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Bokomtale

Lovene som endra kulturlandskapet.
Innmarksutskiftingar, tun og 
teigblanding i Hardanger
Per Kåre Sky

Det er ikke ofte det kommer ut bøker som
omhandler jordskiftehistorie. Det var derfor
med stor interesse jeg satte meg til å lese den
nye boka til historikeren Mads Langnes. 

Selv om boka hovedsakelig tar for seg inn-
marksutskiftninger i Hardanger og med
særlig omtale av gården Aga i Ullensvang, så
har også boka deler som er av mer generell
interesse. Boka har sitt utspring i forprosjek-
tet til Norsk jordskiftesenter eller Norsk sen-
ter for eigedomskunnskap. Prosjektets ambi-
siøse mål er å etablere et nasjonalt senter for
eiendomsrelatert kunnskap og formidling
lagt til Agatunet.

Boka til Langnes er delt inn i 9 kapitler og
har et rikt kildetilfang. En av målsettingene
med boka er å se nærmere på hvilket omfang
og virkning innmarksutskiftningene hadde i
Hardanger og om hvordan utskiftningspro-
sessen endret forholdene på gårdene. Den
omhandler hovedsakelig tida fra 1800-tallet
og frem mot 1920, men det trekkes også bånd
tilbake til 1600- og 1700-tallet. Disse tilbake-
blikkene er svært nyttige og her gjør Lang-
nes en god jobb. Boka har i tillegg til kapitler
om innmarksutskiftningene, egne kapitler
om blant annet jordsfellesskapet i Hardan-
ger, byggeskikk og tundannelse. 

Boka har også et kapittel om endringer i
utskiftningslovene. Dette er av interesse for
andre enn jordskiftere med virke på Vestlan-
det. Selv om det er og har vært store regiona-
le forskjeller i eiendomsstrukturen i Norge
har utskiftningslovene vært de samme for
hele landet siden landsloven fra 1274. 

Boka har en rekke illustrerende sitater fra
gamle kilder. Boka er for øvrig også illustrert
med en rekke fotografier og kart. Dette gjør
boka mer levende. Hvert kapittel ender opp i
en oppsummerende avslutning.

Boka avsluttes med et nyttig vedlegg på 3
sider om kildene til utskiftningshistorien.

Her får leseren et innblikk i hvor man skal
lete for å finne frem til opplysninger om tid-
ligere jordskifter.

Hvis jeg skulle peke på noe som kunne he-
vet boka ytterligere må det være at utskift-
ningskartene var trykket i farger, samt hatt
en noe fyldigere forklaring med hensyn på
kartsymbolikk mv.

Spesielt Hardingene har fått en svært nyt-
tig bok om deres jordskiftehistorie. Vi andre
kan dra nytte av bokas mer generelle innhold.

Mads Langnes var også en viktig bidrags-
yter i Perspektiver på jordskifte som ble ut-
gitt i forbindelse med jordskiftedomstolenes
150-års jubileum i 2009 og vi kommer forhå-
pentligvis snart til å høre mer fra ham. Han
planlegger å avslutte arbeidet med dr.philos-
graden på Universitetet i Bergen ved års-
skiftet med avhandlingen Gardsskipnad og
utskiftningsrett.
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