedre
Sm0rdal
Haukas
Festo, S0ndre
Festo, norde
Tilland, nordre
Tilland, s0ndre
Rimo
Soltveit
Hilland
Kongs0Y

Gnr.

137
138
139
140
141
142
143
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

Gard
Alver
Tveiten, 0vre
Tveiten, nedre
Erstad
Kvamme, nedre
Kvamme, 0vre
Haland
Fosse, indre
Fosse, ytre
Selevoll
Litleskare
Skardet
Okse store
Okse Lille
Mykletun
Vollo
B0kjevold

Gnr.

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166/7
168
169
170
171

Gard
Mongstad
Li
Oteras
Eisas, nordre
Eisas, s0ndre
Smetsdal
Fiskset
Helland
Espeland
Siello
Hjelmtveit
Kapperdal
Ikeland, s0ndre
Ikeland, nordre
Votno
Seim

Gnr.

172
172
173
174
175
176
177
177
178
179
180
181
182
183
184
185

Gard
Hopeland,0vre
Hopeland, nedre
Ryland
Tolland
Skor
Sprukeland
Nordnes
S0rnes
Kjenes
Leivestad, nordre
Leivestad, s0ndre
Toskheim
Gausereid
Kleivdal
Hallsteinsdal
Isdal

Gnr.

186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

Gard
Ase,nordre
Ase, s0ndre
Gjervik, ytre
Gjervik, i.
Gmllveit
Nepstad
Hopsdal
Munndal,0.
Munndal, n.
Leiknes
Midgarden
0vstegarden
Hornesdal
Haukas
Sjauset
Setre

Frode Iversen

Figur 1. Over og t.v. Kart over UnderS0kelsesomradet, Alenfit skipreide 1647. Seim gnr. 171 (skravert i gratt) er den eneste garden i unders0kelsesomradet som har enklaver av eiendom, og da i
form av skog og utmark mot nord. Relieffkart Frede IversenlforeTonning, Statens kartverk (MAD
12002-SF01/07). Gardsgrenser fra Geovekst ved Morten S. Andersen, Fylkesmannen i Hordaland.
Bearbeidet og satt sam men av Frede Iversen.

stitusjon (Olsen 1926, 25). Unders¢kelsene pa
Seim omfattet nettopp den dyrkede innmark
mer gamletunet, i form av punktunders¢kelser
og 14C-dateting av flere rydnings- og dyrkingslag i to akrer, detiblant den sentrale storakeren.
Den sentrale plassering innen gards-valdet og
nrerheten til tunet, gj¢r at den kan belyse helt
fundamentale trekk ved gardsutviklingen pa

Seim. Ogsa en hustuft i tunet ble under-s¢kt og
datert til 1200-tallet, og det ble foretatt en ny
gjennomgang og tolkning av annet arkeologisk
materiale omkring Seim, altsa forhistoriske
gravminner og bautasteiner i omradet Hoplandl
SeimNotno, i omradet fra sj¢en og ca. 2 km opp
i bosetningsomradet i dalen. Flere forhold tyder
pa at en eldre setegard kan ha omfattet hele det-
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te omradet, og at det skjedde end-ringer her i
900-arene. I denne sammenheng skal jeg imidlertid konsentrere meg om et potensielt eldre
jordegods utenfor setegardsomradet, og for en
mer detaljert behandling av det arkeologiske
materialet omkring Seim vises til det nevnte arbeid.
I f0rste del av denne unders0kelsen vil jeg presentere en nytolkning av eierforholdene omkring Seim. Her argumentererjeg for at Seim pa
1300-tallet var en del av det konfiskerte god set
til baron Audun Hugleiksson, det sakalte Nordfjord-godset. Det gir ogsa et noe annet utgangspunkt nar jeg i andre del av artikkelen fors0ker
a identifisere et eldre jordegods omkring Seim.
Deretter vil jeg foreta en gjennomgang av de eldste kjente eiendomsforholdene i omradet omkring Seim, samt unders0ke den romlige utbredelsen av forhistoriske gravminner i Alenfit skipreide, dvs. omradene som i dag dekker s0rvestre
del av Lindas kommune (gnr. 59-70 og 128201). De skriftlige kildene Uordeb0ker, diplomer) blir analysert retrospektivt med utgangspunkt i Andreas Holmsens (1940) metodiske
prinsipper, og slik de senere er utviklet innen
den agarhistoriske forskningstradisjonen. Til
forskjell fra hvordan denne metoden vanligvis
praktiseres, vil jeg legge mer vekt pa strukturen
og sammensetningen i eiendommene, ikke bare
fokusere pa en enkelt godseier, men tilstrebe en
totalforstaelse av eiendomsutviklingen i meromradene til Seim. Dessuten 0nsker jeg a forankre retrospeksjonen lengre tilbake i tid, i et
arkeologisk materiale, for a avlese endringsprosesser over lengre tidsrom. En malsetting er a
skille ut sakalte heleieomrader omkring Seim,
altsa konsentrasjoner eller samlinger av flere tilgrensende garder med en og samme eier. Slik
konsentrert eiendom kan avspeile svcert gamle
trekk i eiendomshistorien, selv om kildene ofte
er relativt unge, fra 1500- og 1600-tallet. Heleieomradene blir dernest sammenholdt med den
romlige fordelingen av forhistoriske gravhauger
i omradet.
Utbredelsen av forhistoriske gravminner er indirekte en viktig indikator pa alderen til heleieomradene som eiendomsenheter (Iversen 1997).
«Vanlige» forhistoriske gravhauger kan avspeile
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former for odelsrett, slik det er kjent tradisjoner
for i middelalderen, bade i lovverket og i flere
diplomer (se side 185). Det er ogsa en omfattende forskningstradisjon for a koble odelsrett med
gravhaug, ogsa nar det gjelder f. eks. kongevalg,
og det a sitte pa haug og la seg hylle som den
rette arvtaker (Munch 1838; Nicolaysen 1863;
Storm 1875; Olrik 1909; Taranger 1913, 1934;
Ringstad 1991; Zachrisson 1994; Skre 1998).
Selv om gravhaugen fremstar som et visuelt uttrykk for en gitt eiendomsrett, har forskerne i liten grad fors0kt a knytte utbredelsen av
forhistoriske gravminner mer direkte til senere
kjente eiendomsforhold, for a spore stabilitet,
eventuelt endringsprosesser i eiendomsforholdene i en gitt region. Mine egne unders0kelser pa
Vestlandet tyder pa en ncer sammenheng mellom
eiendomsstruktur i middelalder og ettelTeformatorisk tid og spredning av forhistoriske gravminnero Et slikt analyseredskap, hvor gravminnene
ogsa benyttes pa et negativt grunnlag - in silentio - ma likevel anvendes med varsomhet. Tilncermingen kan likevel synliggj0re viktige tendenser i st0lTe omrader, og bcerer i seg en forstaelse av at fravcerlncervcer av gravminner i st0lTe
grad uttrykker sosial differensiering innad i et
agrart samfunn enn de uttrykker fravcerlncervcer
av bosetning. Ved a studere mer kvalitative trekk
ved gravene, viI en ytterligere sosial differensiering fremtre (f.eks. Solberg 1985). Selv om et
ukjent antall gravminner er fjernet i eldre tid
uten a vcere kjent for fagfolk, ma vi likevel tro
at gravminnene, slik de er registrert fra 1820arene og til var tid, er representative for en forhistorisk situasjon. Implisitt i min tilncerming
ligger en kritikk av, og en alternativ tolkning til
tradisjonell bosetningshistorisk metode. En tradisjonell tilmerming, srerlig i bygdeb0ker og andre arkeologiske fremstillinger, synes a ha som
mal setting a beregne bosetningsmaksimum til
ulike tider, i eldre og yngre jernalder og i h0Yog senmiddelalder. Kulturelle endringsprosesser og demografisk utvikling blir dernest tolket
inn i dette materialet, til tross for svcert stor usikkerhet med hensyn til hvilke garder som virkelig
var i drift. Unders0kelsene jeg foretok av middelalderske lendmannsgarder pa Vestlandet, har
vist en klar forskjell med fcelTe gravhauger innen
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heleieomrader mer setegardene enn i mer fjerntliggende omrader med annen eiendomsstruktur
(Iversen 1999). Omradene med gravhauger er
karakterisert av deleie med flere eiere bade til
den enkelte gard og mellom gardene (Iversen
1998, 1999, 2000). Et hovedm¢nster er at forhistoriske gravminner er lokalisert pa garder
hvor det i historisk tid var bondeeie, eventuelt
deleie, og ikke innen st¢rre, antatt eldre heleieomrader, sett bort fra setegardene. Det er liten
grunn for a hevde at slike omrader ikke var bosatt i jernalderen; det er mer merliggende a tolke
de «funnfattige» heleieomradene som eldre eiendomsstrukturer hvor ufrie jordbrukere, eller
jordbrukere som selv ikke radde over gardene og
uten rett tiI markert begravelse, kan ha drevet
jorda. Ved a kombinere fravrer/mervrer av gravminner med de eldste kildene om eiendomsforhold, kan en pa et slikt metodisk grunnlag skille
ut geografisk regioner hvor det er mer eller mindre sannsynlig at det har forekommet godsdrift
i eldre tid. En slik tilnrerming er ogsa aktuell omkring Seim. Jeg mener a kunne identifisere flere
slike heleieomrader som kan representere et eldre jordegods under Seim, og dette viI her bli
sammenlignet med Olsens hypotese om landgardene som j ordegods.
Det er flere kildekritiske aspekter knyttet til
bruk av retrospektiv metode. Srerlig gjelder det
premissene for det som ofte fremstar som statisk
projisering av yngre forhold bakover i tid, nemlig en ide om et stabilt bondesamfunn som bare
gjennomgar langsomme endringer over lang tid
(Widgren 1999). En slik ide har preget norsk
forskningshistorie omkring agrare sp¢rsmal i
svrert lang tid Uf. 0ye S¢lvberg 1976). En malsetting for meg er derfor a fa frem et mer dynamisk og nyansert bilde av godsutviklingen
omkring Seim hvor ogsa disse aspektene er innarbeidet.
Jeg har valgt a avgrense unders¢kelsen til «Allenfitt schibred» slik den fremstar i 1647. Dette
omradet b¢r vrere stort nok for a kunne fange inn
en eventuell eldre godssamling omkring Seim. I
1647 var det 79 garder i dette omradet. I tillegg
kommer fern middelalderske garder som mer eller mindre sikkert kan identifiseres, men som senere har forsvunnet: Sel under Espeland, Nordre

Hopland under Hopland, Krossvoll under Spurkeland, Litleskare under Selevoll og dessuten
Kongs¢y som ikke var i drift i 1647. Unders¢kelsen omfatter dermed 84 sikre og sannsynlige
middelaldergarder. 1
Seim i Olsens perspektiv
/Ettegard og Helligdom var en samling forelesninger gitt ved Institutt for sammenlignende
kulturforskning i mid ten av 20-arene. Pub lisering i flere land - USA, England, Tyskland og
Frankrike - sikret stor faglig innflytelse, ogsa i
dagens internasjonale forskningsmilj¢er (Brink
1983; Stewart 1987; Karlsson 1991; Waugh
1991; Thomson 1995; Bandle 1997). Hertegnet
Olsen et fascinerende bilde av samfunnsforholdene i jernalder og middelalder f¢rst og
fremst pa grunnlag av stedsnavnene, deriblant
land-navnene.
Det er ca. 2600 land-navn spredt omkring i
Nord-Europa, og 2000 av dem er lokalisert i
Norge, men navnetypen er ogsa representert i
bl.a. Sverige, Island, pa Orkn¢yene, Shetland og
i Normandie, ogsa som spor etter norr¢n kolonisasjon. Sa mye som 80% av de norske landnavnene finnes i omradet fra Telemark til Hordaland. FIest navn er det Vest-Agder (510), Rogaland (434) og Hordaland (306), det absolutte
kjerneomradet for utbredelsen av navnetypen
(Srerheim 1999, 36ff.). Et sentralt aspekthos Olsen var tidfesting av ulike navnetyper. Foruten
kronologiske forskjeller var det ogsa ulike sosiale nivaer skjult i navnematerialet - « ... sosiale
forhold rna gjenspeile seg i gardsnavnene. Det
rna bli var opgave a underkaste dem en pr¢velse
med det sp¢rsmal for ¢ye» (Olsen 1926, 51).
Vi ¢yner dermed en todelt maIsetting i Magnus
Olsens prosjekt: (1) pa den ene siden datere
gardsnavnene og (2) pa andre a fortolke dem i
lys av sosiale nivaer og bosetningshierarkier.
Omkring storgarden Seim fant han en idealtype som viste forholdene i praksis; Seim var senteret hvorfra navngivningen og utskillelsen av
de «ringere» land-gardene fant sted. Land-garder var betingelsen for Seims «storhet», og sto
i et underordnet, kronologisk betinget aVhengighetsforhold til Seim som gardens jordegods (Olsen 1926, 129). Omkring Seim fant han med

179

Kongsgarden Seim og jordegodset. Et nyttfors¢k pa arkeologisk og historisk rekonstruksjon

Figur 2. Land-gardene omkring Seim. Den tykke streken antyder ogsa hvilke andre garder
det med utgangspunkt i Olsens hypotese er
naturlig a inkludere i en slik tenkt storgard.
M0rkegratt = Seims eiendom. I tiIIegg kommer
den forsvunne «vedralandi», som trolig la mel10m Hopsdal og Kaperdal.

stotte i lokalhistorikeren Johs. Litleskare (1925)
mellom atte og ti land-navn (if. Figur 2). Dette
kunne godt v::ere jevne og gode garder, men likevel sta i et avhengighetsforhold til «modergarden». Land-navnene omkring Seim b::erer heller
ikke preg av s::erskilt lay sosial status, etter landskyldverdier og etymologi. Etter landskyldverdiene i 1647 var det gode garder; 6 av 7 var godt
over gjennomsnittet i Alenfit (ca. 1, 9 lauper
smor) (if. Tabell 6 side 202). Hopland gnr. 172
er med litt over 6 lauper smor den storste garden
i skipreiden, tett etterfulgt av Seim med 6lauper.
Bare Helland gnr. 162 er noe under gjennomsnittet, med ca. 1,7 laup smor, og dermed en re-
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lativ verdi pa ca. 0,9 (hvor 1 representerer gjennomsnittet, 0,9 = 90% av gjennomsnittet).
Heller ikke navnene vitner om lay sosial status,
men synes snarere, som vi senere skal se, a henvise til scerskilte ressurser pa gardene. Navnet
Hopland opptrer ifolge Olsen (NG XI, 365) mer
eller mindre konsekvent n::er middelalderske
kirkesteder. Det gjelder ogsa i vart tilfelle. Olsen
dro derfor den konklusjon - sett i et underliggende kultkontinuitetsperspektiv - at navnet var
avledet av gno. hof, n «hedensk tempel». Tolkningen er imidlertid omstridt, og en annen og
kanskje mer sannsynlig forklaring, som ogsa far
stotte i nyere navneforskning, er framsatt av Eivind Vagslid (1974, 270f.). Han foreslar at Hopland er avledet av gn. h6fr, i overfort betydning
om hest som i h6frgangr, og som indikasjon pa
«hestebeite» (if. Scerheim 1999, 373). Nabogarden Ryland kan ha en liknende forklaring, men
da som «sauebeite med ru», hvor ru trolig betegner los ull som handplukkes av sauen (gno, ryja)
(if. Vag slid 1963, 71f; S::erheim 1999, 389).
Norske Gaardnavne (NG) har imidlertid gitt en
annen interessant tolkning: «Ryjaland» kan
vcere den senmiddelalderske formen for
*Rygjar-land2 , sammenstillet av rygrf. (kvinne,
husfrue), og at navnet dermed betegner « .. .at Eiendommen indehavdes af en Enke eller maaske
snarere, at den ved Arv var tilfaldt en odelsberettiget ugift Kvinde (baugrygr... )>> (NG XI,
374). Imidlertid kan det ikke fores spraklig belegg for dette, ogjeg anser Vagslids forslag som
mer sannsynlig. Videre mot nord ligger Totland.
Tolkningen av navnet er omdiskutert, og NG sitt
forslag om at gudenavnet Tor ligger til grunn, er
uviss. Inge S::erheim har f.eks. pekt pa at flere
av Totland-navnene mer sannsynlig kan henvise
til bratte fjell eller hoyder (if. Scerheim 1999,
154f.), og dette virker som en rimelig tolkning
for var Totland, hvor Totlandsfjellet ligger like
bak. Noen sikker spraklig avklarihg kan ikke
gis. Navnet pa nordligste land-garden, Spurkeland, viser trolig til sprake eller einer. Heller
ikke land-navnene sor for Seim indikerer lay sosial status. N::ermest ligger Helland (Hilland).
Navnet er sannsynligvis avledet av hylle eller
berghule. Eikelands (Ikeland) eldste kjente skriveform er «Icornalande» (ca. 1175), eller mu-
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ligvis Leomalande, og er if0lge Olsen avledet av
Na 75 ar etter er det grunn til a stille sp0rsmal
ogsa ved den andre hoveddelen i Olsens progno. ikorni m, dvs. dyreslaget ekom (NG XI,
sjekt, navnene som uttrykk for sosiale boset373). Lengst mot S0r ligger Espeland, if0lge
ningshierarkier og jordegodsdannelser. Pa dette
vanlig tolkning et sted med osp, etter gno. espi,
n. Pa Seim la tidligere et bruk Halsaland, nevnt punktet har hans hypotese i liten grad blitt utsatt
i Bergens Kalvskinn (BK) omkring 1330-40.
for systematisk kritikk (Sandnes 1992, 12). FleNavnet henviser trolig til en halsformet terrengre studier er gjort omkring dateringssp0rsmaIet
formasjon av gno. halsn m. Uf. Srerheim 1999,
av navneklasser pa grunnlag av arkeologisk ma368; NG I, 53; NG XI, 376).
teriale, ogsa pa Vesterhavs0yene (Hansen 1904;
Gjessing 1921; Petersen 1933; Bakka og M011eSelv om verken land-navnene eller land-gardenes landskyldst0rrelse omkring Seim tyder pa rop 1964; Lillehammer 1994). Fa studier er dersrerskilt lay sosial status, er der andre indikasjoimot gjort med tanke pa sosiale avhengighetsnero I utmarka under Ryland og mot grensen til
relasjoner mellom gardene og bosetningshierarTotland ligger «Trelhaugene», med tilkomst fra
kier i bygdene, og ingen slike unders0kelser er
Mjasundet, og ca. 2 km nord for Spurkeland heutf0rt omkring Seim. Et unntak er kanskje de
ter det «Treleviken».3 Sistnevnte ligger ca. 500 kultiske navnene, som ogsa sto sentralt i Olsens
ill vestnordvest for Morkje, det nordligste
forfatterskap. Disse er fyldigere behandlet, forskogsstykket under Seim. Selv om tolkningen
trinnsvis av sprakforskere og historikere Uf.
av navnene er noe usikker, kan de vrere vitnemaI
Sahlgren 1950; Hellberg 1986; Sandnes 1992).
om eldre trellehold pa eller ved land-gardene, og
Kan en kritisk bruk av arkeologiske og histoda kan hende i forbindelse med eldre skogsdrift riske kilder belyse sp0rsmaIet om land-gardene
her.
som Seims jordegods nrermere? Dette represenN ettopp i Gulatingslagen var veien fra trell til
terer en sentral problemstilling i utpr0vingen av
fri kort, og her innb0d naturforholdene til jordeOlsens hypoteser. Sp0rsmalet ber0rer ogsa vikgodsdrift (Olsen 1926, 127). Utbredelsen av
tige premisser for stadnavnsforskningen og
land-navn tilsa at dette var et av de mest hierar- dessuten for den hjemlige diskusjonen omkring
kiserte bosetningsomradene i Skandinavia, selv
gods og godsstrukturer i jemalder og middelalom ogsa rud-navn pa 0stlandet kunne avspeile
der. Jeg 0nsker i denne studien a fors0ke a identilsvarende, men noe senere sosiale prosesser.
tifisere et eventuelt tilliggende jordegods til
Gardsbestyrere av trellerett kunne innta en selvSeim i middelalder og yngre jernalder. Jeg vil
stendig stilling i gardsdriften. Pa sikt apnet det fors0ke a belyse en eventuell jordegodssamling
for sosial mobilitet og samfunnsendring. Som pa grunnlag av skriftlige og arkeologiske kilder
omkring eiendomsforhold, uavhengig og dels
hovedtendens fant Olsen at land-gardene ble utskilt i perioden 400-800 e. Kr, srerlig i merovinsom en test av Olsens hypotese om land-gardegertiden. Jordegodset vokste gradvis frem i nes avhengighet til Seim.
denne perioden, men flere land-navn var ogsa
yngre, knyttet til en bosetningsekspansjon i viFra kongsgard til adelsgard
kingtid og mid del alder (ibid, 120). Nyere forskNavnet Seim er sammensatt av navneleddene
ning trekker dateringen av land-navnet, i betydseer
og heim. Seer tyder sj0 og henviser trolig til
ningen «tilleggsmark», «det som h0rer garden
Seimsvagen
innerst i Lygrafjorden. Seim grentil», lengre tilbake i tid, til yngre romersk jernser
ikke
til
sj0en
i dag, og det tyder pa at garden
alder. N avnetypen kan delIDed ha vreli produkhadde
st0rre
utstrekning
da navnet ble til (Fyltiv alt fra 200-tallet og skriver seg altsa fra store
lingsnes
1999,
310
f.).
Det
indikerer at garden
deler av jernalder og middelalder (Srerheim
pa
et
tidspunkt
ble
delt
eller
omorganisert. Re1999, 260, 346f.). Mer presise dateringer er vansultatet
var
at
garden
Hopland
ble liggende melskelig uten detaljerte arkeologiske unders0kellorn
Seim
og
sj0en.
Navnet
Seim
kan neppe ha
ser av garder med slike navn.
sammenheng med det lille Seimsvannet, som
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garden grenser til i s¢r, som dessuten har gitt
navn til nabogarden Votno (NG XI, 373). Disse
tre gardene danner et topografisk sett avgrenset
og mer eller mindre samlet ressursomrade som
kan representere en eldre setegard (Iversen in
press).
Lygra eller Seim S0111, kongsgard?
Etter tradisjonell oppfatning var Seim en av Harald Harfagres fern kongsgarder i Rogaland og
Hordaland, og her ble Haralds s¢nn Hakon den
go de gravlagt. Tre sagaer omtaler haugleggingen av Hakon. I oversettelsen av Agrip (ca.
1190) heter det at det dreier seg om Seim i
Nordhordland (Agr, 29). Den noe senere Fagrskinna fra omkring 1220 presiserer «Seim a
Lygrisfiroi». Narve Bj¢rgo har i et foredrag nylig hevdet at det kan ra noe tvil om hvorvidt sagaen egentlig henviser til Lygra i Seimsfjorden
eller Seim i Lygrefjorden. Egils soga (kap. 36)
skriver «pa Lygra pa Sceheim». Bj¢rgo peker pa
at det egentlig er P. A. Munch som har avgjort
dette tvilssp¢rsmalet gjennom sin tolkning av
tekstene, og at usikkerheten i det underliggende
kildematerialet ikke er tilstrekkelig fremhevet.
Magnus Olsen (1913, 4) mente selv det var
Seim som var kongsgarden, mens Bj¢rgo mener
det rimeligste er at bade Seim og Lygra var
kongsgarder i tidlig middelalder og yngre jemalder. 4 Muligvis kan Lygra pa et tidspunkt ha
avl¢st Seim som kongsgard, i aIle fall forteller
Snorre at Olav Haraldsson tok veitsler pa Lygra
i 1020-arene - «jJd var Oldjr konungr d veizlu {
Lygnt» (Hkr II, kap 135, s. 237). Nar vi m¢ter
Seim i senere skriftlige kilder, pa 1400-tallet,
var den sannsynligvis setegard for Otte Matsson
(R¢mer) (Hjelmetveit 1968, 562). Noe tvil er
det om disse opplysningene gjelder Seim i
Nordhordland, men pa 1500-1600 tallet hadde
denne garden privilegier som adelig setegard
under Rosenkrantzene (ibid.). Legger vi til
grunn sagaens beretning om at Seim var en av
kongsgardene til Harald Harfagre, rna garden i
l¢pet av disse 500-600 arene ha endret status
fra kongsgard og krongods til setegard i et
adelsgods.
Tidsrommet fra Hakon den godes dOd omkring
960 og frem til slutten av 1400-tallet, da den yn-
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gre R¢mer-retten eide Seim, ligger praktisk talt
i m¢rke. Det vil derfor vrere av interesse a fremskaffe ny kunnskap om garden i denne perioden.
Fikk R¢merne Seim av kronen?
Otte Matsson (R¢mer) var riksrad og befalingsmann pa Bergenhus og holdt «disk og dug» pa
Seim, det viI si at han hadde fast tilhold der i
lengre eller kortere perioder, om vi legger til
grunn opplysningene Nils Hjelmetveit (1968,
562, 570) gir i sin bygdebok for Alenfit. 5 Han
var en av Vestlandets st¢rste private eiendomsbesittere omkring 1500, og hadde flere setegarder, deriblant Austratt i Tr¢ndelag. Hans gods
stammet i hovedsak fra tre store arveoppgj¢r, og
trolig arvet han Seim etter sin far, Mats J akobsen.
I et upublisert ekstrakt fra kammerarkivet i
Stockholm fremgar det at arveoppgj¢ret fant
sted omkring 1458. Da tilkjente Otte og broren
Jakob s¢steren Gjertrud full brorslott i farsarven
(Sollied 1940, 64). Dette jordegodset skrev seg
i hovedsak fra den eldre R¢mer-retten, og kan
derfor settes i forbindelse med kong Magnus
Erikssons kongsgave til den eldre Otte R¢mer i
1361, stadfestet i 1372 (DN II nr. 422). Kongsgaven holdt seg som arvegods i R¢mer-retten til
langt inn pa 1600-tallet (Sandberg 1970, 109).
Det meste, om ikke alt jordegodset til den eldre
R¢merretten pa Vestlandet, skrev seg fra det sakalte Nordfjord-godset. 6 Nordfjord-godset var
opprinnelig navnet pa jordegodset til baron Audun Hugleiksson pa slutten av 1200-tallet. Etter
en dramatisk og mye diskutert prosess ble godset konfiskert av den nye kongen, Hakon Magnusson, da Audun faIt i unade omkring 1300.
Den eldre Otte R¢mer fikk i 1361 den delen av
det konfiskerte godset som den vestg¢tske lagmann Algot Bendiktsson hadde hatt i forlening
i arene etter avrettelsen av Audun Hugleiksson
(DN II nr. 365, RN VI nr. 794).1 Kongsgaven
omfattet ikke bare Auduns gods i N ordfjord i
Bergen fehirdsle, men ogsa eiendom andre steder i landet, slik det fremgar av diplomet. Sp¢rsmalet er om ogsa Seim var en del av kongsgaven,
eller om garden er en senere tilvekst i jordegodset til R¢mer-retten.
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I 1411 gjorde Svale R¢mer krav pa kongsgaven
Harald Hi'llfagre
(ca. 840-940?)
} Kongsgard
Hakon den gode
(ca. 920-960?)
til sin far Otte (DN I nr. 630). I trad med eldre
lovgivning fikk mottakeren odelsrett pa kongs? Ukjente eiere
gayer (G 270). De delene av Nordfjord-godset
som na var kommet over i R¢mer-rettens besitUkjent adelspersoll? (t 1150-1250)
Audun Hligieiksson? (t 1302)
telse, var ikke Ienger en kongelig forlening, men
Diverse adelseie
Algot Bendiktson?
(t 1361)
kongelig forlelling?
}
etprivat adelig gods. Da Svale d¢de i 1415, arvet
s¢steren Eisebe godset. 8 Etter henne, i 1448, ble
jordeiendommen trolig delt mellom Eisebes tre
bam. Mats Jakobsen, far til Otte Matsson (R¢Otte R¢mer
(ca. 1337-1411)
g.m. Gjertrlld
mer) var en av arvingene, og kan slik ha arvet
Seim.
Den eldre
Svale Ottesson
(ca. 1363-1415)
Otte Matsson (R¢mer) arvet ogsa eiendom fra
R¢mer-a:tten
annet hold, blant annet en nidel av Junker Hans
Sigurdssons jordegods i 1490 (DN VIII nr. 426).
Elsebe Ottesdatter
(ca. 1370-1448)
g.m. Jakob Fastlllvsson
Hans Sigurdsson var den suverent st¢rste private
eiendomsbesitteren i Norge i siste haIvdel av
1400-tallet med omkring 900 bruk i ca. 600 garder (Sandberg 1970, 179). Otte og hans s¢sken
Mats lakobsson
(t 1458)
fikk gjennom denne arven store mengder eiendom bade i Sunnhordiand, Sogn, Nordfjord,
Otte Matsson (R¢mer) (ca. 1437-1510)
Troms, Finnmark og til og med pa Suder¢yene
(Hebridene) .
DenYllgre
R¢mer-a:tten
Inger Ottesdatter
(ca. 1473-1555)
Til sammen arvet de tre s¢sknene en tredel av
g.m. Nils Henrikssoll (ca. 1458-1523)
det samlede jordegods etter Junker Hans. Hans
Gyldenl¢ve
had de imidlertid ikke eiendom i Nordhordiand,
og Seim kan derfor ikke ha kommet inn i R¢merAnna Nilsdatter
g.m. Erik Eriksson Ugerup
godset via ham.
Det styrker en hypotese om at Seim opprinnelig var en del av Audun Hugleikssons gods. 9
I arveoppgj¢ret ble det tatt hensyn til hvor arOtte Holgersson
(1488-1525)
vingene hadde eiendom fra f¢r. Det f¢rte til at
Rosenkrantz
Seim ble setegard i en omfattende overregional
godsdanneise med et srerlig tyngdepunkt pa
Erik Rosenkrantz
(1519-1575)
Vestlandet. Godset besto av minst 70-100 garRosenkrantzenel
Rantzall
der/parter, samt et ukjent omfang av det eidre arFrantz Rantzall
vegodset til Otte Matsson (R¢mer).
Fru Inger Ottesdatter til Austratt (1475-1555)
Henrik og Fredrik Rantzau
arvet Seim etter Otte Matsson (R¢mer) i 1510.
Garden gikk videre til hennes datter Anna. I l¢pet av 1500-tallet fikk en ny adelsrett, Rosenkrantzene, hand om Seim. Det er noe uklart
11649 ble Seim solgt til Hannibal
hvordan dette gikk til, men pa morssiden var det
Sehested
sIektskap mellom Rosenkrantzene og R¢merne
(HjeImetveit 1968, 562). Omkring 1550 sattden
mektige Iensherren pa Bergenhus, Erik RosenFigur 3. Rekonstruksjon av eierforholdene til
krantz (1519-1575), som eier av Seim. I et

n

~--------------------~

Seim. For fullstendig slektstavle for R0mer-CBtten, se Sollied 1938, 276f.
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adelsregnskap fra 1624 heter det at «Semb er Erich Rosenkrantzis mjuingers fri sedegaard».
Hvem var denf¢rste adelige eier av Seim?
Dersom Audun Hugleiksson virkelig var eier av
Seim i hoymiddelalderen, var han neppe den
forste adelige eier. Pa den gamle kirkegarden pa
Seim er bevart en middelaldersk gravstein, trapesformet og ca. 80 em. lang. I overflaten er det
hogd ut et Georgskors i relieff, samt et mulig
Andreaskors «overst» i venstre hjome. Det siste
er trolig sekundrert patort, det er riktignok ikke
er nevnt i en beskrivelse fra 1910, men kan likefullt vrere gammelt, fra middelalderen (Top.
Ark. ved Bergen Museum nr. 027510; Liden &
Trredal, in prep.). Kanskje uttrykker det en sekundrer begravelse av f.eks. kone eller barn,
uten at vi vet mer om det. Gravsteinen er et profesjonelt utfort verkstedsarbeid, sannsynligvis
fra Bergen og kan pa bakgrunn av form og stilhistoriske trekk dateres til 1200-tallet (munt.
med. kunsthistoriker Vidar Trredal). At steinen
er relativt liten, er typisk for gravsteiner fra denne perioden. Gravsteiner fra middelalderen
forekommer sjelden pa landsens kirkegarder pa
Vestlandet (Bendixen 1904,. 76ff.). De fa som
kjennes, knytter trolig heIst an til et ovre sosialt
sjikt, ogsa fordi de var dyre i innkjOp. Gravsteinen pa Seim kan representere en adelig eier,
men det er altsa usikkert. Gravsteinen kan vrere
en indikasjon pa at garden var etablert som adelig setegard allerede pa 1200-tallet.
Et sikrere argument for at overgangen til ade1seie skjedde tidlig, er at den eldste kjente kirken
pa Seim var en trekirke. Et karakteristisk trekk
ved de ovrige kongsgardene pa Vestlandet er
derimot monumentale bygninger av forste rang,
slik som steinkirker og klostre. Pa Utstein,Avaldsnes, Fitjar og Alrekstad sto det i tidlig middelalder steinbygninger som kan ha sammenheng med kongemakten. I N ordhordland sto det
i middelalderen steinkirker pa Herdla, Manger
og Lindas, og pa Herdla var det nrer forbindelse
med kongsmakten. Fravreret av denne type monumental steinbygning pa Seim kan indirekte
vrere et tegn pa at garden hadde mistet sin funksjon som kongsgard for 1100-1200-tallet Uf. Liden & Trredal, in press).
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I en sum: overgangen fra kongsgard til adelsgard kan altsa ha skjedd alt i tidlig middelalder.
Fravreret av steinkirke trekker i retning av dette.
Gravsteinen fra 1200-tallet viser kanskje tilbake
pa en adelig eier da. Den forste adelige eieren
som kjennes i middelalderen, er imidlertid Otte
Matsson (Romer) fra slutten av 1400-tallet. Han
arvet deler av godset til Audun Hugleiksson som
ble konfiskert av kronen omkring 1300. At kronen pa 1300-tallet mente seg berettiget til a konfiskere et privat gods, er oppsiktsvekkende i et
rettslig perspektiv. Pa begynnelsen av 1300-tallet gjorde imidlertid Hakon v, og senere konger
med ham, en reduksjon i rettighetene knyttet til
kongsgaver, srerlig jordegods. Juridisk ble det
apnet for sakalt aftr- eller aptrkall. Det innebar
at staten kunne oppheve odelsretten som kongsgaven normalt innstiftet, og i praksis sto friere
til a ta tilbake tidligere krongods (Taranger
1904, 279; Hamre 1964, 28). Det kan indikere
at store deler av Auduns gods opprinnelig var eldre krongods, hvilket kan hove godt for Seims
vedkommende.

Land og jordegods
Er det sa mulig a spore restene etter et eldre
Seimsgods? Dette har vrert forsokt av bade historikere og arkeologer, men har vist seg vanskelig (Hjelmetveit 1968; Fyllingsnes 1999; Fumes
1999, 46f; Sulebust 1999). Jeg villikevel gjore
et nytt forsok. Om vi godtar muligheten for at
Seim var del av Audunsgodset, slik jeg argumenterer for innledningsvis, gir dette ogsa et utgangspunkt for rekonstruksjon av et eldre
jordegods omkring Seim. I brevet fremgar det at
deler av Audunsgodset allerede for 1361 var gitt
«klauster og kirke». Av dette kan vi utlede at
godset til Audun etter konfiskeringen ble splittet
opp i flere deler. Dette kan ogsa gjelde en eldre
godsdannelse omkring Seim. Jarle Sulebust
(1997, 23f.) har pekt pa at det pa 1600-tallet var
mye kirkegods omkring Seim og at dette kan avspeile et eldre jordegods. Denne muligheten vil
jeg ha in mente i gjennomgangen av de historiske eiendomsforholdene i undersokelsesomradet. Forst viI jeg foreta en gjennomgang av
gravminnene i undersokelsesomradet ut fra en
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hypotese om at disse viser tilbake pa eldre former for selveie. Ved a utelukke slikt gods kan en
kanskje indirekte klare a avspeile en eldre eiendomssamling omkring Seim. Deretter vil jeg se
hvordan den romlige distribusjonen av forhistoriske gravminner korresponderer med eiendomsstrukturen, slik den fremtrer i senere skriftlige kilder.

(1998) avhandling om besittelse og bosetning pa
Romerike, samt imine egne studier omkring
eiendomsforhold pa Vestlandet i yngre jemalder
og middelalder (Iversen 1998, 1999 (1997),
1999, 2000).
I rettarboten om odelsl¢sning fra 1316 forventes det at en i odelssaker skal kunne utrede eierforholdene tilbake til «haughs ok till heioni»
(NgL III s. 121). A «telja langfeor ira haugi»
Manifestering av odelsrett
forekom i praksis. Pa garden Indre Hundeide i
En markert graver i utgangspunktet et sted hvor
Eid i 1321 ble f.eks. Ingrid Erlingssdatters fordet er nedlagt en avd¢d person gjennom et sett
fedre talt tilbake til haugen i atte slektsledd for
av rituelle handlinger. Stedet for begravelsen er
a dokumentere retten til sin part (DN III nr. 122).
n¢ye gjennomtenkt, og mange graver er anlagt
Odelsvitnene sto sen traIt i denne proses sen.
slik at de er godt synlige. En begravelse er samSeks andre lokale odelsmenn hadde h¢rt sine fetidig en kollektiv sosial handling som bekrefter
dre si det samme, og st¢ttet dermed Ingrids sak.
den sosiale orden. Et slikt aspekt ved de marSelv om man neppe visste hvem som faktisk la
kerte gravminnene fra jemalderen er deres tili haugen, ble den og haugbuen ansett som utknytning til odels- og eiendomsrett. Dette har
springet for eiendomsforholdet og bidro slik a
nedfelt seg i flere senere middelalderkilder,
legitimere odelsretten for den senere slekt. lO I
bade normativt i Landsloven av 1274 og i en
Gulatingsloven, representativ for midten av
rettarbot fra 1316, samt i flere diplomer som vi1100-taIlet, heter det: «Dei skal telja upp sine 5
ser til praksis pa 1300- og 1400-tallet. Her innlangfedrar som har att (garden), og dertil den
gar gravhaugen som en del av dokumentasjonen
sette, som atte bade til eige og til odel» (G 266).
pa odel og eiendomsrett i eiendomstvister i h¢yDet er mulig at dette speiler pa samme skikk
og senmiddelalderen (AM 22b; DN II nr. 694;
med a f¢re eiendomsforholdet tilbake til gravDN III nr. 122; DN X nr. 257; L 16; NgL III s.
haugen. Odel var en rett som tilfalt de sakalte
121). Det er imidlertid usikkert hvor langt tilba«hauldene» (odelsbame) i motsetning til vanlige
ke i tid disse tradisjonene kan f¢res. AIle kildeb¢nder (fribarne) , leilendinger, l¢ysinger og
ne som viser til praksis, er fra Gulatingslagen,
treller (G 185). En oppnadde hauldsretter etter
og tradisjonen ser dermed ut til a ha sta srerlig
fern generasjoners eie, og disse fern generasjosterkt pa Vestlandet. Rettshistorikeren Absalon
nene var viktige a kunne dokumentere for den
Taranger (1913, 1934) har gjort mer omfattende
enkelte hauld, da de individuelle rettighetene
studier omkring haugens betydning i forbindelsprang ut av slektens historiske posisjon.
se med kongevalg og odelsrett i eldre tid. Han
Men hvor gamle er disse tradisjonene? Uttrykformulerte det slik: «F¢r brevskaper og jordeker de en eldre rettspraksis eller er det nyvunne
b¢ker kom i bruk var «odelshaugen» sa a si
skikker fra middelalderen? Var markerte gravodelstEttens «hjemmelsbrev» pa odelsgodset»
minner i jernalder f¢rst og fremst forbeholdt
(Taranger 1934, 125). Gravhaugen var nrermest
odelsb¢nder? Bj¢m Myhre har pekt pa usikkeret mnemoteknisk hjelpemiddel for a huske slekheten med a f¢re tradisjonene tilbake til jemalters gang.
deren (Lunde, Myhre, Sandes, Steuer 2001,
I nyere tid har Bj¢m Ringstad (1991), og srerlig
18f.). Et avgj¢rende sp¢rsmal er alder og opphav
den svenske arkeologen Torunn Zachrisson
pa odelsinstituttet, slik det fremkommer i love(1994), dr¢ftet forholdet mellom gravhaug og
ne. Odelsretten i bade Frosta- og Gulatingsloven
odel mer inngaende. Mentale og mytologiske
ser ut til a vrere influert av kristent tankegods,
aspekter ved odelsretten og dens manifestering
noe som taler for at den ikke n¢dvendigvis er sa
i landskapet er tmkket frem. Odel, arv og haug
gammel som tidligere forskning hevdet. Dens
danner ogsa et grunntema i Dagfinn Skres
muntlige form i Gulatingsloven, med «eg» og
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«han», viser likevel at den trolig tiIh¢rer den eldste delen av loven (Helle 2001, 40). Det kanoniske giftermalforbudet, forst til syvende
slektsledd og etter 1215 til femte ledd, la til
grunn for hvor langt ut i slekten odelsretten
gjaldt. Dette har fatt noen forskere til a hevde at
middelalderens odelslovgivning var en nyvinning, langt pa vei et forsvar for et jordeiende
sjikt, srerlig overfor de kristne gaverettsreglene
(Gelting 2000). Gaverettsreglene i Norge er
forst fra 1152, og elementer av odelsretten er etter alt a d¢mme eldre enn dette, til tross for yngre
innskudd. Likevel kan odelsretten ha vrert en
«erstatning» for et eldre rettsinstitutt i suksessiv
oppl¢sning, hvor sikring av slektens eiendom,
og mulighet for a holde den samlet, hvilte pa
prinsipper som i dag er ukjent.
Arkeologiske unders¢kelser av forhistoriske
gardsanlegg og gardsgravfelt har vist et karakteristisk trekk ved at bare en og sjeldnere to personer per generasjon ble hauglagt per gard, bade
i eldre og yngre jernalder (Hagen 1953; Solberg
1995, 2000; Skre 1997, 1998). Prinsippet med
at hauglegging, og muligvis ogsa flatmarksgraver med gravgaver, i hovedsak forekom pa selveide garder, kan gjelde for eldre jernalder (Solberg 2000, 149). Ogsa pa det arkeologisk godt
unders¢kte Forsandsomradet ved Lysefjorden i
Ryfylke er det klart frerre graver enn antaUet bosetninger fra eldre jernalder skuUe tilsi. Det er
kjent ca. 40 graver, hvilket utgj¢r en gray per generasjon (20 ar) sett i forhold til den antatte
bruksperioden for de tre st¢rste gardene som er
pavist. Trond L¢ken tolker det store antallet
mindre bygninger pa moen som undergivne bosetninger under de tre store gardene. 11
Dette apner for systematiske sammenligninger
med senere kjente eiendomsforhold, og hvor
srerlig fravrer og nrervrer av graver fra bade eldre
og yngre jernalder og deres romlige plassering
pa garden blir viktige indikatorer. Vi rna forvente at utbredelsen av gravminner har hatt et st¢rre
omfang enn de vi kjenner i dag, slik at en rekonstruksjon av «odelseie» eller eldre bondegods
med basis i gravene rna oppfattes som minimumssituasjoner. Likevel er dette et viktig ledd
i fors¢ket pa a identifisere et eventuelt forhistorisk jordegods omkring Seim, da det slik blir
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mulig a utelukke garder med slike synlige markeringer fra en eventuell eldre godsdannelse her.
Dernest kan en sammenligne distribusjonen av
gravminner fra jernalder, som symbol pa jordrettigheter, med eiendomsforholdene ved utgangen av middelalderen, og slik fange inn endringsprosesser i bl.a. bondeeien i middelalderen.
Motsatt er det sannsynlig med frerre graver pa
de «underliggende» gardene i et forhistorisk
gods. Godseierens odel ble sannsynligvis markert pa sete- eUer hovedgarden, eventuelt langs
ferdselsveier i godsets ytre kant, i mindre grad
nrer underliggende bosetningsomrader.

Gravminner i Alenfit skipreide
Torunn Zachrisson skriver at arkeologer b¢r fors¢ke a spore «traces in the placement ofprehistoric graves that emphasize a connection between the people who had possessed an odal, ... ,
and the survivors who wished to make this connection visible» (Zachrissson 1994,228). Jeg viI
derfor kartlegge hvorvidt det er sammenheng
mellom romlig lokalisering av gravminnene i
Alenfit og gardsenhetene slik vi kjenner dem fra
historisk tid. Dersom en gray fra forhistorisk tid
skal kunne uttrykke et eiendomsforhold til en
gard, rna den ha en tydelig relasjon til garden,
f.eks. i form av nrerhet til tun, geil, langs gardsvei til og fra tun, vei til og fra naustp1ass/landingsplass, eventuelt ved naustplass. Jeg viI
ogsa unders¢ke spesielt hvordan gravminnene
opptrer pa land-gardene omkring Seim.
I Alenfit skipreide er det kjent 71 forhistoriske
sikre, sannsynlige og mulige gravminner Uf. Figur 4) (Fett 1965, 1969, 1970, 1976). For to mulige gravfunn er opplysningene svrert mangelfulle, kombinert med at de ikke lar seg kartfeste
med rimelig margin (dvs. innen bnr.). Det gjelder ett funn, angivelig fra Mongstad gnr. 155, og
ett fra Seim gnr. 171. Disse er ikke tatt med i den
videre analysen. En gravhaug, angivelig fra
Leiknes gnr. 195, har siden vist seg a vrere fra
Leikneset pa Haus, og utgar (Fett 1976, 3). De
¢vrige gravminnene fordeler seg pa 34 garder.
Ca. 40% (34 av 84) av gardene i skipreiden har
altsa forhistoriske graver. Det dreier seg om 44
hauger og r¢yser; 22 anlegg kan karakteriseres
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Graveldrejel71alder
Grav yngrejernalder
Grav udatert
Bautastein

5 kill

Gnr.
69
134
136
137
138
139
141

Gard
Feste
Hilland
KongsS'lY
Alver
Tveiten, S'l.
Tveiten, n.
Kvamme

143
145

Haland
Fosse, i.

146

Fosse, y.

149

Skardet

152
153
159
161
163
165

Mykletun
Vollo
Eisas, s.
Fiskset
Espeland
Hjelmetveit

170

Votno

171

Seim

Objekt
I rS'lYs (glassperler)
I gray (kjele m/brente bein)
I haug
I graY/offer (kleberkar i myr)
2 graver
1 bauta
I rS'lys (pa Kvamsfjellet)
I kvinnegrav
2 graver? (klebergryter)
I langrS'lYs C'HushS'lgjen")
3 rS'lyser
I haug (batgrav)
I rS'lys
2 graver (klebergryte og S'lks)
3 hauger
I haug ("LikhS'lgjen")
I rS'lYs
I rS'lYs
I bauta (ved grense)
2 r¢yser (ved grense)
1 haug
I r¢ys?
I graY? (sverd og ¢ks)
I r¢ys
I gray
3 graver (hauger?)
2 bauta
Ilanghaug
I haug ("KongshS'lgjen")
I gray? (klebergryte)
I gray
I gray? (8 bauta iring)

Datering
Udal.
E.ja.
Udal.
Y.ja.
Udal.
Udal.
Udat.
Y.ja.
Y.ja.
Udal.
Udal.
Y.ja.
E.ja.
Y.ja.
E.ja.
Udal.
E.ja.
Y.ja.
Udal.
Udal.
Udal.
Udal.
Udal.
Y.ja.
Udal.
Y.ja.
Udal.
E.ja?
Br. a.
Y.ja
E.ja
E.ja.?

Gnr.
172a
173
174
176

Spurkeland

177

Neset

179

Leivestad, n.

181

Toskheim

185

Isdal

188/9
191
192

Gjerdvik
Nepstad
Hopsdal

193

Munndal, ¢.

195
196

Leiknes
Midgarden

Objekt
.2bauta
I graY? (klebergryte)
I gray (sverd/S'lks)
I gray (glassperler)
I gray (perler og spenner)
I haug
I rS'lYs (dobbelgrav)
I haug
I haug ("KiilhS'lgjen")
I haug? ("TrondhS'lgjen")
I bauta
I gray (sverd og S'lks)
I haug
I haug
I haug (¢ksen herfra?)
IlangrS'lys
I haug ("Kolh¢gjen" I)
I haug ("Kolh¢gjen" II, ¢ks)
I haug ("Gr¢th¢gjen")
2 haug/r¢ys (hver side av grensen)
I langr¢ys (kljasteiner/sverdfeste)
I r¢ys (ved grense pa "Krossane")
2 graver? (gullarmring/spinnehj.)
I haug ("Storakerh¢gjen")
I gray med bauta (masse trekull)
I haug
I haug (minst to graver)

Datering
Udal.
Y.ja.
Y.ja.
Y.ja.
Y.ja.
Udal.
E.jaIY.ja
Udal.
Y.ja.
Udal.
Udal.
Udal.
Udat
E.ja.
Y.ja
Udal.
Udal.
Y.ja.
Udal.
E.ja.
Y.ja.
Udal.
E.ja.
Y.ja.
Udal.
Udal.
E.jaIY.ja

Figur 4. Kjent forekomst av forhistoriske gravminner i Alenfit skipreide.

som graver, hvorav 7 regnes som sikre flatmarks graver, mens form og gravmarkering er
ukjent for de 15 0vrige. Det er 5 bautasteinslo-

kaliteter som mUligvis kan representere forhistoriske gravanlegg, i tillegg forekommer bauta-
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steiner 2 ganger med sannsynlige graver (pa
Seim gnr. 171 og pyre Munndal gnr. 193).
Gravminner fra yngre jernalder
Kristin Gellein (1997) finner 12 sikre gravanlegg i Alenfit fra yngre jernalder. En mermere
gjennomgang av topografisk arkiv ved Bergen
Museum viser imidleltid at det er noen flere vapengraver fra yngre jernalder: en gray pa Rydlandgnr.173 (B 116170gB 14218)ogenpa
Isdal gnr. 185 (B 10990). I till egg er det gjort
funn av vapen pa Toskheim gnr. 181 (uten B.nr)
og ytre Fosse gnr. 146 (B 9494), samt glassperler pa Totland gnr. 174 (B 3307), som kan representere graver. I tillegg kommer ogsa en gruppe
med seks mulige gravfunn. Det gjelder kleberkar og gryter, ofte funnet i kontekster som kan
indikere begravelse eller annen rituell aktivitet.
Jeg har akseptert disse funnene som gravfunn,
tross usikkerhet. 12 I till egg er det gjort et kontekstl¢st funn av en vevskje pa Seim (B 5926),
mUligens fra yngre jernalder, som kan vrere et
gravfunn, men som ikke kan kartfestes nrermereo
Jeg kommer dermed frem til 14 sikre, 3 sannsynlige og 6 mulige gravfunn fra yngre jernalder, i alt 23 funn. Det dreier seg om 11 mannsgraver, 5 kvinnegraver og en mulig dobbelbegravelse (0vre Munndal gnr. 193). De skriver
seg i all hovedsak fra perioden 800-1000 e. Kr.
Bare 2 graver er eldre, fra siste halvdel av merovingertid (B 3309, B7157 pa Votno gnr. 171)
(Helgen 1982; Gellein 1997). Det er ikke kjent
funn fra 600-tallet.
Hele 4 av 7 land-garder omkring Seim har
gravminner fra yngre jernalder (Hopland gnr.
171, Rydland gnr. 173, Totland gnr. 174 og
Spurkeland gnr. 176). Tre av gravminnene kan
dateres mer presist innenfor yngre jernalder: (1)
Det gjelder en gray pa Rydland med funn av
sverd av Petersens type M (B 11617) og sannsynligvis ogsa oks av Petersens type I eller L (B
14218). M-sverdet er en av de vanligste sverdtyper i yngre jernalder og kan dateres til tiden
omkring 850 til 950; ¢ksen er ogsa alminnelig,
men dateres gjerne noe senere, type I til 900 arene og type L ti1950-1030 e. Kr. (Petersen 1919).
Graven er derfor sannsynligvis fra etter ar 900.
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En kombinasjon av et M-sverd, og eventuelt en
L-¢ks, trekker i sa fall mot siste halvdel av 900tallet. (2) Ogsa pa Spurkeland kan en gray tidfestes mer presist. Det dreier seg om kvinnegrav
med funn av perle (B 3306) og oval spenne (B
5629) som Ryghs (1885) fig. 652, den vanligste
draktspennen i vikingtiden (Petersen 1928).
Spennen daterer graven innen perioden fra slutten av 800-arene og vel 100 ar frem, altsa omtrent til samme tid som graven pa Rydland. Det
gjelder ogsa en annen (sekundrer) gray pa Spurkeland (se nedenfor). (3) Fra Hopland er det
kjentetkleberkar lik Ryghs (1885) fig. 729, funnet i fet svart jord med trekull, trolig en gray (B
7882). Dette erden vanligste typekleberkari yngre jernalder. Muligvis har kartypen sin opprinnelse i merovingertid, og en del eksemplarer er
ogsa kjent fra 800-tallet (Skj¢lsvold 1961, 28f.).
Likevel er ca. 84% av de daterbare karene i Norge (157 stk. pro 1951) fra etter ca. 900 e. Kr. (Petersen 1951, 362). Dette er igjen en indikasjon
pa at ogsa graven fra Hopland er fra de nne perioden. Pa Totland er det gjort funn av perler, trolig fra en gray (B 3307), men disse kan ikke
dateres nrermere enn til yngre jernalder.
Gravminner eldre jernalder
Terje B. Hovland (1996) har funnet 12 mulige
gravanlegg fra eldre jernalder i Alenfit. Han
regner 9 av disse som sikre, 1 funn fra ytre Fosse gnr. 146 karakteriseres som ett mulig gravfunn (M 58 i Hovlands funnkatalog). I tillegg er
det gjort l¢sfunn av en gullarmring (B 2212) og
en handteinssnelle (B 12041) pa Hopsdal gnr.
192, som begge kan representere graver. Etter at
Hovland gikk gjennom dette materialet, har det
kommet til et nytt gravfunn pa Gjerdvik gnr.
188 (Randers 1994), slik at det samlede antallet
mulige gravminner na er 13. Stratigrafiske forhold tilsier en datering av denne graven til etter
ca. 140 e. Kr, kanskje mest sannsynlig yngre romertid eller folkevandringstid, i likhet med de
¢vrige gravene fra eldre jernalder. Samtlige av
de fra for kjente eldre jernaldergravfunn i Alenfit er datert innenfor tidsrommet 300-575 e. Kr.
Fire gravminner er manns graver og bare en er
kvinnegrav. De ¢vrige gravlagte kan ikke
kj¢nnsbestemmes.
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Pa land-gardene er det bare gjort ett sikkert
gravfunn fra eldre jernalder, pa Spurkeland (B
8164). Det dreier seg om en vanlig branngrav fra
300-tallet, muligvis i r¢ys. I samme r¢ys er det
antakelig funnet en kleber¢se av type R 728, fra
900-tallet eller senere (B 6447), sannsynligvis
som del av en sekundcergrav.
Udaterte gravminner
Fordelingen av sikre gravminner fra yngre og
eldre jernalder antyder et forhold pa 65/35, med
overvekt av gravminner fra yngre jernalder. Videre er det et 1:3 forhold mellom kvinne- og
manns graver. En tilsvarende fordeling er ogsa
sannsynlig for det udaterte materialet som omfatter 35 mulige gravminner, inkludert bautasteinlokalitetene. Deres definisjon som gravminner hviler pa ytre form, vanligvis oppbygde
stein- eller jordhauger, og regnes til jernalder, i
all hovedsak innenfor perioden 300-1050 som
det daterte materialet. Antallet udaterte gravminner skal oppfattes som minimumstall.
Bare to av til sammen syv kjente gravminner
fra land-gardene omkring Seim kan ikke dateres
mermere enn til jernalderen generelt. Det gjelder
en gray med funn av bl.a. sverd og ¢ks som ble
fjernet pa Spurkeland gnr. 176, trolig i 1860-arene. Ogsa pa Espeland er det gjort funn av sverd
og ¢ks. Det dreier seg om et na tapt enegget
sverd som etter usikre opplysninger skulle ha
kort klinge. Dersom sverdet ikke var brukket
trekker det forsiktig i retning av en sakalt Scramasax fra merovingertid. Sverdet er ogsa funnet
sammen med en ¢ks, og denne kombinasjonen
er temmelig typisk for yngre jernalder. 0kser
forekommer relativt sjelden i eldre jernalder, og
bare med fa unntak fra f¢r 500 e. Kr. (Fett 1938,
9).13 Det er derfor grunn til a tro at ogsa de udaterte gravene pa Spurkeland og Espeland heIst
er fra yngre j ern alder, uten at det kan fastslas sikkert.
Grav og gard
Jeg har scerlig sett mermere pa gravminnenes
lokalisering med tanke pa deres potensiale for a
belyse eventuell eiendomsrett og har kartfestet
og studert deres relasjon til «den historiske garden». Jeg finner ingen vesentlige forskjeller i
lokaliseringen av gravminnene med hensyn til

datering, enten gravminnene er fra yngre eller
eldre jernalder, eventuelt udaterte. Over 60% av
gravene (45 av 72) er lokalisert mindre enn 200
m fra sannsynlige middelalderske tunomrader.
Tunene er blitt identifisert en ten ved hjelp av utskiftningskart eller ved analyse av ¢konomisk
kartverk, sammenholdt med skriftlige kilder
omkring bruksdeling. Gravminnene ligger gjerne i tilknytning til gardsveien til og fra tunet. Pa
hele 31 av 34 garder hvor det er kjent gravminner, foreligger det en sikker eller sannsynlig tilknytning mellom en eller flere graver og sannsynlige middelalderske tunomrader. For 3 garder (Hilland gnr. 134, Vollo gnr. 153 og nedre
Tveiten gnr. 139) er dette mer usikkert. Atte
graver ligger i klar tilknytning til eldre landingsplasser (naustomrader) eller ved veier fra
tun til naust. Fire gravminner skiller seg ut ved
at de ligger tett ved eller direkte pa dagens matrikkelgardsgrenser i utmark (Kvamme 141,
Fosse Indre 145, Vollo 153, Hopsdal gnr. 192).
Disse skal mUligens oppfattes som grenser¢yser, og det er mer usikkert hvilken gardsenhet
de skal relateres til.
Det store flertallet av graver er tilsynelatende
tett integrert i gardssamfunnet, slik dette fremtrer i senere kilder. Land-gardene skiller seg heller ikke fra det normale m¢nsteret, ogsa del'
ligger gravminnene i hovedsak ncer ferdselsveier og tun. Anleggene ligger ikke overraskende der folk har bodd og ferdet. Det er sjelden
problematisk a avgj¢re hvorvidt en gray knytter
seg til den ene eller andre garden. Det er ingen
vesentlige forskjeller i lokalisering mellom udaterte og daterte gravminner, og heller ikke mellorn yngre og eldre jernalders gravminner.
Kvalitative trekk i gravenes innhold og form
Det er fire, muligvis fern graver fra eldre jernaldel' som markerer seg som scerskilte rike i Alenfit (Ringstad 1986, 282 ff; Hovland 1996, 66).
Fire graver kan skilles ut pa grunnlag av gull,
bronse eller importfunn. Det gjelder en gullarmring fra Hopsdal gnr. 192 (B 2212), bronsekjele fra Midgarden gnr. 196 (B 312) og to
bronsekjeler og glass fra Skardet gnr. 149 (B
4003/4256). Pa Fosse gnr. 145 er det funnet en
svcert rik kvinnegrav fra 300-tallet med spenner
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og fingerringer av bronse og s¢lv (B 11475). I
tillegg kommer to tapte vestlandskjeler av bronse fra Hilland gnr. 134 og Ytre Fosse gnr. 146.
Etter Ringstads (1986, 283ff.) definisjon h¢rer
funnene med blant de ca. 200 «rikeste» gravene
fra eldre jernalder pa Vestlandet. If¢lge Hovland (1996, 66) er ogsa Akerhaugen (B 225868) pa Gjerdvik gnr. 189, sammen med 10-15
andre vapengraver i Nordhordland, en eksklusiv gray, men skiller seg likevel ikke ut som s~r
skiIt rik etter tradisjonelle kriterier. Ingen
graver fra eldre jernalder i Alenfit skiller seg
nevneverdig ut i st¢rrelse. De to st¢rste er lokalisert pa Fossegardene gnr. 145/146. En langhaug malte 14 x 6 meter og en rundhaug hadde
tverrmal pa 12 meter. Den eneste haugen i
Alenfit som i ytre mal oppfyller Ringstads kriterier for storhaug, er Kongshaugen pa Seim.
Som Bakka (1958a) har vist, hadde den et tverrmal pa omkring 20 meter. Kongshaugen er
imidlertid datert til eldre bronsealder, som eneste haug i Alenfit, men har naturligvis v~rt synlig som monument, og v~rt i folks bevissthet
gjennom jernalderen, middelalderen sa vel som
i var tid. 14 Nar det gjelder gravminner fra yngre
jernalder, er det s~rlig grunn til a fremheve en
rik kvinnegrav fra f¢rste halvdel av 900-tallet
pa Votno, ca. 1 km fra Kongshaugen. Den tilh¢rer en eksklusiv gruppe av ca. 100 graver fra yngre jernalder pa Vestlandet, som enten inneholder importgjenstander av bronse (kar/vekter), glassbeholdere, insul~re eller frankiske
funn (Geber 1991; Ringstad 1986, 289 ff.). Det
dreier seg om et insul~rt funn i form av et firkantet fIatt smykke i keltisk stil, i tillegg til bissel, sigd, saks, kniv, skalformet spenne, vevskje,
jern¢se og et hvalbein (B 3308). Det keltiske
smykket val' opprinnelig et beslag av fors¢lvet
bronse som ble omarbeidet til en brosje og
sannsynligvis brukt som en sakalt «tredje spenne» pa drakten (Geber 1991, 77ff.). Beslaget viser som eneste gjenstand i Alenfit kontakt mot
De britiske ¢yer. Samlet er det altsa fern eller
seks graver i Alenfit som forskere etter bestemte kriterier hal' skilt ut som s~rski1t rike, og disse strekker seg i tid fra bronsealder til yngre
jernalder.
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Gravminnene fra land-gardene er derimot relativt enkle og gil' inntrykk lay eller middels sosial status. Fa av dem hal' sikker ytre markering,
og gjenstandsmaterialet er bade enkelt og standardisert.

Gravminnenes romlige utbredelse
De 71 forhistoriske gravene fordeler seg som
nevnt pa 34 av 84 sannsynlige middelaldergarder i Alenfit. Det er s~rlig tre omrader som skiller seg ut med mange gravminner. Det gjelder
(1) s¢rvestre del av Alenfit, fra Tveiten gnr. 139
og nord til Fosse gnr. 146, altsa langs Alverstraumen. Innen dette ca. 3,5 km lange omradet
er det kjent ca. 20 gravminner, og srerlig rna
Fosse-gardene fremheves. (2) Ogsa i det 6 km
lange omradet fra Votno gnr. 171 og Seim gnr.
170, og utover det sakalte Strandaomradet, hvor
ogsa land-gardene ligger, til N ordnes gnr. 177,
er det kjent mange gravminner, i alt 25. Bade pa
Votno og Stranda er det et stort innslag av gravminner fra yngre jemalder. (3) I s¢r¢stre del av
Alenfit, omkring Hopsdal gnr. 192, Munndal
gnr. 194, Leiknes gnr. 195 og Midtgarden gnr.
196, finnes 6 gravminner og fIere s~rskilt rike
funn. I tillegg er det et gardsgravfelt med mer
enn 3 graver pa Isdal gnr. 185 og mUligens ogsa
et fjemet felt pa Hjelmetveit gnr. 165. Nar det
gjelder funnfattige omrader, er det to omrader
som skiller seg ut, hvor srerlig det ene er sv~rt
stort: (1) I det over 10 km lange beltet nord for
Ytre Fosse gnr. 146 og s¢ndre Elsas gnr. 159 er
det bare kjent seks gravminner. Disse fordeler
seg pa fire av i alt 25 garder i dette omradet. Det
er heller ikke kjent graver pa (2) gardene som
ligger umiddelbart ¢st og vest for Seim gnr. 171
og Votno gnr. 170, med unntak av ett usikkert
gravfunn fra Fiskset gnr. 161.
Samlet er det altsa kjent 71 gravminner i Alenfit, fordelt pa 34 garder: 23 gravminner er fra yngre jemalder og 13 fra eldre jemalder, de ¢vrige
er udaterte. Det er ingen markante forskjeller i
hvordan gravene er lokalisert pa gardene. De
langt fIeste ligger n~r antatt eldre bosetningsomrader, bade i yngre og eldre jemalder, og for
hele 31 garder hal' gravminnene en slik beliggenhet. Dette m¢nsteret gjelder ogsa for landgardene omkring Seim, hvor det er kjent en re-
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lativt h¢y forekomst av mer enkle forhistoriske
gravminner. Ellers er gravminnene ujevnt fordelt innen skipreiden. Tre omrader skiller seg ut
med mange gravminner, og to omrader, hvorav
det ene er svcert stort, er mer eller mindre funntomt. Scerlig pMallende er det hvor fa gravminner som forekommer i den nordvestre delen av
skipreiden, sammenlignet f.eks. med omradene
omkring Fosse-gardene og nord for Seim. Utover dette er det bare spredte forekomster av
gravminner. Det st¢rste gravminnet er lokalisert
pa Seim, og den eneste graven fra yngre jernalder med importfunn pa nabogarden Votno. De rikeste gravene fra eldre jernalder ligger s¢r og
s¢r¢st i skipreiden, med unntak av funnene fra
Skardet gnr. 149, som ligger i et ellers funnfattig
omrade. Omradet omkring Seim og Votno skiller seg dermed etter tradisjonelle arkeologiske
kriterier ut som et «maktsenter» bade i bronsealder og i yngre jernalder, mens land-gardene
omkring har enkle gravminner, hvor flere sannsynligvis skal tidfestes til perioden etter ca. 900
e. Kr. Et unntak utgj¢r imidlertid den ene graven
pa Spurkeland, som er fra 300-tallet. Hvordan
harmonerer dette bildet med de senere kjente
eiendomsforholdene?

Eiendomsforholdene i de skriftlige
kildene
Eiendomsforholdene i middelalderen rna klarlegges via en retrospektiv analyse. For a fange
de eldste strukturelle trekkene i eiendomsforholdene omkring Seim vil jeg fors¢ke a skille ut
«blokker» av heleieomrader. I noen tilfeller kan
det vcere tvil om et eiendomsomrade skal karakteriseres som et heleieomrade. Jeg har derfor
valgt a definere et heleieomrade som minst tre
eller flere tilgrensende garder med samme eier,
eventuelt dersom landskylden av to tilgrensende
garder med felles eier overs tiger seks lauper
sm¢r i 1647, dvs. over tre ganger st¢rrelsen av
en gjennomsnittsgard i skipreiden (= ca 1,9 lauper sm¢r). Dersom en institusjon, f.eks. Munkeliv kloster, eier tre garder som ligger samlet, gir
det en «blokkverdi» pa tre, eier klosteret fern
garder som ligger samlet, gir det verdien fern,
osv. En slik «blokkanalyse» far frem viktige as-

pekter ved eiendomsstrukturen i et omrade. Heleieomrader kan dannes gjennom f.eks. bevisst
arrondering og makeskifter, men dess st¢rre
blokker, dess mer sannsynlig er det at de har h¢y
alder. I heleieomradene kan vi forvente strukturell stabilitet, i motsetning til omrader med f.eks.
deleie og spredt eie, hvor eiendomsforholdene
er mer omskiftelige. Jeg viI altsa analysere de
st¢rste jordeiemes godssamlinger, samt bondegodset, krongodset og eldre prestebordsgods,
med tanke pa a skille ut slik «blokkeie». Dessuten vil jeg i denne gjennomgangen ogsa skjele
til eierforholdene tilland-gardene, selv om dette
blir grundigere behandlet senere.
Nils Hjelmetveit (1968) har foretatt en detaljert gjennomgang av de eldste eiendomsforholdene i Alenfit skipreide, deriblant lensregnskapene fra 1519 og utover, og odelsskattemantallene
fra 1617, 1620 og 1627. Bispegodset er dessuten
inngaende behandlet av Sigrunn Kvamme
(1981) i hennes hovedfagsoppgave om bispestolen i Bergen ved utgangen av middelalderen. De
viktigste kildene til Munkelivgodset i middelalderen er DN XVI lif. 1 (1180-90), DN XII nr.
257 (1180-90/1328), DN XII lif. 190 (1427) og
DN XII nr. 232 (1463). I tillegg kommer enjordebok fra 1591-92 og diverse fragmenter fra
1500-tallet med spredte opplysninger om Munkeliv-gods Uf. Johannessen 1979, 126 m/ref.).
Av sentral betydning med hensyn til datering av
de forskjellige forelegg for den viktige 1490-listen (1492/3), er Halvard Bj¢rkviks (1967), og
scerlig Ole-J¢rgen Johannessens (1979) arbeider. Ved a se nar nyervervede garder, belagt i daterte brev i brevboken, er innf¢rt i listen, viser
Johannessen (1979, 153) at siste del av 1490 listen trolig er avskrift av en eldre jordebok fra
1328, eventuelt 1332 (DN XII nr. 257, s. 225233). F¢rste del av listen bygger sannsynligvis
pa et enda eldre forelegg, sannsynligvis fra tiden
omkring 1175 (Hcegstad 1906) eller noe senere,
mellom 1180-1190. 15 Denne delen av 1490-listen er ncermere behandlet av Bj¢rkvik (1967).
Jeg har brukt det som finnes av eldre jordeb¢ker for a utlese senmiddelalderske endringsprosesseri eiendomsforholdene. Bergens kalvskinn
fra midten av 1300-tallet utgj¢r en viktig kilde
bade til det eldste lokalkirkelige godset og pre191
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* I NG er Mongstad forvekslet med Magnusvoll Uf. Hjelmetveit 1968, 419, 668; Johannessen 1979, 175).
Tabell 1. Oversikt over nar de enkelte gardene er nevnt som Munkeliv-gods i Alenfit. Spalten RV
(relativ verdi) viser relativ st0rrelse i forhold til gjennomsnittsgarden pa ca. 1,9lauper sm0r (= 1 RV)
i skipreiden i 1647.

bendegodset. Prebendegodset har jeg ogsa sammenlignet med domkapitlets jordeb~ker fra ca.
1600, 1618 og 1624 (utgitt ved Johannessen
1996; 2000; jf. ogsa Beyer 1970). Vincens Lunges jordebok fra 1535 (NRJ IV, 476ff.) og Per
Sandbergs (1970) rekonstruksjon av et eldre
adelsgods knyttet til Sudrheimsretten star sentraIt i behandlingen av bade Nonnesetergodset
og adelig eie. Det er bare fa eldre diplomer som
ber~rer eldre eiendomsforhold i A1enfit. Vi skal
se nrermere pa de st~rste eierne.
Munkeliv
Den st~rste godseieren i Alenfit i 1647 var
Munkeliv kloster (Kvamme 1993, 46f). K1osteret tok da til sammen 34,3 lauper sm~r i landskyld i 18 garder. Samtlige garder, med unntak
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av Nepstad gnr. 191, var heleide. I 1647 1a nrer
en firedel (23%) av den samlede 1andskylden
(146) i skipreiden til klosteret. Gjennom tidene,
fra grunnleggelsen omkring 1110 og til 1647,
har klosteret hatt eie i til sammen 24 garder til
og fra, men aldri sa mange samtidig sam omkring og etter reformasjonen (jf Tabell 1). Kan
hele eller deler av denne godssamlingen skrive
seg fra et «opprinnelig» krongods knyttet til
Seim i tidlig middelalder?
Det eldste god set til Munkeliv er oppf~rt i et
bevart fragment av en jordebok fra omkring
1175 (DN XVI nr. 1) og de1s rekonstruert pa
grunnlag av en avskrift fra omkring 1490 (f¢rste
del av DN XII nr. 257,jf. Bj¢rkvik 1967). I Alenfit dreier det seg om 11 garder, inkludert den
forvunne garden HjOlmuland; de star aIle i
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1490-listen, som er grunnlaget for rekonstruksjonen (jf. Figur 5 A, side 195). De eldste Munkeliv-gardene ligger spredt utover skipreiden
med str¢godsstruktur. Det er ingenting som
knytter disse gardene til Seim. Nar det gjelder
Eikeland gnr. 168/9, Kongs¢y gnr. 136, ¢vre
Kvamme gnr. 142 og Skardet gnr. 149, som h¢rer til det eldste Munkeliv-godset, er disse makeskiftet eller tapt f¢r 1328, og ikke nevnt i
senere jordeb¢ker. Makeskiftene har foregatt
mellom Munkeliv og andre kirkelige akt¢rer
som stigten, kannikene ved Domkirken og Allehelgenkirken. MeHom ca. 1175 og 1328 ervervet klosteret ytterligere fern garder i Alenfit, slik
det fremgar av siste del av 1490 listen (jf. Johannessen 1979). Tre av disse gardene ligger samlet
(gnr. 64, 65 og 66) og kan karakteriseres som et
heleieomrade (blokk A).
Etter 1490 skaffet klosteret seg atte nye garder.
En slik tilvekst av eiendommer sa sent er uvanlig. Gardene er notert som Munkeliv-gods i en
jordebok av 1591-92. Fire av gardene ligger
samlet (154, 155, 157 og 160) og kan karakteriseres som et heleieomrade (blokk C).16 Seks av
gardene er lokalisert ved og omkring Seim,
mens de to ¢vrige ligger spredt. Hvor kom denne
eiendommen fra? Sannsynligvis dreier det seg
om Jonsklosterets jordegods. Omkring 1558 ble
Jonsklosteret lagt til Munkeliv (Johannessen
1979, 130), og godset ble siden f¢rt ijordeboka
av 1591-92 (Bj¢rkvik 1967, 53, 66). Jonsklosteret regnes vanligvis for a vrere et jordfattig
kloster med lite eiendom utenfor Bergen (Helle
1982, 336). Slike «nye» Munkeliv-garder finnes
imidlertid flere steder i Nordhordland, sa noe eiend om har nok dette klosteret hatt (se f.eks. Lag
1976; Iversen 1999,74,).17
Karakteristisk for det eldste Munkeliv-godset
er at det ligger spredt i hele skipreiden, og bare
Alver gnr. 137 og ¢vre Tveiten gnr. 138 grenser
mot hverandre (kanskje ogsa Kongs¢y gnr. 136).
Det er mulig at dette kan oppfattes som et heleieomrade, men det faller utenfor min definisjon. Uansett er det problematisk a knytte det
eldste Munkeliv-godset til en eventuell godsenhet omkring Seim. Eiendommene klosteret ervervet mellom 1175 og 1328, ligger mer samlet,
srerlig gjelder dette en blokk pa tre garder i nord-

vestre del av Alenfit. Blant eiendommene klosteret fikk etter 1490, er en blokk pa fire garder,
sannsynligvis tidligere Jonskloster-gods. Disse
ligger relativt nrer Seim og kan potensielt ha tilh¢rt en eldre godsenhet her.
Stigtsgodset (katolsk hispegods)
Omkring 1567-1590 utgjorde Stigtsgodset i
Alenfit 15 garder/parter (Kvamme 1981, 104
ff.).18 Ti av gardene var heleide. Parten i Gausereid gnr. 182 kan bestemmes som tilvekst etter 1490, og la tidligere til Munkeliv. Ogsa en
part i Munndal gnr. 195 er tilvekst etter 1309 da
garden f¢r denne tid la til Bjarne Erlingsson pa
Bjark¢y (jf. DN XV nr. 1). Nar det gjelder Eikeland gnr. 168/9, var deler av denne Munkelivgods tidligere. Av Munkelivs jordebok, sammenholdt med senere landskyldst¢rrelse, fremgar det at klosteret bare satt med om lag en
tredels part av garden. Eien kan derfor ikke ha
omfattet hele Eikeland.
To deler av stigtsgodset kan dermed defineres
som heleieomrader (jf. Figur 5 B, side 195). Det
gjelder gardene 129, 150, 151 og 148 (blokk B)
i nordvestre del av skipreiden og 166, 168, 169
og 192 s¢r for Seim og Votno, deriblant Eikeland
(blokkE). Selv om en part av Eikeland gnr. 168/
9 tidligere var Munkeliv-gods kan den ¢vrige
delen av blokk E representere en eldre struktur.
R¢merne og Rosenkrantzene
11647 hadde flere adelsretter eiendom i Alenfit,
deriblant Mowatt, Galle og Rosenkrantzene.
Mowatt og Galles gods var del av det gamle
Nonneseter-godset registrert i Vincens Lunges
jordebok (se nedenfor). Jeg har allerede vrert
inne pa at Seim la til R¢mer-retten pa slutten av
1400-taHet, og at den senere kom over i Rosenkrantz' eie. I 1647 var fremdeles bade Votno
gnr. 171, Kleivdal gnr. 183 og den s¢rligste parten av Hopland gnr. 172 registrert som Rosenkrantz-gods, slik det sannsynligvis hadde vrert
siden Erik Rosenkrantz' tid (1519-1575).
Sammen med Seim utgjorde disse tre gardene
det klart st¢rste heleieomrade i Alenfit med en
samlet landskyld pa ca. 11 lauper sm¢r (blokk
D) (jf. Figur 5 C). Det svarer til seks gjennomsnittsgarder i denne skipreiden etter landskyldverdiene i 1647. Nar det gjelder Seim, vet vi at
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garden sannsynligvis la til R0merne pa 1400tallet. Det er overveiende sannsynlig at dette
ogsa gjelder for den 0vrige Rosenkrantzeien, og
at det dermed dreier seg om en gammel godsenhet.
Imidlertid er enna ett sp0rsmaI u10st. If0lge B K
besto Seim kirkes fabricagods av en enkel «sjelemessepart» pa 0,5 mmb i garden Kleivdal gnr.
183. Kirken pa Seim faller inn i et typisk m0nster for kirkene i N ordhordland, med minimal
eie (H0dneb0 og Johannessen 1989, 19). Det
kan ha sammenheng med lite adels-, selveier- og
bondegods i regionen (jf. Kvamme 1993, 54ff),
og tilsvarende fa potensielle givere av sjelemessegods. Nar det gjelder denne spesielle gardparten, fremgar det at den var gitt av en «a:ilifer a
aasi» til evig opphold. I 1647 la imidlertid hele
Kleivdal til Rosenkrantzene, slik at kirkens part
da var gatt inn i adelsgodset. Sannsynligvis dreier det seg opprinnelig om en donasjon fragarden
Elsas, og kan i sa fall tyde pa at Kleivdal, som
Elsas, var bondegods tidligere, og dermed ikke
h0rte med i et eldre Seimsgods. 19
Kannikgodset
I 1600 la syv garder i Alenfit til ulike prebender
i Domkirken som sakalt kannikgods (J ohannessen 2001) (jf. Figur 5 D). I tillegg er Kvamme
(0vre) gnr. 142 registrert som «bona Communa» (fellesgods) i 1617 (Johannessen 1996,53).
Tveiten (0vre) gnr. 138 la i 1600 dessuten under
Hamre kirke, og Selevoll gnr. 147 direkte under
Korskirken. Av disse ti gardene var bare Erstad
gnr. 140 (BK 27a), antakelig Hilland gnr. 134
(jf. BK 27b; Beyer 1970, 40*), og Tveiten (nedre) gnr. 139 (BK 27a) prebendegods omkring
1330, i tillegg til den senere forsvunne «vedralandi i oster» (BK 31b). Skyldst0rrelsen i BK
tilsier at gardene var heleide, og samlet danner
de dermed et heleieomrade pa tre garder (blokk
G). I perioden ca. 1330 til 1600 var det en ny tilvekst pa syv garder i prebendegodset. Det er et
interessant at fern av disse utgj0r en stor blokk
av heleie (blokk F). Omradet strekker seg fra
Leiknes i S0r til Haukas i nord (gnr. 195-199).
De fern gardene 1<1 omkring 1600 under fire forskjellige prebender; Marire Virginis, Laurentii,
Coporis Christii og Fabiani et Sebastiani. If01ge
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Beyer (1970,88, vedlegg 1) var disse prebendene tuftet pa eiendom som i BK er f0rt under Jakobs- og Mariaalteret (Marire V.), Tertia (DC)
og Lavransalteret (Laurentii), Quinta (DC) (Coporis C.), Secunda (SC) og muligvis br0drealteret (Fabiani et S.). Ved ogsa a se pa eiendomsforholdene for det eldre prebendegodset som
var tapt omkring 1600, synes det klmt at det har
foregatt omfattende makeskifter i kannikgodset
i senmiddelalderen. Det er ingen opplysninger
om at det aktuelle heleieomradet i Alenfit er tilskiftet, selv om det ikke kan utelukkes. Da disse
gardene ligger godt samlet er det kanskje sannsynlig at de ble overdratt i en vending, engang
etter ca. 1330-60, og at de da ble fordelt mellorn br0drene. Vi skallegge merke til at blokk F
i vest grenser til blokk E som la under biskopen
(stigten).
Nonneseter
I Vincens Lunges jordebok fra 1535 er det oppf0rt atte garder i Alenfit (NRJ IV, 476 f). Lunges
eiendommer i Nordhordland kan med stor sikkerhet f0res tilbake til Nonneseter-godset forut
for reformasjonen, selv om dette er usikkert for
andre omrader pa Vestlandet Uf. Sandberg
1970,94). Lunges eiendommer i Alenfit var del
av Fredrik I kongsgave i 1528 og dermed tidligere Nonneseter-gods (NRR I, 16). I Bjame Erlings sons testamente fra 1309 ble N onneseter
tilgodesett med 30 mmb. i Munndal gnr. 193/4
(DN XV nr. 1). Munndal var trolig ikke med i
kongsgaven i 1528, siden den mangler i Lunges
jordbok fra 1535. Trolig har den kommet ut av
klosterets eie f0r denne tid. I Absalon Beyers
dager, i 1560-arene, la hele 0vre (193) og halve
nedre Munndal (194) tillesemesteren pa Katedralskolen og var dermed kannikgods.
Samtlige av N onneseter-gardene er heleide, og
landskyldverdien utgjorde i 1647 10,3 lauper
sm0r, uten Munndal. Munndal hadde i 1647 en
landskyld pa fire lauper sm0r mens gaven i 1309
omfattet hele 30 mmb. Gaven kan saIedes ha
omfattet mer enn bare Munndal, eventuelt nabogarden Hopsdal, slik Hjelmetveit (1968, 815)
har argumentert for. Mer sannsynlig har dette
med landskyldfallet a gj0re. Et fall til ca. 13%
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Munkeliv kloster
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Rosenkrantz
(tidligere R¢mer)

III Mellom ca 1110-1175'
III 1175-1328
[@ efter 1490

B

Stigtens gods

D

Kannikgods

Blokk B

BlokkG

[] P¢r ca. 1330-60

III Etter ca. 1330-60

~N

5km

Figur 5. De eldste kjente eiendomsforholdene for de storste eierne i Alenfit skipreide. Jeg har her
ski It ut de storste heleieomradene pa tre eller flere tilgrensende garder.
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A

Bondegods

B

Nonneseter kloster

av gammel skyld er mer enn vanlig, men likevel
ikke unormalt stort.
Det er uklart hvordan Bjarne Erlingsson ervervet Munndal. Gjennom sitt giftermal med Margreta Nikolasdatter forente han pa slutten av
1200-tallet to av Norges st¢rste godssamlinger,
Bjark¢ygodset og Giskegodset (Bull 1923,
55lf.). Om Munndal var del av dette godset, eller om Bjarne eventuelt ervervet garden pa annet
vis, er ukjent.
Ingen steder grenser mer enn to Nonnesetergarder til hverandre (jf. Figur 6 B). Den spredte
strukturen tyder pa at Nonneseter-godset i dette
omradet kanskje forst og fremst er tuftet pa eldre
bondegods og ikke en samlet donasjon.
Bondeeien i Alenfit
Det er registrert bondeeie i 15 garder i Alenfit,
inkludert hele Leivestad gnr. 1791180, som trolig var ren bondeeie for 1522 og Rima gnr. 131
for 1563 (Figur 6 A). Samtlige garder, kanskje
med unntak av N ordre Hopland gnr. 172, var
heleide. Bondeeien har en klar konsentrasjon til
s¢rvestre og midtre del av skipreiden og da srerlig omkring Fosse gnr. 145 og Kvamme gnr.
141 og de mermeste gardene. Det vil si at bondeeien i hovedsak er lokalisert spryest for Seim.
Noe spredt bondeeie finnes ogsa mot nord,
blant annet nordre Feste gnr. 70 og den nevnte
Leivstad gnr. 1791180, men ellers er det lite
bondeeie bade i s¢r¢stre og nordre deler av
skipreiden.
«Ekte» og «opprinne/ig» krongods omkring
Seim
I Alenfit var det bare en part av Hopland gnr.
172 2 nabogarden til Seim, som var «ekte»
krongods i senmiddelalderen (Kvamme 1993,
53; NRJ 1, 88, 690), i den forstand at brukeme
omkring 1520 betalte landskyld direkte til Bergen kongsgard, som tyder pa gammelt krongods. Den aktuelle parten grenser til Seim og
kan saledes ha tilh¢rt et eldre krongods her.
Som vi skal se senere, spiller denne garden en
helt sentral rolIe i forstaelsen av land-gardene
omkring Seim.

°,

5 kill

Figur 6. Det eldste kjente Nonneseter-godset
og bondegods i Alenfit skipreide.
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Tabell 2. Seim prestebords eie omkring 1330/40 og senere eiendomsforhold.

Seim prestebord etter Bergens Kalvskinn
Prestebordseien til Seim kirke er registret i BK,
som i Nordhordland trolig ble sluttf0rt i 1330arene (H0dneb0 og Johannessen 1989, 18f.).
Jeg skal se nrermere pa eiendommene tilh0rende presten i Seim kirke (BK 56b, 57a) for a se
om det her kan skjule seg eiendom som potensielt kan ha tilh0rt et eldre Seimsgods.
If0lge Bergens Kalvskinn eide prestebordet pa
Seim omkring 1330 de garder og gardparter som
fremgar av tabell 2.
Tre av gardene var heleide. Det gjelder Bersas
gnr. 63, Vollo gnr. 153 og Kjenes gnr. 178. Kjenes har en spesiell beliggenhet da den er omgitt
av Seims skog bade i s¢r og i nord. Allerede Oluf
Rygh var oppmerksom pa dette forholdet. I Norske Gaardnavne skriver han «Gaarden, hvis Eiendom er skaaren midt ud af Seims Skov, viser
sig derved at were ryddet fra GN. 83» (= Seim)
(NG XI, 375). Grensestrukturen tyder pa at
Seim har eid omradene vest for det langstrakte
Storavann, nord til Nestangen og Treskallen (jf.
Figur 1 side 177). Kjenes har dermed etter all
sannsynlighet tilh0rt et eldre Seims gods. N ar det
gjelder Vollo gnr. 153 er dt mer usikkert. Det
sannsynlige skipreidenaustet for Alenfit er muligvis lokalisert like nord for Pollneset pa Vollo
(Bakka 1958b). Som vi snart skal se, ligger Vol10 midt i et omfattende heleieomrade som kan ha
tilknytning til Seim.
Den 0vrige prestebordseien pa 1300-tallet besto av seks sma parter. Flere av partene kan skrive seg fra et eldre Seimsgods, men det er
usikkert. I senmiddelalderen, eventuelt etter re-

formasjonen, har det skjedd store endringer i
prestebordseien til Seim. De st0rste partene ble
overf0rt til Hammer prestebord, hvor kirken ser
ut til aha vrert kannikkirke allerede i middelalderen. 21 At Hammer prestebord i 1647 har eiendommer som f0r Ia til Seim kirke, viser at det
har skjedd en overf0ring av eiendom.
De 0vrige smapartene gikk over til henholdsvis Munkeliv kloster, Stigten - tidligere bispegods - og R0merne (Rosenkrantzene), og
dessuten den tidligere eieren av «det nye» Munkeliv-godset (trolig Jonsklosteret), altsa de samme eieme som satt med stor blokkeie omkring
Seim. I till egg er parten i den usikkert identifiserte Ase (EIsas?) pa 1600-tallet i bondeeie.
Adelsmenn hadde ved reformasjonen rett til a ta
tilbake sine forfedres gayer til kirkens institusjoner, dersom de kunne dokumentere sitt krav (jf.
DN XII nr. 595). Det kan imidlertid ikke vrere
hele forklaringen. Sp0rsmalet er om det heller
har sammenheng med en st0rre endring i eiendomsforholdene i regionen, f.eks. i forbindelse
med oppsplitting av et eldre Seimsgods, eller om
partene rett og slett har gatt tapt i senmiddelalderen og siden er innlemmet i «blokkeien». Det
er i aIle fall pMallende at det er de samme eieme
som satt med «blokkeie» i regionen som har
«delt» det gamle prestebordsgodset mellom seg.
Det er delt slik at Hammer prestebord fikk de
heleide gardene, til sammen 19 manedsmater,
mens de 0vrige fire eieme fikk 1 rnrnb. hver.
Med dette har jeg identifisert syv heleieomrader i Alenfit som bestar av tre eller flere tilgrensende garder med samme eier (jf. Tabe1l3). Det
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Tabell 3. Heleieblokkene i Alenfit skipreide.

dreier seg om fern forskjellige eiere: Munkeliv
kloster, biskopen (stigten), muligvis Ionsklosteret, R0meme og kannikene ved domkapitlet i
Bergen. Det er pMallende at samtlige blokker,
med unntak av blokk G, grenser opp mot hverandre, slik det fremg:lr av Figur 7. Da blokk G
ikke synes a ha sammenheng med de 0vrige
blokkene, lar jeg den utga i den videre analyse.
Eiendomsfiguren gj0r det sannsynlig at de andre
blokkene kan representere et eldre gods omkring Seim, og at dette senere ble opp10st og forde1t pa nye eiere. Nar godset eventuelt ble opp10st, er derimot usikkert, men noen argumenter
kan gis. Munkeliv kloster ervervet blokk A mellorn 1175 og 1328, siden disse gardene ikke er
med i den eldste jordeboka. Dersom denne blokken skriver seg fra et eldre Seimsgods, kan det
ha blitt OPp10st i l0pet av dette tidsrommet.
Videre er det verdt a merke seg at det i BK er
registrert parter med prestbordseie i tre av blokkene (B, C, D).22 Disse partene er siden gatt tapt
for prestebordet og overtatt av eieme av blokkene. Det nye eierskapet kan vcere en indikasjon
pa at det skjedde endringer i eiendomsforholdene etter ca. 1330-40, da listene i BK ble nedtegnet for dette omradet, eller muligens etter 1360,
da redaksjonen av BK var satt. Ogsa kannikgodset viser at det har skjedd endringer etter ca.
1330-40, eventuelt etter 1360. Den ncere sammenhengen mellom blokk E (stigtsgods) og F
(kannikgods) kan indikere at bispestolen fikk
omradet samlet, og siden lot deler av det ga videre til kannikene. Ovenfor har jeg argumentert
for at Seim var en del av kongsgaven til R0mercetten i 1361 (stadfestet 1372), og dermed kan ha
vcert del av Audun Hugleikssons eiendom. I dip-
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Iomet av 1361 fremgar at pa dette tidspunktet var
noe av Auduns gods gitt vekk til kloster og kirke
allerede f0r 1361. Det kan ikke utelukkes at bispestolen og kannikene fikk sin eiendom samme
aret, eller kort tid f0r, og at kannikgodset (blokk
F) derfor ikke er registrert i BK. Det kan dermed
se ut til at «avviklingen» av Seimsgodset startet
alt f0r 1328, og at oppdelingen kan ha skjedd i
flere omganger frem til 1361. Det er lite i diplomet som indikerer en sammenheng med f.eks.
svartedauden, da R0meme f0rst og fremst fikk
Nordfjord-godset for tro kongetjeneste. Likevel
kan vi ikke utelukke at en slik oppdeling aven
st0rre eiendomsenhet ville representere en bedre
forvaltning av eiendommene i en krisetid, sett
med kronens 0yne.

Rekonstruksjon av et eldre Seimsgods pa grunnlag av arkeologiske og
skriftlige kilder
Det arkeologiske og skriftlige kildematerialet
viser et stort sammenfall. Det er en klar tendens
at de forhistoriske gravene, og dermed antatt
odelsjord, er lokalisert utenfor de paviste heleieomradene (Figur 8a, Tabell 4). Bortsett fra sentralomradet (Seim/Votno), er det bare kjent 5
gravminner pa 3 av de 23 gardene i godsomradet
(inkludert Kjenes gnr. 178). Det dreier seg om
en udatert r0Ys pa Krossane, grensepunktet meIlorn Hopsdal gnr. 192/Votno gnr. 170/Sjauset
gnr. 200 og samtidig 0stgrensen av godsomradet, samt 2 l0sfunn fra eldre jemalder pa Hopsdal, og 1 udatert gravhaug pa Leiknes gnr. 195
og en gravhaug med graver fra bade eldre og yngre jemalder pa Midgarden gnr. 196. Vi kan
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Figur 7. Aile heleieblokker i Alenfit pa tre eller
flere garder.

merke oss at det bare er i s0ndre del av godsomradet det finnes graver pa de antatt underordnede
gardene, og sp0rsmaIet er om dette skal regnes
som en senere utvidelse av godset, hvor eventuelt eldre bondeeiendom senere er blitt inkludert
eller kj0pt opp. De to 10sfunnene pa Hopsdal
regnes imidlertid av Terje Hovland (1996, 136)
som usikre gravfunn. Det dreier seg om en gullarmring (B 2212), samt et spinnehjul (B 12041).
Graven pa Midgarden er derimot en rik og forseggjort gravhaug fra 300-tallet med en mulig
sekundcergrav (funn av 0ks), som ikke kan dateres ncerrnere enn til yngre jemalder. Vi kan likevel merke oss at gravminnene i dette omradet i
hovedsak er fra eldre jernalder, og at en eventuell utvidelse av godset kan ha skjedd etter dette.
Av de 59 gardene som ikke er del av heleieomradene (blokk A-F), har 29 gravminner, altsa
ncer halvparten. Ser vi utelukkende pa det eldste
kjente bondegodset, har 8 av 15 slike garder
gravminner, altsa ca. 53%. Det er altsa en signifikant forskjell pa fordelingen av gravminner
mellom gardene tilknyttet det rekonstruerte
godsomradet og gardene utenfor. Jeg oppfatter

gardene utenfor som potensielt eldre bondegods
hvor det kan ha heftet odel pa eiendommene,
manifestert i form av gravr0yser og hauger,
mens de funntomme heleieomradene anser jeg
som et sannsynlig jordegods under Seim.
De scerskilt rike funnene har en interessant utbredelse sett i forhold til det rekonstruerte godsomradet. Fire av seks slike gravminner er lokalisert innen godset, og et femte funn, to provinsialromerske vestlandskjeler produsert i Rhinfrankiske omrader (Belgia/Tyskland) er fra
Skardet som grenser til godset Uf. Figur 8b).
Bare den rike kvinnegraven pa Fosse har ingen
tilsynelatende relasjon til god set. Denne graven
har imidlertid en spesiell beliggenhet langt fra
historiske kjente tun, men ved en ferdselsare opp
til myromradene ved Storavann og derfra til EIsas. I till egg skal det vcere gjort funn av ytterligere
to vestlandskjeler, pa Fosse gnr. 146 og Hilland
gnr. 134, men disse har vi mindre kunnskap om,
da funnene er tapt (Hovland 1996, 134f.). Tradisjonelt har arkeologer ansett denne type funn
ogsa som uttrykk for makt. Slik jeg ser det er det
neppe tilfeldig at mange av funnene er gjort
innenfor godsomradet, eller tett ved, selv om de
spenner over et langt forhistorisk tidsrom Uf. Tabell 5).
Det er ogsa verdt a merke seg at det middelalderske leidangnaustet trolig la pa Vollo, som var
en av tre heleide garder under Seim prestebord
omkring 1330 e. Kr, og dermed muligvis en del
av et eldre Seimsgods. Leidangnaustet er ikke
arkeologisk pavist, men stedsnavnet «Alfetre»
(= skipreidenavnet), like ved Pollneset er en
sterk indikasjon pa at naustet har statt her, slik
ogsa Bakka argumenterte for.
Europas nordligste b0keskog ligger i vestre del
av det rekonstruerte godsomradet, pa gardene
omkring Skardet, B0kjevoll, Vollo og Mongstad. Botanikeren Knut Fcegri (1954) mente pa
grunnlag av sedimenttykkelse og pollenpr0ver
at b0keskogen ble etablert i perioden 500-1000
e. Kr. B0keskogen, eller rettere n0ttene olden
- har trolig gitt navn til skipreiden «Olendefit»
(ca. 1520) (Litleskare 1925, Fregri 1954, 247).
Nrermeste b0keskog finnes i Vestfold. Fregri
mente derfor at b0ken i Alenfit kunne vcere plantet fra Seim, med tanke pa Harald Harfagres an199
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Tabell 4. Fordeling av gravminner i Alenfit.

Tabell 5. Graver i Alenfit som er scerskilt store, rike eller har importerte gjenstander, fra nord til sor
jf. Figur 8b. I tiIIegg kommer to tapte bronsekjeler fra Fosse og Hilland.

tatt tette tilknytning til Vestfold. Alderen pa
skogen er usikker, slik Fregri selv understreker,
og det foreligger ikke 14C-pr~ver av de eldste
pollene (Fregri 1954, 245, jf. Fyllingsnes 1999,
312 med ref.). Denne unders~kelsen har vist at
skogen er lokalisert innen, eller nrer ved det rekonstruerte Seimsgodset. Til st~tte for Fregris
hypotese kan det derfor papekes at det trolig er
en svrert gammel eiermessig forbindelse mellorn Seim og deler av b~keskogsomradet.
Kongens land - et fors¢k pa en syntese
Avslutningsvis skal jeg vende tilbake til utgangspunktet - Magnus Olsens hypotese om
land-gardene som Seims jordegods i slutningen
av jernalderen. Hvordan korresponderer hans
syn med de resultater jeg har kommet frem til?
Det er apenbart et misforhold mellom Olsens
hypotese og de omradene jeg mener a kunne
identifisere som et potensielt eldre godsomrade
under Seim. Men er det mulig a forene disse to
tolkningsalternativene? Er det ulike kronlogiske
prosesser knyttet til dette? Geografisk er det et
beskjedent sammenfall mellom de to tolkningsalternativene; bare to land-gardeI', Eikeland og
deler av Hopland, faller inn under et eldre
Seimsgods i begge tolkningene. Et vektig argument for Olsens hypotese er land-gardenes fysiske nrerhet til Seim, og et forhold som Olsen
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selv ikke trakk frem, er at Seims utmark strekker
seg bak land-gardene i et belte nord til Morkje.
Det siste har vrert oppfattet som en indikasjon pa
at hele Strandaomradet dvs. land-gardene mot
nord, ble utskilt fra et eldre Seimsgods (srerlig
Hjelmetveit 1968, 599f.). Imidlertid kan det innvendes at det er Storavann som binder utmarksenklavene sammen med Seim, en utmark
som ellers er lite tilgjengelig over land fra Stranda. Utmarka nas derimot enkelt med bat fra
Seim over Storavann. Tradisjonelt har Seimsb~ndene fraktet t~mmer og torY pa isen vinterstid ned til Kleivdal gnr. 183, hvor det fremdeles
er veirett for videre transport (muntl. med.
grunneier AlfNepstad). Nar en tar hensyn til 10kal topografi, er det derfor ikke sikkert at utmarksenklavene til Seim skal oppfattes som
uttrykk for at Stranda-omradet, og dermed landgardene her, er delingsprodukter av Seim. Derimot rna det betraktes som rimelig sikkert at Kjenes gnr. 178 er utskilt fra Seim, slik det er papekt
i Norske Gaardnavne. Seim har dermed i eldre
tid disponert hele utmarka langs vestsiden av
Storavann, og betjente denne fra vannet. Likevel
er det pMallende at eiendommen til Seim strekker seg bak land-gardene, og dette rna tillegges
vekt. Ogsa gardsgrensene for de nordligste land-
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Grav eldre jernalder
Grav Yllgrejemaider
Grav lIdatert
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Bautastein
Heleieomrader pa mer
ellll to tilgrellsende
garder sIatt sammell
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Scerskilt store eller rike fill1ll /import
Leidangnallst
B¢keskogsomrade
Tapte brollsekjeler

Figur 8. A) Kjente forekomster av forhistoriske gravminner i Alenfit skipreide, samt de eldste kjente
heleieomrader pa minst tre tilgrensende omrader. 8) Heleieomrader og spesielt rike funn, leidangnaust og b0keskog.
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1 gray y.ja To
bautasteiner
1 gray udat.

2,63

1,42
InKI:lIIV,aOC1S

i 1175

Tabell 6. Eiendomsforhold og gravminner pa land-gardene omkring Sei, fra nord til sm.

gardene virker noe «regulerte», i den forstand at
de er relativt rette og gardene jevnstore.
En innvending mot Olsens hypotese er imidlertid eiendomsforholdene knyttet tilland-gardene. Det er tilsynelatende lite som kobler dem
til Seim. Det er registrert bondeeie for tre av syv
land-garder omkring Seim (if. Tabell 6).
Videre er det registeret gravminner pa Spurkeland og Totland som kan indikere eldre bondeeie
ogsa for disse gardene, til tross for at dette var i
klostereie i henholdsvis 1175 og for 1535. Det
harmonerer med inntrykket av det eldste Munkeliv- og Nonneseter-godset i Alenfit; det ser ut
til a veere tuftet pa eldre bondeeiendom. Ser vi
disse opplysningene samlet, tyder det pa bondeeie for samtlige land-garder omkring Seim, med
unntak av Eikeland og deler av Hopland. Umiddelbart rimer det darlig med at disse gardene
skulle representere et eldre jordegods under
Seim.
Eierforholdet til Hopland er imidlertid spesielt, i og med at garden ser ut til aha veert delt i
tre atskilte enheter uten teigblandet innmark, og
med tre ulike eiere. Her ligger trolig ogsa n¢kkelen til forstaelsen av godsutviklingen omkring
Seim. Vi rna anse det som rimelig sikkert at Hop-
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land er utskilt fra Seim, siden navnet som nevnt
viser at garden tidligere strakk seg ned til sj¢en,
og Hopland ligger mellom Seim og sj¢en. Krongodsparten i Hopland representerer den siste resten av ekte krongods i skipreiden. En annen part
Ia til Rosenkrantzene, og for dem trolig R¢merne. Den siste parten var derimot odelsjord i
1563, og til alt overmaI er det nettopp denne parten som stenger sj¢tilgangen fra Seim.23 Det viser at deler av det som rna veere utskilt fra Seim,
faktisk var bondeeie senere. Det gir dermed indirekte st¢tte til Olsens hypotese.
Olsen satte som premiss at trellene pa landgardene hadde fatt status som frie menno Dermed kunne det gradvis utvikle seg bondeeie i
tidligere trelledrevne garder, forutsatt at l¢ysingene og deres etterkommere var i stand til a
kj¢pe eiendommene de drev. I dag virker det
kanskje ogsa noe ulogisk at en godseier skal
overdra selve eiendomsforholdet til en tidligere
undersatt med risikoen som f¢lger for a miste
landomradet for godt. Pa den annen side skapes
lojalitetsband med varighet over flere generasjoner ved en slik handling.
At krongods ble gitt private, viser bl.a. Gulatingsloven, hvor det fremgar at mottakeren av en
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Heleieonmlder

liggende garden Lygra ser dessuten ut til a ha
fungert som kongsgard allerede i 1020-arene.
Kanskje antyder det at Seim alt da hadde mistet
sin status som kongsgard.
3) 1150-1400. Omkring 1300 trekkes det tidligere krongodset, unntatt land-gardene, inn under kronen i forbindelse med prosessen mot
Audun Hugleiksson (aftrkall). Frem mot svartedauden er dette krongodset omfordelt pa kirkeog kloster-institusjoner (biskop/domkapittel og
Munkeliv-/Jons-klosteret), og dessuten ade1smannen Otte Rfijmer (i 1361). Samtidig pagar en
kontinuerlig prosess trolig fra tidlig pa 11 OO-tallet hvor bondeeien bade pa land-gardene, og i
skipreiden forfijvrig, desimeres pa grunn av overffijring til kirkelige institusjoner.

Landgarder
Begge deler

Figur 9. Forslag til rekonstruksjon av et eldre
gods omkring Seim, basert pa landgarder og
heleieomrader.

stebordsgodset kan ha vcert del av samme jordegods, men f.eks. gitt i fundasjonsgave til kirken.
Tenker vi oss en utvikling over ca. 500 ar i tre
faser fra yngre jernalder til middelalder, kan disse forenklet skisseres pa ffijlgende mate Gf. Figur
11 s. 206):
1) Ffijr ca. 900. Et stort krongods hvor omradet
Seim/Votno/Hopland representerer setegarden.
Land-gardene og heleieomradene omkring
Seim er et underliggende og sammenhengende
jordegods. Utenfor godset er det i hovedsak bondeeie.
2) Etter ca. 900 til ca. 1150. Setegarden deles
opp og driften omorganiseres. Kronen beholder
en part i Hopland, og en annen part i samme gard
doneres til en adelig person. Land-gardene, inkludert en tredje bondepart i Hopland, overdras
til brukerne, enten fra kronen eller en eventuelt
ny eier. Det utvikler seg gradvis bondeeie pa
land-gardene. I det store heleieomradet fortsetter en form for leilendingsbasert drift i regi av
en ny adelig eier. Setegarden mistet trolig sin
funksjon som kongsgard ffijr ca. 1150-1200, slik
bl.a. fravceret av mer monumentale steinbygninger pa Seim forsiktig synes a indikere. Den ncer204

Konklusjon
Utgangspunktet for denne underSfijkelsen val' a
foreta en kritisk gjennomgang av Magnus 01sens hypotese om at land-gardene omkring Seim
i Nordhordland representerer gardens jordegods
i yngre jernalder. Samtidig fijnsket jeg a se dette
eksempelet i lys av debatten som har foregatt i
Heimen de senere arene omkring samfunnsorganisasjon i yngre jernalder og middelalder. UnderSfijkelsen har vist at utviklingen omkring
Seim er langt mer kompleks enn den Olsen tenkte, og at jordegodset trolig omfattet flere garder
enn land-gardene.
Innledningsvis argumenterte jeg for at Seim
kan ha vcert del av det konfiskerte jordegodset
til Audun Hugleiksson, i og med at garden pa
1400-tallet la til Otte Matsson Rfijmer, hvis arvegods stammet fra krongodsgaven til hans 01defar i 1361. Otte arvet ogsa annet gods, men
dette la i andre deler av landet, og ikke i Nordhordland. Jeg anser det derfor som sannsynlig at
Seim tidligere la til Audun Hugleiksson.
I gjennomgangen av de eldste eierforholdene
omkring Seim ble det pavist seks mindre heleieomrader pa 3-5 garder hver, med fern forskjellige eiere. Heleieblokkene grenser til hverandre
og Seim og strekker seg over et 13-14 km langt
belte fra nord til sfijr. Sentralt i dette omradet liggel' Seim. Jeg mener disse heleieomradene tidligere kan ha utgjort et samlet jordegods under
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kongelig jorddonasjon (jord gitt som drikkel¢nn), fikk odelsrett til gaven (G 270). Sp¢rsmalet er likevel om det kan ha heftet en form for
«overbygselsrett» pa slike garder. Navneleddet
land, i betydningen «det som h¢rer garden til»/
tilleggsjord kan i seg selv ha vrert en paminnelse
om et slikt eldre tilknytningsband. De forhistoriske graveminnene fra land-gardene omkring
Seim er enkle og med ett unntak fra yngre jemalder. Gravene som kan dateres mer presist
innenfor yngre jemalder, er fra tiden etter ca. ar
900. Likevel kan de ikke dateres sa n¢yaktig at
vi vet fra hvilken del av dette arhundret de skriver seg fra. Tidsmessig faller det likevel tett
sammen med dateringene fra de arkeologiske
unders¢kelsene omkring gamletunet pa Seim,
somjeg nevnte innledningsvis. Unders¢kelsene
indikerer at tunet pa Seim ble etablert i l¢pet av
900-tallet. Ser vi dette i sammenheng, kan det
tyde pa en endring, eller omorganisering av bosetningen bade pa setegarden og de omkringliggende land-gardene i denne fasen. Gravene og
de senere kjente eiendomsforholdene pa landgardene tyder at disse gardene var drevet av frie
jordbrukere fra senest omkring 900-arene.
Det synes ogsa klart at det i l¢pet av middelalderen fant sted en kraftig reduksjon i bondegodset, bade i skipreiden generelt og for landgardene spesielt. I Alenfit kan en slik tendens illustreres ved asIa sammen det historisk kjente
bondegodset og garder med forhistoriske gravminner, som uttrykk for en eldre bondeeie-situasjon forut for middelalderen.
Dette usikre bildet kan demest sammenlignes
med situasjonen for det historisk kjente bondegodset ved utgangen av middelalderen, slik jeg
har anskueliggjort i Figur 10. Dermed trer det
frem et interessant bilde som viser en helt sentral
utvikling gjennom middelalderen, nemlig en desimering av bondegodset som f¢lge av overf¢ringer og eventuelle oppkj¢p av eiendom i regi
av kirkelige institusjoner. Vi ser at bondegodset
i Alenfit ble redusert med over 60%, malt etter
antall garder i bondeeie (fra 40 til 15) i l¢pet av
denne perioden.
Til tross for slike massive overf¢ringer av bondeeiendom i Alenfit er det grunn til a tro at heleieomradene jeg har identifisert omkring Seim,

er gamle' eiendomsenheter. Det tyder bl.a. fravreret av forhistoriske gravminner pa, og dessuten at heleieomradene grenser til hverandre og
Seim. At dette f.eks. skulle vrere middelalderske
rydninger, anser jeg som svrert lite sannsynlig
bl.a. vurdert ut fra topografi og navneformer.
Imidlertid er det bare ved arkeologiske unders¢keIser av jordbrukslandet pa disse gardene, at en
mer presis tidfesting kan gis. Da viser det seg
ofte at selv sma og tilsynelatende marginale garder har langt h¢yere alder enn bade navn og tradisjonelle bosetningshistoriske metoder tilsier
(jf. Julshamn 1998;Valvik 1998; Astveit 1998;
Astveit & Valvik 1999; Auestad; 0ye et. aI,
2001). Jeg har argumentert for at heleieomradene omkring Seim tidligere utgjorde en eiendomsenhet, og at denne i perioden ca. 13001360 ble splittet opp i flere mindre enheter, bestaende av 3-5 garder hver. Trolig skjedde oppdelingen i flere omganger, slik Munkeliv- og
Domkapittelgodset synes a indikere.
Sp¢rsmaIet er om land-gardene og heIeieomradene skal forstas som ulike kronologiske fenomener, men likevel som deler av en og samme
utvikling: nemlig en suksessiv avvikling og endring i driftsformen av en eldre godsenhet omkring Seim, og overf¢ring av kongsjord til privat
eie (= bonde + adel). Det kan heller ikke utelukkes at hele godset pa et tidspunkt pa 900-tallet
ble overf¢rt til f.eks. en adelsperson, som siden
har skilt fra eller solgt ut land-gardene.
Etter Hakon den godes d¢d ca. 960 oppsto et
maktpolitisk vakuum pa Vestlandet. Harald Blatann innsatte f¢rst Harald GrMell som stedlig vasaIl og deretter Hakon Sigurdsson Ladejarl fra
omkring 965. Etter slaget i Hj¢rungavag i 970arene sikret ladejaden seg en selvstendig posisjon av dansk styre, og fikk muligvis kontroll
over krongodset pa Vestlandet i denne perioden.
Kanskje kan endringene vi ser omkring Seim pa
900-tallet, ha sammenheng med slike rikspolitiske forhold, hvor krongodset ogsa kom over pa
stormannshender.
Uansett synes det mest rimelig a rekonstruere
et eldre Seimsgods med utgangspunkt i bade
land-gardene til Olsen og heleieomradene jeg
hal' pavist omkring Seim, slik det er vist i Figur
9. I tillegg kan det tenkes at noe av det eldre pre203
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Figur 10. Reduksjonen av bondegodset i Alenfit kan ha vcert dramatisk i 10pet av middelalderen. A}
Antann bondegods forut for middelalderen, rekonstruert pa grunnlag av bondegodset omkring refomasjonen og garder med forhistoriske gravminner (unntatt Seim og Votno). B} Bondegodset omkring reformasjonen.

Seim, og at omdldet ble oppsplittet i forbindeise
med konfiskeringen av Audunsgodset.
I gjennomgangen av det forhistoriske gravmaterialet, hvor gravminnene ble tolket som uttrykk for eidre seIveie eller bondeeie, kunne jeg
vise en svrert lav forekomst av slike gravminner
innen heIeieomdldene. Bare 13% av de 23 gardene i heIeieomradene hadde til sammen 5 graver. Pa de 59 gardene utenfor heIeieomradene
hadde 49% av dem til sammen 57 graver. Forskjellen i forekomsten ble sett i sammenheng
med at gardene i heleieomradene val' drevet av
personer med lav so sial status som heller ikke
fikk markert eller synlig begraveIse, sannsynligvis forbeholdt odelsb~nder. Fravreret av gravminner ble derfor tolket som en indikasjon pa
h~y strukturell alder pa heleieomradene.
Pa Iand-gardene omkring Seim viste det seg noe overraskende - a vrere en h~y forekomst av
forhistoriske gravminner. De fleste var svrert en-

kle, og ble datert til900-tallet. Det var ogsa klare
indikasjoner i skriftkildene at flere av land-gardene var i bondeeie i middeialderen. Det ble pavist trekk ved eiendoms- og gardsgrensestrukturen til Seim som var en klar indikasjon pa at
Iand-gardene virkelig var utskilt fra Seim, slik
Olsen tenkte seg. Srerlig avgj~rende var at et
stort utmarksomrade (inkludert garden Kjenes)
under Seim, val' lokalisert bak Iand-gardene. Videre ble det papekt at Hopland ligger mellom
Seim og sj~en, samtidig som Seim-navnet viser
at garden tidligere strakk seg ned til sj~en.
HeIeieomradene som her er pavist, og landgardene til Olsen, hal' bare liten overlapping; de
«supplerer» hverandre. Det kan tyde pa at bade
land-gardene og heleieomradene opprinnelig
var del av samme jordegods, men at det har vrert
en noe ulik utvikling i eiendomsforhoidene.
Land-gardene ble bondegods, mens driften i heleieomradene kan ha fortsatt under ny jordherre.
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F~r

Ut fra det arkeologiske og skriftlige kildematerialet, ogsa innen setegardsomradet, mener jeg
derfor at det har skjedd en stpne endring i eiendomsstrukturen som fplge av en avvikling eller
endring av en eldre godsenhet omkring Seim i
lppet av 900-arene.

ca. 900

Frode Iversen
Stipendiat
Adr.: Arkeologisk institutt
U niversitetet i Bergen
Postboks 4052 Dreggen
5825 Bergen
E-post: frode.iversen@ark.uib.no

Noter

Etter 900 til ca. 1150
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Figur 11. Forenklet fremstilling av godsutviklingen omkring Seim fra yngre jernalder til senmiddelalder
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1 To garder kan ikke identifiseres n~rmere, dvs. til
en bestemt gard. Det gjelder Hjolmuland (DN
XVI, 1) og «vedralandi» (BK 31 b), som sannsynligvis er lokalisert i omradet Hopsdal-Kaperdal.
Kuml¢y er her regnet som identisk med Kongs¢y
gnr. 136, se for¢vrig Litleskare (1925, 16, 18), og
Hjelmetveit (1968).
2 * = mangler eldre spraklig bel egg.
3 0K-plate AG 062-1 og AG 062-3.
4 Foredrag pa Lygra/Lurekalven, 9 september 2001.
5 Dessverre oppgir ikke Hjelmetveit her sin kilde.
Det fremgar imidlertid at kilden positivt skriver
«disk og dug» og at det ut fra sammenhengen er
klart at det menes at Seim var setegard for Qtte
Matsson (Hjelmetveit 1968,570).
6 Det er ogsa kjent at den eldre Qtte R¢mer arvet
noe eiendom, ogsa paVestlandet, etter sin antatte
svigerfar Svale Qlvesson. Det gjaldt sj¢husene til
bygarden Galgen i Bergen (DN I nr. 518, RN VII
nr. 1551). Arven etter Svale omfattet ellers hovedsaklig eiendom i 0stfold, samt spredte parter
i HaIogaland og Tr¢ndelag (Koht 1954, 135). Det
virker derfor lite sannsynlig at den eldre Qtte R¢mer arvet Seim ved denne anledning.
7 Det lite som tyder pa at R¢mer-~tten hadde v~rt
lenge etablert i Norge omkring midten av 1300tallet. Det har v~rt gjettet pa at Henning R¢mer
val' Qtte R¢mers far (Sollied 1938, 252). Henning
R¢mer var av den svensk-mecklenburgske R¢mer-~tten. Muligvis val' Henning den f¢rste av
R¢mer-~tten som etablerte seg i Sverige, under
de tette svensk-mecklenburgske forbindelsene pa
1300-tallet. Siden kan Qtte ha kommet til Norge
(Koht 1954, 134). Lite tyder dermed pa at R¢mer~tten var etablert med omfattende jordegods i
Norge forut for en kongelig donasjonen i 1361.
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8 Noe annet gods gikk til «syster Cecilia» Ufr. DN
I nr. 749), trolig en nonne pa Nonneseter kloster i
Bergen (Sollied 1938, 257).
9 Heller ikke arveoppgj¢ret etter Katarhina Jonsdatter i 1482 omfattet Seim. Da arvet Otte Matsson (R¢mer), Nils Posse og Alf Knutsson
«Manwick ock Manwicke gotz» i Vestfold (DN I,
nr. 932). Riktignok fikk Alf Knutsson hele Manvik mot a gi de andre tilsvarende mengde gods
annet sted, men det var sannsynligvis gods i Hedemark og ikke pa Vestlandet (Sandberg 1970,
22f.).
10 Sa sent som pa 1400-tallet refereres det til gravhauger i eiendomssaker i Vest-Norge, f.eks. i en
tvist mellom Halsn¢y kloster og bonden pa Utbjoa i 0len i 1482 (DN X, 257). I 1427 ble noen
utjorder i garden Espeland i Froland Sogn i Nidardal betalt som bot for drap. Utjordene hadde
h¢rt til slekten <<ira heidnom /waugh» (DN II,
694). Selv om frasen na hadde fatt betydningen
«gamle dager» sa er referansen til haugen ikke
tilfeldig. Den er kanskje et uttrykk for en eldre og
da utd¢ende tradisjon.
11 Foredrag Utstein kloster 15/2-2002 i forbindelse
med «Utsteinseminaret 2002».
12 Det gjelder funn pa Alver gnr. 137 (B 3236),
Kvamme gnr. 141 (B 7829), Seim gnr. 170 (B
8251), Hopland gnr. 172 (B 7882), Spurkeland
gnr. 176 (B 6447) og Fosse gnr. 146 (B 9587).
13 I Nordhordland er det kjent 9 ¢kser fra til sammen
172 graver fra eldre jernalder. Bare 6 ganger er
¢ks funnet i kombinasjon med sverd (tall fra Hovland 1996).
14 For nrermere diskusjon av dateringen av kongshaugen se Iversen in. press og Ringstad 1986, 84,
159.
15 Avgj¢rende for denne dateringen er at lendmannen Fillipus Arnensson trolig hadde hand om
Herdla frem til sin d¢d i 1180 (Svenes saga: 48;
Storm 1884, 154). Herdla tilfalt sannsynligvis
Munkeliv etter dette, og ble dernest makeskiftet
til Bergen bispestol f¢r 1190 (DN VIII nr. 2). Da
Herdla er med i f¢rste del av 1490-listen kan det
etter mitt syn ogsa indirekte tyde pa at det eldre
jordebokfragmentet heIst h¢rer hjemme i 1180arene.
16 B¢kjevoll (gnr. 154) og Smetsdal (gnr. 160) er sekundrere navn og figurerer ijordeboka som Espevoll og Hessdal.
17 I 1647 har de «nye» Munkeliv-gardene i Alenfit
et trekk som tildels skiller dem fra det ¢vrige
Munkeliv-godset. Pa seks av atte garder er samt-

lige 10 bruk i 1647 pa 0,5 Is og 0,5 t¢nner korn.
Bade pa Mongstad, Oteras og Nepstad er det
nevnt brukere i 1519 (NRJ III), og Ojerdvik er
nevnt i tiendepengelisen fra 1522 (NRJ II). Det er
lite trolig at det f.eks. dreier seg om ¢degarder og
en bestemt «rydningstakst» knyttet til disse. Derimot ser ikke Hallsteinsdal, og Smetsdal ut til aha
vrert i drift f¢r i 1563. B¢kjevoll ble gjenryddet pa
1600-tallet, og opptrer f¢rst i kildene i 1611 (NO
XI, 371). I andre kilder fremgar det at Jonsklosterets gods la mer eller mindre ¢de i 1425 og 1436
(Helle 1982, 685 f.). Dersom det likevel dreier
seg om en «rydningstakst» for det enkelte bruk sa
rna denne ordningen ha fungert fra begynnelsen
av 1500-tallet, da flere av brukene pa de «nye»
Munkeliv-gardene var i drift pa dette tidspunktet
(1519) og det virker lite sannsynlig. En slik standardisering av bruksst¢rrelsen er ogsa et karakteristisk trekk ved Halsn¢y klosters eiendommer i
Sunnhordland Uf. jordeboka fra 1614 publisert av
Knut Robberstad 1952). Bade Jonsklosteret og
Halsn¢y kloster var augustinerklostre, og det er
mulig at slik ensretting av bruksst¢rrelsen er et
karakteristisk drag ved augustinernes jordegodsdrift. Det taler i sa fall for at det dreier seg om
Jonsklosterets eiendommer.
18 Inkludert Sletto gnr. 146 som hos Kvamme ved en
feil er identifisert til Sletto pa Rad¢y gnr. 95.
19 Etter topografisk oppf¢ring i BK er det sannsynlig
at den andre Ase (ase), som var prestebordsgods,
viser til garden Elsas. NO XI, 372 mener dessuten
at Elsas nettopp er en samstilling av Eilifr og as.
En identifisering av begge Ase-gardene i BK til
Elsas virker derfor rimelig. Se for¢vrig note.
20 Skrevet «Hogland», sannsynligvis feilskrevet for
Hopland Uf. Kvamme 1981 II 1, 114).
21 I 1622 ble Hammer prestegjeld formelt lagt til lesemesteren pa Katedralskolen (Lampe 1895, 338;
Liden & Trredal, in press). Omkring midten av
1500-tallet val' det to prester i Hammer (en kannik og en vicarius), noe som trolig viser at det
dreier seg om en eldre kannikkirke.
22 1 mmb. i Lille Oksa gnr. 151 (blokk B), 1 mmb. i
Oteras gnr. 157 (blokk C), og to parter pa til
sammen 1 mmb. i Seim gnr. 171 og Votno gnr.
170 (blokk D).
23 Nordre Hopland = bruk 4 og 5, ble regnet som
srerskilt gard inntil matrikuleringen i 1819, 0 g var
bondegods. 0vre Hopland (= Oppgard og S¢rgard) var atskilt med egen jordvei (= bruk 7 og 8)
og var krongods, og senere ble en part stifsgods.
Nedre Hopland (= 0vregard og Neregard) Hi nrer-
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mest Seim og svarer til Rosenkrantz-parten og ble
i eldre tid kalt «Vangen». Selv om innmarka til
brukene var mer eller mindre atskilt Hi utmarka i
teigblanding, noe som kan tyde pa et felles opphay. Hjelmetveit 1968, 601ff.
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