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Tinglag og tunanlegg.
Øygarden i Rogaland
Frode Iversen
Ordet Þing, ting m./n. betegner blant annet en sak, et anliggende, en gjenstand
og folkeforsamlinger (Bjorvand & Lindeman 2007: 1151f). Det er særlig folkefor
samlingen, tinget, som interesserer her.
Åpenbart fantes det alt i jernalderen faste samlingssteder for større og mindre
områder. Det er likevel begrenset arkeologisk kunnskap om tingsteder i jernalderen. The assembly project (2010-2013)
er et samarbeid mellom Universitetene i
Durham, Wien, Oslo og The University of
the Highlands and the Islands i Skottland
og undersøker tingsteder i Nord-Europa
400-1500 e.Kr. i et arkeologisk perspektiv.
Jeg vil her kort presentere noen resultater fra det norske delprosjektet.
Hvordan var tinget organisert i de gryende kongedømmene i jernalderen i landet omkring Kattegat og Skagerrak, og
hvordan endret det seg med politisk
sentralisering og statsdannelse i vikingtid og middelalder? I denne artikkelen vil
jeg se nærmere på dette med utgangspunkt i Rogaland i Vest-Norge. Mot slutten av 800-årene utgjorde Rogaland den

søndre delen av Harald Hårfagres kjerne
område (Bjørkvik 1999: 30-39; Helle 1993:
148; 2001: 28f; Iversen 2007; 2008; Krag
1990: 181ff; 1993: 34f; 2005: 84, 102).
På 900-tallet stod dette kongedømmet i
et vekslende konkurranse- og allianseforhold med andre kongedømmer i Skandinavia og søkte innflytelse i Skagerrakregionen. Ikke minst må det ha vært et
konkurranseforhold med den jyske kongemakten om innflytelse i Viken-området.
Fra Rogaland foreligger det et arkeologisk og historisk kildemateriale som kan
belyse til nå lite diskuterte aspekter ved
tingorganisasjonen i yngre jernalder og
middelalder. På europeisk nivå represen
terer de norske såkalte ringformede tunanleggene et nøkkelmateriale til det tidlige tingsystemet. De finnes i området fra
Bjarkøy i nord til Agder i sørvest (Fig. 1),
og hele åtte anlegg finnes i Rogaland. Et
tunanlegg er ”en samling hustufter beliggende rundt en oval halvsirkelformet
åpen plass (tun)” (Johansen & Søbstad
1978: 55).
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Fig. 1. Ringformede tun i Norge (etter Iversen 2014). A) Til venstre: Kart med ringformede tun i Norge. Grafik Frode Iversen.
B) Øverst til høyre: LiDAR-scann av Værem-anlegget. Det var i bruk fremdeles på 800-tallet. Lars Forseth, Nord-Trøndelag
Fylkeskommune. C) Øygarden, nord for Stavanger, under Jan Petersens utgraving i 1939-40. I bruk til ca. 700 e.Kr. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. D) Nederst til høyre: Dysjane ved Tinghaug, Jærens høyeste punkt. Trolig i bruk
fra ca. 200-600 e.Kr. Ragne Jonsrud, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.
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En analyse av tinget i Rogaland kan
kanskje belyse hvilke endringer retts
vesenet gjennomgikk i yngre jernalder,
også på et militærrettslig plan. Disse
endringene kan ha bidratt til at et
”Vestlands”-kongedømme kunne utøve
sterkere innflytelse i Skagerrak-regionen.
I den senere tid har det vært foreslått at
ringformede tun var en form for tingsteder. Det er kjent ca. 30 slike anlegg i
Norge. Diskusjonen om de norske tunanleggenes funksjon og formål har gått
siden Nicolay Nicolaysen i 1860-årene
omtalte ett av dem (Dysjane) som et mulig tingsted (Nicolaysen 1866: 301). Det
er ikke kjent paralleller i Skandinavia eller på kontinentet. På Island finnes lokaliteter med visse likhetstrekk, men de er
yngre og heller ikke så stramt organisert
som de norske anleggene (Orri 2013). I
norsk sammenheng har tolkningene vari
ert fra landsbyer til høvdingsentra (Berglund 1995; Johansen & Søbstad 1978;
Lillehammer 1994; Løken 2001; Lund
1955; 1959; 1965; Magnus & Myhre
1986; Petersen 1938; 1952; Solberg 2002).
I nyere tid har de vært ansett som multifunksjonelle møtesteder (Grimm & Style
gar 2004; Grimm 2010), og tingsteder
(Iversen 2014; A. B. Olsen 2005; 2013;
M. Olsen 2003; Storli 2000; 2006; 2010)
– tolkninger også jeg slutter meg til.
Jeg vil trekke fram ett anlegg i Rogaland
som har potensial til å tilføre debatten noe

nytt; Øygarden-anlegget på Hegrenes på
Åmøy i Ryfylke (Fig. 2). Jan Petersen undersøkte anlegget arkeologisk omkring
1940 (Grimm 2010: 185; Petersen 1952:
101). Det er blant de yngste i Rogaland,
og nye dateringer viser at det var i bruk
fra romertid og i merovingertid (Iversen i
trykk). Her vil jeg vurdere anlegget i lys
av den eldste kjente rettsgeografien i
Rogaland. Var dette virkelig et tingsted,
og i så fall på hvilket geografisk nivå og
med hvilke rettslige funksjoner? Men
først noen overordnede betraktninger om
kring tinget i Nord-Europa, og dernest en
analyse av de historiske kildene til tinget
i Rogaland.
Tingets organisering
Jeg forutsetter at tinget endret karakter
ved oppkomsten av stat og kirke. Med
sterkere kongemakt og statsutvikling
mistet tinget og lokale eliter overordnet
rettslig myndighet over militærvesen og
forsvar. ”Avmilitariseringen” av det sivile
samfunn var en lang prosess og tegnet en
speilvendt kurve til utviklingen av et stadig sterkere statlig voldsmonopol. Etable
ringen av våpentinget kan ha spilt en
sentral rolle i utviklingen av et slikt
voldsmonopol. Ifølge Gulatingsloven ble
våpenting avholdt om våren (G 309). Formålet var å inspisere bøndenes våpen. De
skulle være i god stand og i overensstem
melse med loven (KLNM XX, 286). Kongelige tjenestemenn som lendmenn, årmenn og sysselmenn hadde ansvaret for
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å gjennomføre våpenting. Slik førte kongen oppsyn med militærvesenet. Omkring
1189 ble det forbudt å bære våpen på
ordinære ting og i kirke (NgL I, 409; RN I
nr. 198). Vi kjenner ikke bakgrunnen for
bestemmelsen. Trolig ville myndighetene
redusere voldsbruken i samfunnet. Erfaringene fra mange tiår med borgerkrig
kan ha bidratt til at lovgiverne ønsket å
unngå bevæpnede folkesamlinger.
En hypotese er at ringformede tun fungerte som sentrale tingsteder før ”volds-

Fig. 2. Øygarden under utgraving i 1939-40. Arkeologisk museum,
Universitetet i Stavanger. Foto: G. Fischer.

monopol” for større områder ble utviklet
i yngre jernalder. I Nord-Norge var minst
tre store ringformede tun fremdeles i bruk
omkring 900 e.Kr. (Storli 2006; Iversen
2014). I Trøndelag var Heggestad-anlegget operativt så sent som på begynnelsen
av 1000-tallet (Strøm 2007). Øygarden i
Rogaland, som vi skal undersøke nærmere, ble nedlagt i merovingertid, og er
et av de yngste i denne delen av landet.
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Vi kjenner ikke nøyaktig til utviklingstrekkene som førte til nedleggelsen av anleggene. En hypotese er at militær rett
og sivil rett skilte lag. Både Inger Storli
(2006; 2010) og jeg har argumentert for
at avviklingen kan ha sammenheng med
utviklingen av voldsmonopol for større
områder. Tunanleggenes funksjoner kan
hypotetisk ha blitt delt på forskjellige institusjoner over tid. Krigen og forsvaret
ble tatt hånd av småkonger og dernest
staten. Tingets kultiske funksjoner kan ha
blitt overtatt av kirken med kristendommen. Tinget i middelalderen var trolig en
mer ”ren” juridisk institusjon sammenliknet med tinget i jernalderen. Disse
tankene må nødvendigvis ha hypotetisk
preg, men finner noe støtte i eldre kilder.
En hovedkilde til tinget i Nord-Europa i
jernalderen er det velkjente verket Germania fra år 98 e.Kr. skrevet av Cornelius
Tacitus. De kjente manuskriptene er utgitt og kommentert av Rodney Potter
Robinson (1935), hvis utgave jeg har benyttet i tillegg til en latinsk/tysk utgave
(Tacitus 98). På et generelt plan styrker
Tacitus sin beskrivelse ideen om en mer
sammenvevd ting-institusjon i jernalderen – et ting med så vel kultiske, juridiske som militærrettslige funksjoner. Han
forteller om årlige sammenkomster hvor
utsendinger (legationibus) fra beslektede
folk møttes til fastsatt tid (Stato tempore)
ved en hellig lund, og beskriver dermed
en form for ”delegat-ting” allerede i det

første århundret etter Kristus. Om stammen Semonerne skriver han at de utledet sin herkomst fra en helligdom som
forfedrene hadde vigslet, og at møtet
startet med et menneskeoffer.
Ifølge Tacitus ble tinget holdt på bestem
te dager ved ny eller fullmåne, unntatt i
saker som hastet. Da ble det innkalt
ekstraordinære ting (kap. 11). Hos Tacitus
er tingets aktører prester (sacerdot),
verds
lige stormenn (principes)/konge
(rex) og tinglyden (civitas). Bare prester
kunne ilegge (fysisk) straff i form av frihetsberøvelse eller pisking (kap. 7). De
ledet tinget og kunne ilegge straff dersom folk ikke tidde når de skulle. Det ble
valgt, eller utpekt ledere som skulle ivareta lov og rett i områder (pagi) og landsbyer. De hadde en form for politi- og
sanksjonsmyndighet. Deres ”lønn” var
frivillige gaver fra tinglaget (civitas) i
form av fe eller korn. De forberedte sakene til tinget, og la fram forslag. Også
kongen kunne gjøre det. Tingforsamlingen
markerte uenighet med knurring. Mens
enighet ble markert ved å slå spydene
sammen (frameas) (kap. 11).
Det er omdiskutert hvor godt informert
Tacitus egentlig var om samfunnsforholdene så langt nord, og beretningen har
vært inngående diskutert siden manuskriptet ble gjenoppdaget i et kloster i
Hersfeld i Tyskland i 1455. Det er flere
paralleller med tinget i Skandinavia i
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middelalderen, for eksempel representa
sjonsprinsippet (Iversen 2013; Taranger
1898: 36-42). Tingsamlinger utover lokalt
nivå synes alltid å ha vært basert på representasjon. Bare lokale ting var såkalte allting med møteplikt for alle bønder
(Iversen, T. 2007: 172). Også skillet mellom faste og ekstraordinære ting fantes
i Skandinavia i middelalderen. Ekstraordinære ting ble kalt for ”budting” da det
ble sendt ut bud i forkant av møtene. Når
Tacitus forteller at deltakerne markerte
enighet med å slå spydene sammen min
ner det om skikken med såkalte «våpentak», som er dokumentert f.eks. i Gulatingsloven.

sentlig i Rogaland. Fogden begynte nå å
innkalle lagrettemenn fra bare noen skip
reider. Forbindelsen til den geografiske
fjerdingen ble brutt. Enevoldsstaten tok
sterkere grep om den lokale rettspleien.
Maktbalansen mellom stat og det ”kommunale” gikk i statens favør og fjerdingen
mistet betydning. Til tross for fragmente
ringen holdt termen fjerdingsting seg i
tingbøkene. Dette var likevel begynnelsen
på slutten for det middelalderske fjerdingstinget i Rogaland. Den faste geogra
fien som lå til grunn for ordningen forsvant. Materialet fra ti-året fra 1613 til
1623 synes derfor å vise en tradisjonell
praksis. Vi skal se nærmere på det.

Selv om tinget gjennomgikk store forandringer med etableringen av stat og kirke,
så besto enkelte trekk ut middelalderen
og inn i tidlig nytid. Det gjaldt for eksem
pel representasjonsprinsippet på regionale ting. Med innføringen av den svorne
skriver (sorenskriver) i 1591, og andre
store lovreformer under Christian IV, ble
regionale ting i Rogaland og Norge i
praksis avviklet utover på 1600-tallet.
De lokale tingene fortsatte som før, men
ble flyttet innendørs i egne tingstuer, og
«mellomnivået» (fjerdingsting) og representasjonsprinsippet forsvant. Tingbøkene fra Rogaland er de eldste og eneste
kildene som fanger opp hvordan regionale tingmøter fungerte før 1623 i Norge.
Beskrivelsene kaster lys over eldre praksis. Fra 1623 endret tingmøtene seg ve-

Rettslig organisering Rogaland
Historia Norwegie gir et tidsbilde av
”rettsgeografien” i Norge i 1160-årene
(Ekrem & Mortensen 2006). Den forutsetter Rogaland som en av seks ”provinser” i Gulatingslagen. Gustav Storm
(1880), Knut Robberstad (1951) og senere
historikere med dem har tolket disse ”pro
vinsene” som egne rettskretser. Dette
peker i retning av at Rogaland var en egen
rettskrets. På 1100-tallet var Rogaland
delt i fire fjerdinger med til sammen 32
lokale tingkretser, såkalte skipreider (se
nedenfor) (Fig. 3). Det er få sikre spor i
kildene etter et eldre fellesting for Roga
land. Senere smeltet Rogaland sammen
med Agder til et større lagsogn. Det er
omtalt egen lagmann for Ryfylke i 1223
(Håkon Håkonssaga) og det er dokumen-
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Fig. 3. Fjerdinger og skipreider i Rogaland på
1100-tallet. Frode Iversen.

opplysninger. Fra 1400-tallet foreligger
det riktignok noen få diplomer som indikerer konkrete fjerdingsting i Ryfylke. Det
fremgår imidlertid ikke eksplisitt at det
dreier seg om fjerdingsting, men lagman
nens tilstedværelse kan indikere høyere
rangerte ting. For eksempel gjaldt det to
møter på gården Hesby (DN XXI, nr. 297,
384), som også var en av gårdene med
fjerdingsting på 1600-tallet.

tert lagting på Avaldsnes i 1322 med
deltakere fra Rogaland og Agder (DN I,
nr 168). I høymiddelalderen ble Rogaland
delt i to eller tre sysler. Disse svarte til
fogderiene som er dokumentert i senmiddelalderen (Utne 1973). Til tross for
slike endringer fungerte fjerdingstingene
etter alt å dømme fram til 1623. I tingbøkene fremtrer fjerdingstinget i sin fulle
form. Før denne tid er det sparsomt med

En fjerding var en fast geografisk enhet
og sammenslutning av flere lokale tinglag. Fjerdinger er kjent i Friesland, Jemtland, på Island og i Vest-Norge i middelalderen (Indrebø 1935). I Rogaland besto
hver fjerding av et visst antall skipreider
som var minste rettskrets. Ifølge fra
Magnus Erlingsons revisjon av Gulatingsloven fra kort tid etter 1163, den
såkalte Magnusteksten, møtte det 15
mann fra hver fjerding i Rogaland til Gula
tinget (G3) – lagtinget for de seks fylkene
fra Agder i sør til Sunnmøre i nord. Det
fremgår eksplisitt at det i alt kom 60
mann fra Rogaland. Fylket må slik ha vært
delt i fire på denne tiden (60/15 = 4).
Fjerdingene var fremdeles kjent i 1743
da Amtmann de Fine omtaler dem (de
Fine 1952: 94). På 1600-tallet var det
imidlertid fem fjerdinger i Rogaland:
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Karmsund, Hesby, Hebnes, Eigersund og
Jæren. Én fjerding var altså blitt delt siden tidlig middelalder. Sannsynligvis dan
net de to i folketall og skipreider minste
fjerdingene på 1600-tallet, Karmsund og
Hesby, tidligere en ytre fjerding. Også
topografiske forhold støtter dette. Det var
Ryfylke som hadde en fjerding ”for mye”,
ikke Jæren, og sannsynligvis ble den ytre
fjerdingen delt ved Boknafjorden. Det
fremgår blant annet i tingbøkene og i
Amtmann De Fines oversikt hvilke skipreider som inngikk i fjerdingene.
Det er lite sannsynlig at det skjedde store endringer i organiseringen av lokale
og regionale rettskretser før staten fikk
en viss tyngde på 1200-tallet. Riktignok
ble Gulatingslagen utvidet geografisk i
vikingtid og tidlig middelalder (Helle
2001). Men dette var først og fremst en
sammenføyning av allerede eksiterende
enheter, og ikke en omorganisert av de
enkelte enheter. Gustav Indrebø (1935)
anser fjerdingene som noen av de eldste
administrative enhetene i Skandinavia,
sammen med fylkene. Også ”eksporten”
av enheten til Island på 900-tallet tyder
på høy alder. Dette gir et godt utgangspunkt for å studere rettsgeografien i tidlig middelalder og jernalder i Ryfylke.
Tingbøkene i Rogaland registrerer som
nevnt det tradisjonelle fjerdingstinget i
detalj mellom 1613 og 1623. Vi får vite
hvilke personer som møtte på tinget, hva

de het, og hvilke gårder og skipreider de
kom fra. Det er et unikt kildemateriale,
rikt på detaljer og forskningsmessige
muligheter. Jeg har analysert og systematisert opplysninger fra i alt 104 fjerdingsting i Rogaland og Lista, med utgangspunkt i tingbøkene for Ryfylke
(1616–1623), og Jæren og Dalane
(1613–1625 og 1641-1654), og Lista
(1662–1667). Opplysningene fra Lista er
begrensede. Jeg nøyer meg derfor med å
fastslå at fjerdingtinget fantes på Lista i
1660-årene i en ”redusert” utgave. Jeg
vil her konsentrere meg om Ryfylke, altså den nordre delen av Rogaland, som
var eget fogderi og syssel. Det yngste
ringformede tunet i Rogaland ligger nettopp i dette området. Vi skal snart se
nærmere på det, og forsøke å knytte
sammen arkeologiske, geografiske og
historiske kilder på en ny måte.
Fjerdingstinget i Ryfylke
På begynnelsen av 1600-tallet var det
både «fylkesting» for hele Ryfylke, som
besto av 18 skipreider, og fjerdingsting
for de tre fjerdingene Hesby, Hebnes
(Foldøy) og Karmsund (Avaldsnes) (Fig. 4).
Terminologien i tingbøkene er ikke konsekvent, og både ordinære fjerdingsting
og tingmøter for hele Ryfylke, ble omtalt
som fjerdingsting. Termen fylkesting benyttes ikke, selv om mange av møtene
omfattet hele fogderiet. Både norm
(Gulatingsloven) og praksis (tingbøkene)
viser at det var knyttet representasjons-
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Fig. 4. Fjerdingstingsteder i Rogaland omkring
1620. Frode Iversen.

prinsipp til både fylkesting og fjerdings
ting. Ifølge Gulatingsloven møtte «fylkes
menn» på fylkestingene (G 10, 71, 266).
Tingbøkene viser dessuten et system
med delegater også til fjerdingstingene.
Kompetansen mellom fylkesting og fjerdingsting er likevel uklar. Ifølge Gulatings
loven ble saker flyttet fra fjedingstinget
til fylkestinget dersom fjerdingstinget ikke

klarte å komme til enighet Dersom heller ikke fylkestinget ble enig, gikk saken
videre til Gulatinget (G 35) eller til en
lagrett (logretto) (G 266). I prinsippet kan
”fylkesting” på sysselnivå gå tilbake til
tiden da Rogaland ble inndelt i sysler.
Historia Norwegie fra 1160-årene legger
til grunn seks fylker i Gulatingslagen,
mens tingfarebolken i Magnus Lagabøtes landslov fra 1274 indikerer en finere
sysselinndeling i Rogaland med et skille
sør og nord for fjorden. Det kan tyde på
at Rogaland ble delt i sysler mellom ca.
1160 og 1274. På den annen side kan
Rogaland ha vært delt i to ”halvfylker”
tidligere. Allerede i 551 e.Kr. omtaler
Notarius Jordanes flere stammer i det
nåværende Norge: grannii, augandzi,
eunixi, tatel, rugi, arochi og ranii
(Mommsen 1882: 60). Mellom det som
tradisjonelt har blitt tolket som Egder
(augandzi) i Agder og Horder (arochi) i
Hordaland, nevner han to grupper: Eunixi
og Tatelrugi (jf. Getica kap. 3, Momsen
1882: 60). Tatelrugi kan være en språklig
sammentrekning av adel, med mulig betydning hoveddel, og ryge, mens Eunixi
er mer uklar. Det har vært tolket som to
stammer med tilholdt i Rogaland. Histori
keren Geir Atle Ersland har foreslått over
settelsen ”Hovedrygene” og ”Øyfolket”
med henvisning til Jæren og Ryfylke (Ers
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”Fylkesting”

Lensmenn

Antall
skipreider

Hesby fjerding,
14-05-1616

17

18

Vikedal 5 l, Sauda og Suldal 7 l, Leiranger 6 l, Hauske 6 l, Jelsa 6 l, Høle 5 l, Sæbø 7 l,
Skåre 7 l, Hjelmeland 7 l, Vats 6 l, Hetland 7 l, Stangaland 4 l, Årdal 6 l, Hauske 7 l,
Hesby 7 l, Idse 6 l, Ask 7 l

109

Hesby fjerding,
08-08-1616

17

18

Vikedal 7 l, Sauda og Suldal 6 l, Hjelmeland 7 l, Leiranger 7 l, Sæbø 7 l, Hesby 7 l, Jelsa 7 l, Årdal 6 l, Høle 7 l, Hauske 7 l, Skåre 7 l, Ask 7 l, Avaldsnes 7 l, Vats 7 l, Stangaland 7 l, Idse 7 l, Hetland 7 l

117

Hesby fjerding,
07/08-04-1617

14

18

Vikedal 4 l, Hjelmeland 4 l, Sæbø 4 l, Sauda og Suldal 4 l, Høle 4 l, Vats 3, Hesby 3,
Jelsa 4 l, Hetland 4 l, Avaldsnes 4 l, Skåre 4 l, Idse 4 l, Stangaland 4 l, Ask 4 l, Leiranger 4 l, Hauske 4 l, Årdal 3

65
(dag 2: 22)

Hesby fjerding,
09/10-03-1618

7

15

Leiranger 3 l, Sæbø 7 l, Hjelmeland 4 l, Skåre 1 l, Hauske 4, Høle 4, Jelsa 4, Stangaland 3 l, Avaldsens 1, Ask 4, Hesby 4, Hetland 4, Suldal 3, Årdal 3 l, Vikedal 1

50
(dag 2: 10)

Hesby fjerding,
18-05-1618

11

18

Sauda og Suldal 6 l, Leiranger 7 l, Årdal 6 l, Høle 4 l, Hauske 7 l, Hjelmeland 3 l, Vats 6
l, Hesby 7 l, Jelsa 7 l, Hetland 6, Avaldsnes 7, Skåre 7 l, Idse 6 l, Ask 6, Vikedal 6,
Sæbø 7, Stangaland 4

Hesby fjerding,
07-09-1618

15

16

Sæbø 4 l, Hjelmeland 4 l, Årdal 4 l, Vats 4 l, Hauske 4 l, Høle 3 l, Idse 4 l, Skåre 4 l,
Hesby 4 l, Avaldsnes 4 l, Leiranger 4 l, Stangaland 4 l, Hetland 4 l, Ask 4 l, Sauda og
Suldal 4 l

59

Hesby fjerding,
23-09-1618

7

18

Vikedal 4 l, Leianger 4 l, Skåre 4 l, Hjelmeland 4 l, Sæbø 4 l, Stangaland 3, Avaldsnes
4, Hetland 2, Vats 3, Sauda og Suldal 3, Høle 3, Hauske 3 l, Ask 3, Jelsa 3, Hesby 4,
Idse 1 l, Årdal 3

50

15

Leiranger 2, Sæbø 3, Hjelmeland 3, Høle 3, Årdal 3, Vats 3, Skåre 3, Jelsa 3, Hauske 3,
Ask 3, Vikedal 3, Hetland 1, Stangaland 2, Avaldsnes 3, Hesby 3

41

17

Vikedal 4 l, Hjelmeland 4 l, Årdal 4 l, Sæbø 3, Hesby 3 l, Stangaland 3 l, Skåre 3 l, Hetland 3 l, Leiranger 3 l, Jelsa 3 l, Vats 4 l, Hauske 3 l, Aske 2 l, Sauda og Suldal 2 l, Idse
3 l, Avaldsnes 3 l

50

Hesby, Årdal, Idse, Høle, Ask, Sauda, Suldal, Vats, Vikedal, Jelsa, Stangaland, Hetland, Skåre, (Stjernarøy)

48

Vikedal 4, Sæbø 4, Hjelmeland 3, Leiranger 3, Hauske 3, Vats 4, Årdal 3, Jelsa 4, Stangaland 4, Skåre 5, Hetland 3, Ask 3, Hesby 3, Sauda 3, Suldal 1

50

Hesby fjerding,
07-06-1619
Hesby fjerding,
20-09-1619

11

Hesby fjerding,
16-07-1621

Minst
14

Hesby fjerding,
17-08-1622

15

Antall lagrettemenn (l = lensmann)

Lagrettemenn

102

Tabell 1. Tingmøter for hele Ryfylke 1616-1622. Kilde: Tingbøkene for Ryfylke.

land og Holm 2000: 22). Utover dette er
det ikke sikre spor etter en todeling av
Rogaland før i høy- og senmiddelalder.
I tingbøkene fra 1600-tallet er det dokumentert 11 «fylkesting» for Ryfylke med
delegater fra 14 til 18 skipreider (Tabell 1).
Gården Hesby var den faste tingplassen.
To ganger møtte det ikke delegater fra

Karmsund fjerding som besto av fire
skipreider (3/12 1618 og 14/2 1620). Det
vanlige var at det kom 3 eller 6 lagrettmenn og en lensmann fra hver skipreide.
På de største møtene kom det 100-120
lagrettemenn og lensmenn. ”Fylkestinget”
på Hesby fant sted i sommerhalvåret
mellom 9. mars og 23. september. Det
var ikke møter i vinterhalvåret. Møtene
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varte vanligvis bare én dag, unntaksvis
to dager, og da med betydelig forfall andre dag. Til sammenligning, ble de faste
fjerdingstingene oftest holdt i mars. Som
vi skal se stod hele åtte av 12 kjente
fjerdingsting i mars som dermed var fast
og foretrukket møtetid, i tillegg til enkelte
ekstraordinære møter. ”Fylkestinget”
møttes derimot mer uregelmessig i sommerhalvåret. Jeg tolker dette slik at ”fylkestingene” for Ryfylke var en form for
ekstraordinære møter, kan hende i forbindelse med at kongemakten hadde
behov for å kommunisere med alle fjerdingene samtidig.
Det er som nevnt kjent 12 fjerdingsting i
Ryfylke før 1623 (Tabell 2). I årene 16191622 var det fire møter for de sju skipreidene i Hesby fjerding. Fjerdingen hadde
navn etter Hesby gård, der også fylkestingene fant sted. Denne gården hadde
slik en dobbel funksjon og huset både
fylkes- og fjerdingstinget. På fjerdingstingene kom det vanligvis tre lagrettemenn og én lensmann fra hver skipreide,
til sammen 19 til 28 lagrettemenn.
Det er kjent tre fjerdingsting for Karm
sund fjerding før 1623. De fulgte samme
oppskrift som for Hesby. Tre lagrettmenn
og lensmenn møtte fra i alt fire skipreider, til sammen 15 til 19 personer. Tinget
er omtalt som Avaldsnes fjerding, og
tingstedet lå sannsynligvis på den gamle
kongsgården.

Foldøy var tingplass for Hebnes (Foldøy)
fjerding. Denne lille øyen, like ved Hebnes ligger sentralt i fjerdingen og fjordsystemet i Ryfylke. Navnet Tjuvholmen
ved Foldøy indikerer kanskje et rettersted. Det sto fem fjerdingsting på Foldøy
i perioden 1619-1622. Det møtte tre lagrettemenn og lensmann fra hver av de
sju skipreidene. En gang kom ikke delegatene fra Suldal på grunn av is på fjorden. I ett tilfelle møtte det representanter fra skipreider utenfor fjerdingen, fra
Høle og Idse, på grunn av sakene som
skulle behandles. Normalt møtte det
mellom 18 og 24 lagrettmenn på fjerdingstinget på Hebnes (Foldøy).
For å sammenfatte: materialet i tingbøkene fra Rogaland før 1623 har krav på
særlig interesse i norsk sammenheng.
Det belyser hovedtrekkene ved den middelalderske fjerdingstingsinstitusjonen.
Prinsippet om geografisk representasjon
er slående. Jevnstore delegasjoner på 3
eller 6 menn pluss lensmann kom fra faste grupper av skipreidene. Det fremtrer
fem klart geografisk avgrensede tingregi
oner i Rogaland, Dalane og Jæren i sør,
og Hesby, Karmsund (Avaldsnes) og Heb
nes (Foldøy) i Ryfylke i nord.
Vi skal se nærmere på den delte fjerdingen (Karmsund/Hesby). Det var sterkt
kongelig nærvær i dette området i viking
tid og tidlig middelalder. Nord i fjerdingen
lå Avaldsnes, i vest Utstein, begge om-
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Fjerdingsting

Lensmenn

Hesby fjerding,
20-03-1619
Hesby f jerding,
16-07-1619

4

Hesby fjerding,
20/21-03-1620
Hesby fjerding,
26/27-03-1622

Antall
skipreider

Lagrettemenn

7

Sæbø 4, Hesby 4, Idse 4, Årdal 4, Hauske 4, Ask 4, Høle 4

28

5

Hesby 4 l, Sæbø 2 l, Årdal 4 l, Idse 5 l, Hauske 4

19

7 (4)

6

Antall delegater fra skipreidene (l = lensmann)

7

Hesby 1 (5), Hauske 3 (2), Ask 3 (3), Idse 4, Høle 4, Årdal 5, Sæbø 5 (5)

25
(dag 2: 15)

Sæbø 3 l, Hauske 3 l, Årdal 3 l, Ask 3 l, Hesby 6 l, Idse 6 l, Høle 4

28
(dag 2: 10)

Avaldsnes (4 l), Hetland (4 l), Skåre (4 l), Stangaland (3 l)

19
(dag 2: 15)

Avaldsnes fjerding,
13/14-03-1620

3 (4)

Avaldsnes fjerding,
28-05-1621

3

4

Hetland 4 l, Skåre 4, Stangeland 4 l, Avaldsnes 3 l

Avaldsnes fjerding,
18/19-03-1622

4

4

Skåre 4 l (1), Avaldsnes 4 l (2), Hetland 3 l (2), Stangaland 4 l (2)

7

Vikedal 4, Leiranger 4, Vats 4, Sauda og Suldal 4, Hjelmeland 4, Jelsa 4

6

Leiranger 2 l, Vats 3 l, Suldal 4 l, Hjelmeland 4 l, Sauda 1, Jelsa 4 l

8

Vikedal 3, Sauda 3, Jelsa 3, Hjelmeland 3, Vats 3, Leiranger 3, Høle 3,
Idse 3

24

7

Hjelmeland 1 l, Jelsa 3 l, Vikedal 1, Suldal 3 l, Vats 5 l, Sauda 3 l,
Leiranger 4

20

6

Vikedal 3, Leidanger 4, Vats 3, Hjelmeland 4, Suldal 3, Jelsa 3

Folderøy fjerding,
13-03-1619
Folderøy fjerding,
16/17-03-1620

5

Hembnes fjerding,
08-04-1620
Folderøy fjerding,
30-05-1621
Hembnes fjerding,
21/22-03-1622

5

15

15
(dag 2: 8
dag
24

18
(dag 2: 12)

20
(dag 2: 12

Tabell 2. Fjerdingsting for Hesby, Karmsund (Avaldsnes) og Hebnes (Folderøy) fjerdinger 1619 – 1622.
Kilde: Tingbøkene for Ryfylke.

talt som Harald Hårfagres kongsgårder,
og i øst Hesby, setegård for fogder i senmiddelalder og en lendmann i 1260-årene
(Iversen 1999; 2008). Det ringformede
tunet, Øygarden, ligger sentralt i denne
fjerdingen.
Tunanlegget på Øygarden,
et fjerdingsting i yngre jernalder?
De ringformede tunene har vært tolket
forskjellig gjennom forskningshistorien.

Var dette tingsteder, landsbyer eller
høvdinganlegg? Tingplass-teorien ble som
nevnt lansert av Nicolay Nicolaysen i
1866. Han foreslo at det store anlegget
Dysjane på Hauge på Jæren i Rogaland
var en thingplads med levninger af tomter
af boder (Nicolaysen 1866: 301). I 1920
og 30-årene undersøkte Jan Petersen
flere anlegg i Rogaland. Han tolket dem
som landsbyer (Petersen 1938: 156f.).
Harald Egenæs Lund (1955; 1959; 1956)
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var tidlig ute med å koble sammen tunanlegg, rike og store gravfunn og stornaust. Han så dem som juridiske, militære og kultiske samlingsplasser, og
introduserte «høvding-tolkningen» som
siden har stått sterkt. Anleggene i Rogaland har vært behandlet i en rekke arbeider av blant andre Bjørn Myhre, og i
nyere tid Morten Olsen (2003) og Oliver
Grimm (2010) som også har gitt en fyldig
gjennomgang av forskningshistorien.
Morten Olsen (2003) tok opp ting-tolkningen på nytt. Anleggene på Jæren var
steder for sosiopolitisk virksomhet, og
spor etter folkeforsamlings- og herredssamlingsplasser (Olsen 2003:11, 126-127).
Frans Arne Stylegar og Oliver Grimm
(2004) var inne på samme tanke, men ga
en bredere tolkningen: dette var multifunksjonelle allbrukshus hvor det foregikk
sport og spill (leik og skeid), tingsamlinger, ritualer og håndverksproduksjon, i
tillegg til innkvartering av høvdingens
følge (Stylegar & Grimm 2004: 128).
Inger Storli (2006) er den som i nyere tid
har diskutert tingtolkningen grundigst,
med utgangspunkt i anleggene i NordNorge (Hålogaland). Hennes artikkel i
Norwegian Archeological Review (NAR)
(2010) resulterte i 2011 en omfattende
diskusjon med bidrag av blant andre
Halldis Hobæk, Marie Ødegård, Oliver
Grimm, Orri Vésteinsson, Stefan Brink,
Alexandra Sandmark og undertegnede.

Hun tolket tunanleggene i Hålogaland
som eldre utgaver av tingbodene på Island, og grep tilbake til Nicolay Nicolaysens tolkning fra 1866. Hennes tolkning er
i for stor grad basert på islandske analo
gier, og i mindre grad på lokalt historisk
kildemateriale (Iversen et. al 2011). Det
er likevel flere uavklarte spørsmål omkring tunanleggene: på hvilket nivå var
de eventuelt tingsteder. Dreier det seg
om lokal-, fjerdings-, eller fylkesting?
Det er dette jeg skal se nærmere på her,
med utgangspunkt i Øygarden-anlegget.
Tunanlegget ligger på gården Hegreberg, gnr. 43 på Vestre Åmøy i Bro skipreide i Karmsund fjerding. Bro skipreide
er omtalt i 1436 (DN VI nr. 463), men
skiftet senere navn til Ask skipreide
(1554) (DN Vi nr. 782) (Bull 1920: 131).
Anlegget ble påvist i 1925 og undersøkt
av Jan Petersen i 1940 (Petersen 1952:
95). Det består av 10 tufter. Disse er 7 til
8,5 meter lange og 3,2 til 4,4 meter brede. Anlegget er arrangert i to husrekker
i halvoval form, som en hestesko. Det er
passasje mellom rekkene i nordvest.
Sørvestre rekke består av seks hus, og
nordre rekke av fire hus. Anlegget er
åpent mot øst. Tunplassen måler ca. 400
kvadratmeter (25 x 22 meter) og ytre dia
meter er 44 x 27 meter (Petersen 1952:
95; Grimm 2010: 144). Formen på anlegget er enestående i Rogaland, og likner
Gimsøy og Bø i Hålogaland.
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Tunanlegget ligger nord for Hegraberget
(75 moh) i beitemark. Det historiske
gårdstunet ligger ca. 450 meter unna på
sørsiden av berget. Fire-fem gravminner
og tre bautasteiner ved gårdstunet indikerer gammel bebyggelse. Blant annet
er det funnet en kvinnegrav fra vikingtid
og en rik dobbelgrav fra eldre jernalder
(Grimm 2010: 185). Det er ikke påvist
graver umiddelbart ved tunanlegget. På
nordsiden av berget finnes likevel tre
lokaliteter med graver nær naturlige
landingsplasser. Det er ca. 280 meter til
Sandvika som er nærmeste landingsplass. Det er også en god og beskyttet
havn ved Båsen mot øst. Det er utsyn
nordover til Askje, gnr. 46 sør på Moste
røy, og ca. 2 kilometer til Askje kirke.
Mot vest er det er 1,7 kilometer til det
historiske tunet på Bru.
Petersen mente anlegget hadde to faser,
romertid og merovingertid. Grimm har
tolket dette slik at den siste fasen er todelt, og argumenterer for en ”tredje” eldre stratigrafisk fase med udaterte bosetningsspor under steinveggene. Fase 2
(a og b) relaterer til anleggets grunnplan, og karakteriseres av veldefinerte
hus med steinvegger, indre stolper og
ildsteder. Det ble funnet forkullede deler
av trestokker nede i lagene, og Petersen
antydet at et eldre anlegg hadde brent
ned (Petersen 1952: 101). Hus 2 og 7 lå
på steril grunn uten en eldre forutgående
fase. Ved inngangen i hus 1, 2, og 7 fan-

tes for øvrig kantstilte ”terskelsteiner”
uten at det er helt klart hvordan dette
skal tolkes (Petersen 1952: 97). Det ble
totalt funnet 90 leirkarskår hvorav halvparten i hus 9. Disse er viktige for dateringen. Skår av spannformet keramikk i
bunnen av fase 2 i hus 9 er typologisk
datert til 300-400-tallet. Dette indikerer
tiden da anlegget fikk sin utforming.
Husene varierer fra 22,5 (hus 7) til 34
kvadratmeter (hus 5) innvending. Det
største huset ligger sentralt i anlegget.
Petersen mente å kunne påvise deler av
et steingulv ved inngangspartiet. Alle hu
sene, unntatt nr. 7, hadde sentralt hoved
ildsted, i tillegg til dypereliggende ildsteder fra eldre faser i enkelte hus
(Petersen 1952: 98). Hovedildstedene
var store og opptil hele 4,5 meter lange
i tre av husene (hus 3, 4, og 9). Hus 4, 5,
8 og 9 hadde bare ett ildsted. Hus 6 og 7
hadde 2 eller 3 potensielt samtidige ildsteder i fase 2. Hus 10 skiller seg ut med
4 ildsteder i fase 1 og 5 ildsteder i fase
2. En kan mistenke særskilte funksjoner
for eksempel knyttet til matlaging.
Det foreligger daterbare funn fra fem
hus (1, 3, 8, 9 10). Tre hus har gjenstander fra yngre jernalder. Det dreier seg
om én kniv i hus 3 (R 401), ett spinnehjul
i hus 9 (Hofseths type IIc), og et skår av
drikkebeger i ”sjögrönt-blått glass” fra
merovingertiden i hus 10. Drikkebegeret
ligner ett funn fra Borre (Grimm 2010:
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182), og er fra 700-tallet (Petersen 1952:
100). Det er gjennomgående få funn i
tunanlegget. Det forekommer glass-perler i hus 5, 6, 7, 9 og 10. Et stykke av et
ringformet hengesmykke av rav stammer
fra hus 1, og diverse nagler, slagg, kleberskår og ildflint er funnet i forskjellige
hus. En rammedatering av anlegget til
mellom 100/200 og 700/750 er rimelig,
og bekreftes av nye dateringer (Iversen i
trykk).
Det var to hauger ved tunanlegget. Den
østre haugen minner om en nord-norsk
bålhaug. Den hadde en 73 cm dyp gruve
som målte 1,9 x 1,7 meter. Her ble det
funnet en mulig kniv fra merovingertiden
(type R 407), i tillegg til tannfragment av
ku eller hest og en perle. Petersen tolket
dette om en mulig offerhaug (Petersen
1952: 101; Grimm 2010: 185). Det skal
også ha vært en lav tunhaug sentralt på
tunet. Denne var 30 cm høy og 4 meter i
diameter (Petersen 1952: 101).
Hvordan passer Øygarden som tingsted?
Det synes klart at det var i bruk i perioden mellom 100-200 og 700/750 e.Kr.
(Iversen i trykk). Var det et lokalt tingsted, eller tingsted for den delte fjerdingen, eventuelt for hele Rogaland? Tunanlegget ligger sentralt i skipreiden, men
også i delte fjerdingen og dessuten nær
den senere kjente sysselgrensen. Bru
skipreide rakk fra Kvitsøy i vest til Hidle
i øst, og omfattet i alt 8-9 større øyer:

Bru, Åmøy, Sokn, Askje- og Mosterøy,
Klosterøy og Fjøløy. I 1647 var det 19
fullgårder, 2 halvgårder og 2 ødegårder i
skipreiden, i alt 23 gårder. Tunanlegget
ligger på nabogården til begge gårdene
som har gitt navn til skipreiden. Var det
virkelig behov for et såpass stort anlegg
lokalt, med tanke på kort reisevei? Dersom ringformede tun var lokale tingplasser burde vi forvente flere enn de åtte
kjente anleggene, med tanke på at det
var 32 tingkretser i Rogaland. Det virker
mindre sannsynlig at Øygarden var et
lokalt tingsted. Det var neppe behov for
overnatting og den type fasiliteter som
finnes her for et lokalt ting. I middelalderen sto dessuten trolig lokaltinget på
gårdene som har gitt navn til skipreiden,
ikke på Hegranes der tunanlegget ligger.
Åmøy utgjør den sørligste øyen i Ryfylket.
Anlegget ligger dermed svært nær grensen for nordre og søndre del omtalt i
1274. Kan det ha vært tingsted for Roga
land fylke? Jeg synes det virker mindre
sannsynlig. Det finnes langt større anlegg sør på Jæren som ville fylle en slik
funksjon bedre. Ti relativt små hus synes
knapt for en enhet som kanskje besto av
fire fjerdinger og 32 tinglag.
Tunanlegget ligger påfallende sentralt
innen den delte fjerdingen (Fig. 5). Det
er 65 km seilas fra Lysebotn i sørøst og
65 km fra Ryvarden i nordvest. Den relativt lange reiseveien ville gi behov for
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overnatting på tinget. Fjerdingen besto
av 10 skipreider, og anlegget hadde 10
tufter. Det er en bemerkelsesverdig og
interessant mulig sammenheng mellom
grunnplanet og fjerdingens topografiskadministrative struktur. Det var fire hus i
nordre husrekke og seks i søndre. Det lå
fire skipreider nord for Boknafjorden
(Skåre, Avaldsnes, Hetland og Stangeland) og seks sør for fjorden (Høle, Idse,
Årdal, Hesby, Hauske, Bru/Aske). Søndre
husrekke var dessuten noe todelt (hus
1-3 og 4-6). Denne inndelingen sammen
faller, og avspeiler kanskje, geografien
og organiseringen av det administrative
landskapet, med Ask, Hauske og Hesby
skipreider på den ene siden – det vi si
skipreidene som besto av øyer, og Høle,

Fig. 5. Var Øygarden et representasjonsting? Den delte fjerdingen
(t.v) og grunnplanet av Øygarden (t.h.). Det ringformede tunet ligger
sentralt i fjerdingen og det er like mange hus i anlegget som det er
administrative enheter i fjerdingen. Frode Iversen.

Idse og Årdal skipreider på den andre siden – det vil si skipreidene på fastlandet i sørøst. Jeg tolker dette slik at de
lokale tingkretsene hadde vært sitt hus
på tinget. Denne observasjonen kan være
viktig, og jeg kjenner paralleller i Håloga
land for to av de tre anlegg fra yngre
jernalder her; Steigen og Bjarkøy (Iversen 2014).
Vi vet ikke hvor mange mennesker som
bodde verken i Ryfylke eller den delte
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fjerdingen i jernalderen. I 1769 var det
18483 innbyggere i Ryfylke. De Fine opp
lyser i 1743 at det bodde 74 til 207 menn
i skipreidene som tidligere inngikk i den
delte fjerdingen, til sammen 1347 menn
fordelt på 616 gårder. I tillegg kom kvinner og barn. På denne tiden var dermed
skipreidene i fjerdingen relativt ujevne i
befolkningsstørrelse. På 1600-tallet møt
te det normalt tre-fire menn fra hver
skipreide på fjerdingstingene, inkludert
lensmann. Vi kan dermed utlede at anslagsvis mellom 1 av 20 og 1 av 50 menn
deltok på fjerdingstingmøtene. Vi vet
naturligvis lite om hvordan dette fungerte
da Øygarden trolig fungerte som tingplass for fjerdingen, tusen år tidligere.
Dersom delegasjonene var på samme
størrelse som i historisk tid, omkring trefire personer, ville gruppene fint ha fått
plass i husene, med tanke på at disse var
omkring 30 kvadratmeter. Vi kan forestil
le oss at møtene på Øygarden inkluderte
mellom 30 og 40 lagrettemenn, i tillegg
til personene som var involvert i sakene
som skulle behandles.
Konklusjon
Politisk sentralisering gikk hånd i hånd
med utvikling av voldsmonopoler for
større områder, og rettsfunksjoner knyttet til krigføring kom under kongelig kontroll. Det ble etablert nye tingsteder nær
kongelige sentra, og de eldre ringformede
tunene ble nedlagt. Kanskje ble Øygarden og andre tunanlegg i Norge nedlagt

som følge av politisk sentralisering. Her
har jeg undersøkt både det historiske
ting-systemet i Rogaland, og sammenlignet den administrative strukturen med
det yngste ringformede tunet. Undersøkelsen viser at representasjonsprinsippet
og fjerdingstinget fungerte i tradisjonell
form fra til 1620-årene. Likevel må det
ha gjennomgått store endringer tidligere. Det er ingen klar sammenheng mellom de senere kjente fjerdingstingstedene og ringformede tun. De historiske
fjerdingstingstedene lå ved kjente middelalderske kongsgårder. De ringformede tunene har annen beliggenhet. Undersøkelsen viste at det ringformede
tunet Øygarden lå påfallende sentralt i
en fjerding som ble delt engang etter
1163. Det var like mange hus i anlegget
som i administrative enheter i fjerdingen. Jeg antar derfor at hvert tinglag
hadde et eget hus, og at anlegg som Øygarden var en form for representasjonsting.
Spørsmålet er om Øygarden rett og slett
gikk av bruk da Rogaland ble integrert i
en større politisk enhet. Vi kan tenke oss
at et ekspanderende kongedømme utviklet et «rettslig voldsmomopol». I denne
prosessen ble det ikke bare etablert nye
fjerdingsting nær kongsgårdene, men
også egne våpenting for kongelig kontroll
og inspeksjon av våpen. De historiske og
arkeologiske kildene i Rogaland synes å
kunne belyse spørsmål om en politisk og
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rettslig integrasjon som kan ha vært en
forutsetning for at et vestlandsk kongedømme skulle kunne øve innflytelse i
Viken-området i vikingtid og tidlig middelalder. De ringformede tunene utgjør
slik et arkeologisk nøkkelmateriale til en
bredere rettslig og politisk historie i
Norge i yngre jernalder.
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