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Kapittel 1. Innledning 

 
Tjenerne var en viktig og tallrik gruppe i tidlig nytid. De utgjorde en betydelig arbeidskraft i 

jordbruket, og kvinnene var i flertall. De levde som en integrert del av husholdet, arbeidet 

under en tidsbestemt kontrakt og sirkulerte mellom hushold til de selv stiftet familie og 

overtok et gårdsbruk. De var unge, ugifte og mobile og fantes i alle sosiale grupper på landet 

og i byene. Så mye vet vi ikke om dem for kildene er få. I 1711, imidlertid, ble tjenerne 

registrert og deres lønn oppgitt. 

  

Tjenermanntallet 
Det er et skattemanntall over ekstraskatten for 1711 som er kilden for undersøkelsen min om 

tjenerne. Manntallet ble opprettet fordi Fredrik 4. trengte penger til sin krigføring og innførte 

nye skatter, blant annet på tjenestefolks lønn – folkelønnsskatten.1 Dette skjedde i 1711, under 

Den store nordiske krig. Kongen påla i en forordning av 21.februar flere ekstraordinære 

pålegg og utgifter, ”fra høieste til ringeste, saavel udi Kiøbstæderne som over alt paa 

Landet.”2 Det skulle betales skatt av karjoler og lystbåter, parykker for mennene og av 

fontanger, franske sætter og topper for kvinnene, av nye sko samt av tjenestefolkenes lønn.3 

Karosseskatten (vogner) og parykkskatten kan betegnes som avgifter på luksusartikler og 

rammet bare de kondisjonerte, dvs. embetsmenn og bedrestilte borgere med familier. 

Skoskatten ble problematisk å innkreve, særlig på landet der folk laget sine sko selv. I byene 

skulle innbetalingen skje til skomakeren.4 Skatten på tjenernes lønn – folkelønnsskatten – 

kom til å utgjøre brorparten av skatteinngangen. 

 

 Tjenere er i forordningen definert i videste forstand: 
Forvaltere, Fogder, Skrivere, Hofmestere, Præceptores, Fuldmæktige, Kammertienere, Piger, Laqueier, 
Tienere, Kjøbmends- Kræmmeres- Vintapperes, saa og alle udi Laugene og alle Laugs håndverks-  
Svenne og Drenge [...] samt Karle og Piger.5 

            

                                                
1 RA. Rentekammeret. Fogderegnskap. Ekstraskatten 1711. Nordhordland og Voss 
2 Kong Friderich den Fierdes Allernaadigste Forordninger og Aabne Breve, 1711-12, V: Om adskillige 
extraordinaire Paabud i Norge, København, 1 
3 Fontange var en høy hodepynt med sløyfer og bånd. En fransk sætt eller en topp var en mindre og mer 
beskjeden utgave. 
4 RA. Rentekammeret. Fogderegnskap. Ekstraskatten 1711. Innledningen. 
5 Kong Friderich den Fierdes Allernaadigste Forordninger og Aabne Breve, 1711-12, V: Om adskillige 
extraordinaire Paabud i Norge, København, 5 
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Det er de to sistnevnte gruppene oppgaven vil dreie seg om - i manntallet kalt drenger og 

piger. En sjettedel av sin hele eller halve årslønn skulle alle tjenestefolk betale i skatt.  

          Kongen hadde store utgifter til underhold av de militære styrker og innkrevingen måtte 

derfor skje fort, halvparten skulle betales innen påske og resten til St. Hans.6  Prestene skulle 

forfatte et manntall, det vi kaller tjenermanntallet, oppgi lønnen for den enkelte tjener og gjøre 

beregninger av skatten.7 Dette manntallet skulle så overleveres fogden som sto for 

innkrevingen. Husbonden skulle legge ut for skatten og tjenestefolkene bli trukket i lønn.8 

Manntallet oppgir gården og navnet på hovedpersonen i hver familie. Dernest kommer antall 

tjenestefolk, piker og drenger, av og til med navn. Deres lønn ble oppgitt i penger og 

naturalier eller samlet. I byene var det magistraten som satte opp manntallet ut fra 

opplysninger om hver husstand. Hvis folk gjorde motsigelser eller vegret seg mot å betale, 

fikk de straff - de måtte betale dobbelt så mye.9  

 

Problemstilling 
Ut fra tjenermanntallet og prestenes kommentarer vil jeg finne ut: 

Hvor mange lønnete tjenere det var totalt og hvor mange det var på hvert gårdsbruk i 

gjennomsnitt. Hvordan var kjønnsfordelingen mellom tjenerne? Det er første gang vi har en 

landsomfattende telling av kvinner. Hva fikk tjenerne i lønn? Var det lønnsforskjeller mellom 

drenger og piker? Fantes det regionale forskjeller innen fogderiet? Kan jeg finne ut hvor 

mange barn som tjente?  

          Hvordan blir mine funn sammenliknet med de funn som er gjort for det sønnafjelske og 

det nordafjelske Norge? 

 

Tidligere forskning 
Sølvi Sogner er den som har skrevet mest om tjenerne og som har karakterisert deres historie i 

følgende utviklingstrekk: feminisering, ruralisering og avvikling.10 Opprinnelig var det 

sannsynligvis en balanse i fordeling på kjønn blant tjenerne på gårdene, men allerede tidlig på 

1700-tallet var kvinnene i flertall. Denne tendensen fortsatte. Etter hvert gikk tallet på 

tjenestejenter ned, og de som var igjen befant seg i stigende grad på landet. I Ut å søkje 

                                                
6 Ibid. V-6 
7 Ibid. V-7-3 
8 Ibid. V-7-4 
9 Ibid. V-7-5 
10 Sogner, Sølvi 1997, ”Ut å tjene” i Knut Kjeldstadli, Jan Eivind Myhre og Tore Pryser (red.), Valg og 
vitenskap. Festskrift til Sivert Langhom, s. 245-256.   
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teneste har Sølvi Sogner og Kari Telste har fulgt det kvinnelige tjenesteholdet fra det 

førindustrielle samfunnet til dets avvikling i årene like etter annen verdenskrig.11 Jentene tok 

seg tjeneste fra ung alder i sognet, og mange arbeidet der til de giftet seg og fikk eget hushold. 

Tjenestetiden var en læretid i matstell og gårdsdrift, men ga også sosial trening utenfor 

foreldrehjemmet. Andre tjenere trakk mot byen – sågar til utlandet. Fra Sørlandet og 

Stavangerområdet dro mange unge jenter og gutter til utlandet, helst til Amsterdam og Hoorn 

- dels av eventyrlyst, dels av utsikter til et bedre liv. 12 Guttene tok seg hyre på hollandske 

skuter og jentene tok seg tjeneste i hollandske hjem. Lønnene i Holland var dessuten langt 

høyere enn hjemme.  

I Norge var det i 1801 til sammen 95 000 tjenere i landdistriktene, ifølge Ståle 

Dyrvik.13 De var flere enn husmenn, dagarbeidere og innerster som til sammen utgjorde 78 

000. Dette viser at tjenerne utgjorde en betydelig arbeidskraft i jordbruket. Siden tjenestetiden 

også skulle være en læretid, var det vanlig at gårdbrukerhusholdene byttet eldre barn som 

tjenere. Men i forhold til andre yrker var lønnsnivået lavt. En dagarbeider kunne på 1700-

tallet tjene seks til ti skilling pr. dag, noe som med full sysselsetting kunne utgjøre 20-30 

riksdaler i året. Selv med sesongledighet var dette langt ned til tjenerlønnene som lå på tre til 

fire riksdaler.  

 Tjenernes geografiske mobilitet på midten av 1700-tallet er undersøkt for Elverum 

prestegjeld av Frode Myrheim.14 Mobiliteten var høyere blant tjenestejenter enn blant 

drenger. Tjenerne flyttet av flere grunner: trangen etter deres arbeidskraft endret seg etter 

skiftende husholdssyklus, dårlig kost førte til flytting, dårlige relasjoner mellom husbond og 

tjener og dessuten giftermål. I gjennomsnitt tjente piker og drenger i tre år på samme sted. 

Tjenerne utgjorde 13 % av folketallet og jentene var i klart flertall. Lønnsnivået var gjengs og 

forskjeller i lønn synes ikke å ha vært årsak til flytting. Forskjellene i lønn skyldtes alder, 

kjønn og dyktighet.15 

          I Sverige har Børje Harnesk forsket på tjenerne på 17- og 1800-tallet i Nord-Sverige og 

konkludert med at de år 1800 omfattet 14-15% av folketallet på landsbygda.16 I Nord-Sverige 

hadde langt over halvparten, mellom 60-70%, i en periode av sitt liv vært i tjeneste.17 Han har 

sett på sosiale sider ved tjenesteinstitusjonen og funnet ut at av de bondesønner som hadde 
                                                
11 Sogner, Sølvi og Kari Telste 2005, Ut og søkje teneste. 
12 Sogner, Sølvi 1994. Ung i Europa. 
13 Dyrvik, Ståle (red.) 1979, Norsk økonomisk historie 1500-1970. Band 1: 1500-1850, s. 192-193. 
14 Myrheim, Frode 2006, Tjenesteskipnaden i Elverum i perioden 1758-63 med vekt på geografisk mobilitet – 
omfang og årsaker. 
15 Ibid. s.139-146. 
16 Harnesk, Børje 1990, Legofolk. Drengor, pigor och bønder i 1700- och 1800-talens Sverige. 
17 Ibid. s. 216-221.  
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arbeidet som dreng, ble ikke en gang en tredjedel senere i livet bonde.18 De ble husmenn, 

soldater eller andre eiendomsløse. Av de bondesønner som aldri hadde arbeidet som dreng, 

lyktes over tre fjerdedeler senere å etablere seg som bonde. Denne nedadgående sosiale 

mobiliteten fant han ikke hos piker. Halvparten av de som hadde arbeidet som pike ble gift 

med en bonde, den samme andel som for de som hadde blitt værende hjemme.  

  Arbeidskonflikter i retten 1776-95 i Christiania der tjenestefolk var involvert, er tema 

for en oppgave av Hanne Østhus.19  Overraskende nok var majoriteten av saksøkerne 

tjenestefolk, de fleste av dem kvinner. I over halvparten av sakene ble det avsagt kjennelse i 

politikammerretten. Selv om lovgivningen favoriserte arbeidsgiverne og de fleste av 

kjennelsen gikk i deres favør, fikk tjenestefolk også medhold i sine klager om bortvisning fra 

tjenesten, mishandling eller manglende lønn.20 

 

Det sønnafjelske og det nordafjelske Norge 

Det er skrevet to hovedoppgaver om tjenerhold og lønnsforhold med utgangspunkt i 

Tjenermanntallet av 1711. Hans Magne Kvalvåg har tatt for seg det sønnafjelske Norge, 

Østlandet og Sørlandet - minus Mandal og Lister amt,21 mens Leif Ødegaard har tatt for seg 

det nordafjelske - fra Romsdal til Finnmark fogderi.22 Store deler av landet er dermed dekket, 

men en oversikt for Vestlandet mangler. Det blir ofte referert til gjennomsnittslønnen som 

Kvalvåg og Ødegaard har kommet fram til. I gjennomsnitt lå den i det sønnafjelske på 3,61 

riksdaler for drengene og 2,81 for pikene.23  I det nordafjelske lå den på 3,46 for drenger og 

2,08 for piker.24 Lønnen på Vestlandet vet vi ikke så mye om. Lå den på samme nivå som for 

resten av landet? Jeg har tatt for meg et enkelt fogderi, Nordhordland og Voss, et distrikt jeg 

kjenner, og resultatet herfra vil gi en pekepinn. 

          Lønnen for tjenestefolk besto dels av kontanter, dels av naturalier som klær og sko. De 

to hovedoppgavene viser at lønnen varierte fra landsdel til landsdel, og det var også variasjon 

innen amtene og prestegjeldene. Innen den enkelte bygd var det høyere lønn i sentrale enn i 

usentrale strøk. I det sønnafjelske Norge var tjenerholdet og lønnen høyest i de gode 

                                                
18 Ibid. s.28-29. 
19 Østhus, Hanne 2007, Vanartige tjenestefolk eller uordentlige husbønder?  
20 Ibid. s.116-119 
21 Kvalvåg, Hans Magne 1974, Tjenerne som samfunnsgruppe 1711. En undersøkelse om tjenerhold og tjenernes 
lønnsnivå hos oppsitterne i det sønnenfjeldske Norge. 
22 Ødegaard, Leif 1975, Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711. En undersøkelse omkring tjenerhold og 
tjenerlønn i ulike sosiale lag av folket fra Romsdal til og med Finnmark fogderi basert på et skattemanntall fra 
1711.   
23 Ibid. s. 114. 
24 Ibid. s. 213. 
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jordbruksbygdene og i fjellbygdene i Valdres og Gudbrandsdalen, mens kystbygdene holdt 

færrest tjenere.25 Amtmessig var det størst tjenerhold i Buskerud og Akershus amt og minst i 

Nedenes amt. I kystbygdene lå gjennomsnittslønnene for drenger og piker en del under 

gjennomsnittet for hele området. Her var også pikene i stort flertall.26 

          I det nordafjelske Norge var også tjenerholdet høyest i de gode jordbruksbygdene, 

dernest kom områder med både jordbruk og fiske, og lavest tjenerhold hadde oppsitterne i 

fiskeridistriktene.27 Lønnen var også her høyest i jordbruksområdene og lavest der fiske var 

hovednæringen. I Nord-Norge lå lønnsnivået gjennomgående lavt. Men Finnmark skilte seg 

ut. Her var det overraskende nok langt høyere lønn enn i de andre fogderiene i nord, både for 

drenger og piker.28  Drengene tjente i gjennomsnitt 7,26 riksdaler og pikene 3,52.29 For å øke 

befolkningen, hadde det blitt pålagt et handelskompani i Bergen i en forordning av 1702 å 

skaffe til Finnmark årlig et visst antall kvinner og menn, dugelig i landarbeid.30. Men 

drengene var i stort flertall i Finnmark.31 Totalt sett hadde pikene i den nordlige landsdelen 

langt lavere lønn enn i den sørlige delen. For både det sønnafjelske og det nordafjelske var 

lønnen for menn høyest der alternativene var flere, dvs. der det var konkurranse fra andre 

næringer som bergverk og sagbruk. For kvinnene forble lønnen den samme. Når det blir 

korrigert for alder, lå lønnene i andre deler av Østlandet på omtrent samme nivå for voksne 

kvinner og menn, ifølge Kvalvåg.32          .       

 

Rådende teorier 
Familiemønsteret i Nordvest-Europa 

Tjenerne gikk inn som en integrert del av husholdet og deltok sammen med de andre 

familiemedlemmene i det arbeidet som trengtes på gården, inne som ute. Med hushold mener 

vi de som hadde et bo- og kostholdsfellesskap. Tjenestetvangen påla unge å inngå 

festekontrakt og ta tjeneste på en gård fra ung alder, så sant de ikke trengtes hjemme.  Ingen 

skulle gå uvirksom og være andre til byrde. En bonde skulle ikke ha flere barn over 18 år 

hjemme enn det som var nødvendig for gårdsdriften. De øvrige måtte ta seg tjeneste. For 

                                                
25 Kvalvåg, Hans Magne 1974, Tjenerne som samfunnsgruppe 1711, s. 196-197. 
26 Ibid., s. 122-125. 
27 Ødegaard, Leif 1975, Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711, s. 288-289. 
28 Ibid. s. 192-193. 
29 Ibid. s. 221. 
30 Ibid. s. 192-193. 
31 Ibid. s. 221. 
32 Kvalvåg, Hans Magne 1974, Tjenerne som samfunnsgruppe 1711, s. 156-157. 
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husmenn var kravene strengere - de skulle ikke ha flere enn en sønn og en datter over 16 år 

hjemme ble det pålagt i en forordning av 1754.33  

          Hva sier familiemønsteret i førindustriell tid oss om husholdet og om tjenerne? 

Familiemønsteret i Nordvest-Europa var ifølge den engelske demografen John Hajnal 

kjennetegnet av følgende trekk. For det første var giftermålsalderen høy. Kvinnen var 

vanligvis 23 år eller over ved ekteskapsinngåelse og mannen noen år eldre, over 26. For det 

andre etablerte ekteparet eget hushold ved ekteskapsinngåelse eller straks etter. Og for det 

tredje og det ikke minst viktige: unge sirkulerte mellom hushold som tjenere.34 Familiene var 

forholdsvis små, i gjennomsnitt fire til seks medlemmer. For gårdsdriften var tjenerne derfor i 

perioder en helt nødvendig arbeidskraft. Ut fra John Hajnals teori om familiemønster og 

hushold kan vi slutte at tjenerne var unge og ugifte, kanskje så ung som tolv - fjorten når de 

startet i tjeneste og nærmere tretti år når de sluttet. De tjente vanligvis i ti – femten år, inntil 

de selv inngikk ekteskap og etablerte egne hushold. Det var viktig å ha et levebrød før man 

gikk til det skritt å gifte seg. I fasen som tjenere hadde de fått innblikk i mange sider av 

gårdsarbeidet, løsnet båndene til sin egen familie og fått livserfaring og selvstendighet. 

          Det er vanskelig å si nøyaktig når de unge begynte i tjeneste i Norge. Manntallet for 

1711 rubriserte ikke alder, men noen av prestene kommenterte der tjenerne var ”små”. Ifølge 

Frode Myrheims oversikt med tall fra ekstraskatten i 1762, var noen få under tolv år - mellom 

fem og femten av i alt 243 personer som han har alder på.35 Gjennomsnittsalderen for de over 

tolv år var omtrent 24 år. Guttene var jevnt over yngre enn jentene og hadde dermed en lavere 

snittalder. Bare 10 % av drengene var over 30 år, mens omtrent en tredjedel av jentene var 

det. 

          I en artikkel om utflytting fra hjemmet, har Jan Oldervoll med bakgrunn fra 1801-

tellingen, vist at andelen hjemmeværende barn begynte å gå ned allerede fra niårsalderen for 

gutter og syvårsalderen for jenter. Trøndelag var den landsdelen der barna måtte tidligst ut i 

tjeneste, her er 9 % av niåringene i tjeneste. Dernest kom Vestlandet.36  

          Giftermålsalderen i Norge var høyere enn den som John Hajnal opererte med. For 

kvinner var den 25 år og over i Rendalen - en sidedal til Østerdalen - i 1733-80 og for menn 

                                                
33 Kong Friederich den Femtes Allernaadigste Forordninger og Aabne Breve fra Aar 1754. X: Forordning av  9. 
august.  
34 Hajnal, John 1983, Two kinds of pre-industrial household formation systems, s.69. 
35 Myrheim, Frode, 2006, Tjenesteskipnaden i Elverum i peiroden 1758-63 med vekt på geografisk mobilitet, s. 
40-42. 
36 Oldervoll, Jan 1980, ”Det store oppbrotet”, i Sivert Langholm og Francis Sejersted (red.), Vandringer. 
Festskrift til Ingrid Semmingsen, s. 91-95. 
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28 år og over. For husmenn og deres koner lå den endog fem til seks år høyere.37 10-15 % 

kvinner giftet seg aldri.38  

       

Husholdet som økonomisk enhet    

Den nederlandske historikeren Jan de Vries kaller perioden, 1600-1700, som gikk forut for 

Den industrielle revolusjon for ”Den industriøse revolusjon.”39 Han mener at gårdene i Vest- 

Europa endret seg i denne tiden ved at produksjonen på det enkelte gårdsbruk økte, og at en 

god del av overskuddet gikk til salg. Selv om reallønnen sank eller sto stille, gikk tilbud og 

etterspørsel etter varer og tjenester opp, og forbruket steg også.  Folk fikk ikke økt kjøpekraft, 

likevel anskaffet de seg mer og bedre innbo. De fikk flere møbler, bedre klær og mer 

husgeråd. Dette kunne han lese ut av skifteprotokoller og testamenter. Husholdets samlede 

inntekter hadde gått opp. Hvordan kunne dette skje? 

          Det hadde skjedd en omlegging av arbeidet på gården og en omfordeling av 

arbeidskraftressursene innen husholdet, mener de Vries. Byene vokste, og det europeiske 

handelsnettverket ble forbedret. Dette etablerte et grunnlag for regional utvikling og for 

markeder der husholdet hadde begynt å selge varer som de produserte. Og inn i dette arbeidet 

ble kvinner, barn og tjenere trukket. Familiene ble ”industriøse”. Antall høytidsdager ble 

færre, folk arbeidet mer og effektiviteten økte. Kvinnene spant og vevde for salg og mennene 

tok seg annet arbeid ved siden av gårdsdriften. Ser vi på kjøpekraft og spesielt etterspørsel i 

tidlig moderne tid, må vi se på hele husholdet under ett og ikke bare på den enkelte person, 

ifølge de Vries.40    

For Norges del vet vi at fiske, sjøfart, tømmerhogst og bergverk økte i førindustriell 

tid. Mennene tok seg arbeid innen de nye og ekspanderende næringene som dagarbeidere eller 

sesongarbeidere. De dro til byen og bygget hus, tok hyre på hollandske skuter eller dro på 

fiske. I Bergen som var et viktig knutepunkt for handel og håndverk, ble det omsatt fisk, 

ungdyr, tømmer, ved og matvarer som kom fra omlandet. Fra gårdene lenger unna ble det 

levert huder og skinn.41 I Stavanger strikket, spant og vevde kvinner tøy ikke bare til eget 

                                                
37 Sogner, Sølvi 1999, ”Marriage and the early modern state: the Norwegian case” i Isabelle Devos & Liam 
Kennedy (red.), Marriage and rural economy, Western Europe since 1400, s. 210 
38 Ibid. s. 205. 
39 De Vries, Jan 1994, The industrial revolution and the industrious revolution.  I sin nyeste bok ”The 
industrious revolution” utgitt i 2008 bruker han årstallet 1650 som starten på ”Den industriøse revolusjon”. 
40 ibid. s. 254-262. 
41 Døssland, Atle 1998, Frå 1650-1800, i John Ragnar Myking m.fl.(red.), Strilesoga,bd.3, s. 9-30 
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bruk, men også for salg.42 Betegnelsen ”mangesysleri” bruker vi om det mangfoldige arbeidet 

som ble utført av medlemmer av husholdet på gården og utenfor.43   

 For medlemmene av husholdet betød adgangen til et marked at de kunne selge varer 

som de hadde produsert på gården, og dermed kunne de øke sine inntekter. Jens Kraft har i sin 

”Topografisk-statistiske beskrivelse” skrevet om handelen i Bergen under Den store nordiske 

krig 1709-1719. Byen mistet sine hjemmehørende fartøyer, 55 skip, og handelen ble derfor 

drevet med fremmede fartøyer.44 Viktigste utførsel gikk til Hamburg, Bremen og Lübeck med 

fiskevarer, tran, talg og nøtter; til Østersjøen med sild og annen fisk, tjære og nøtter; til 

Holland med laks, tørrfisk, tran, skinn, tjære og nøtter; til Storbritannia med trelast, tjære, 

skinn og nøtter; til Frankrike med rogn, tjære, skinn og nøtter og til Portugal med bord og 

tjære. Til Middelhavet hadde utførselen opphørt etter 1709 som en følge av krigen. Man fikk 

salt fra Portugal og Frankrike, fine kornvarer fra Danmark og Østersjøen, samt til dels fra 

Skottland og Arkangelsk. De viktigste kramvarer fikk man fra Holland og England. 

”Krigsaarene 1709 til 1718 skadede ligeledes Stedets Handel betydelig; dog ophjalpes den 

igjen ved de fordeelagtige Fiskerier som senere indtraf paa Norges Vestkyst, for hvis 

Producters Udførsel Bergen fremdeles blev Middelpunctet.”45 

 

Kildene 
Tjenermanntallet som er min hovedkilde har jeg nevnt i begynnelsen av innledningen, likeså 

forordningen av 21. februar 1711 om skatt på tjenerlønn som forårsaket opprettelsen av dette 

manntallet. Under vil jeg omtale Christian 5. Norske lov av 1687 som hadde et eget kapittel 

som omhandlet tjenerne. Videre vil jeg diskutere tjenermanntallets pålitelighet ved å 

sammenlikne det med manntallet av 1701. Her kommer jeg også inn på hvilke grupper 

tjenermanntallet omfattet. Til slutt vil jeg gå nøye inn på prestenes og fogdens manntall og 

vurdere dem kritisk.  

  

Christian den femtes Norske Lov av 1687 

Det sentrale lovverket som gjaldt for 1711 er Christian 5. Norske Lov av 1687. Her ble et helt 

kapittel viet ”Tienestefolk på landet og i Kiøbstæderne, Inderster og Løsgængere”.46 Artiklene 

                                                
42 Braut, Else 1993. Frå spinnelin til lerret. Kvinnearbeid i Stavanger ca. 1700-1775 
43 Sogner, Sølvi 1996, Aschehougs Norgeshistorie, bind 6, s. 217 
44 Kraft, Jens 1842, Topografisk-statistisk beskrivelse over kongeriket Norge. Det Vestenfjeldske Norge, Fjerde 
deels første hefte, s.170-171 
45 Ibid. s. 138 
46 Kong Christian den femtes Norske Lov, 15de April 1687, 3-21. 
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i dette kapittelet kommer inn på flere forhold som har betydning for min undersøkelse, og jeg 

vil trekke inn lovverket der det er nødvendig. Det er interessant å se hvilke regler 

myndighetene ville at undersåttene skulle leve under, men vi kan ikke dermed slutte at 

forholdene var slik de er omtalt.  Noen av påbudene ble innstrammet utover på 1700-tallet, 

noe som kan tyde på at forholdene ikke var i overensstemmelse med myndighetenes ønsker.   

           I denne loven var det arbeidsavtalens bindende virkning for begge parter som var det 

sentrale og som fikk mest omtale. Tjenestefolk skulle feste seg for minst et helt eller et halvt 

år om gangen. Det kunne betales festepenger når tjener og husbond gjorde avtale om et 

arbeidsforhold, og oppsigelse av tjenesten måtte skje åtte uker før faredagene. Disse var om 

våren den 14. april og om høsten den 14. oktober.47 Hvis tjeneren gikk fra avtalen, måtte han 

betale festepengene tilbake, samt fjerdedelen av årslønnen. Likeledes måtte husbonden betale 

tjeneren fjerdeparten av årslønnen hvis det var han som trakk seg fra avtalen, men 

festepengene kunne han ikke forlange tilbake.48 En arbeidsavtale var bindende og det skulle 

straffe seg økonomisk å bryte den. 

          Tydeligvis var det mange som forlot tjenesten av ulike grunner før tiden var utløpt, for 

det står i artikkel 11 at i slike tilfeller skulle halve årslønnen betales til husbonden. Til 

gjengjeld var sognepresten forpliktet til å gi tjenestefolk et ”Bevis” når ”de ere fri og ledige”, 

særlig om de aktet å begi seg ut av sognet.49  ”Bevis”, ”Pas”, ”Pasbord” og ”Skudsmål” går 

igjen i flere artikler og ble brukt av myndighetene til å holde kontroll på undersåttene. 

          Tjenesteplikten kommer fram i artikkel 16. Her står det at tjenestefolk som hadde sagt 

opp sin tjeneste og som heller ikke hadde ”fuldkommen Bevis” og ”nøjagtig Skudsmaal fra 

Præsten” der de oppholdt seg, straks skulle pågripes og straffes ”i Jern at arbejde” så framt de 

ikke kunne bevise at de hadde søkt tjeneste der de behøvdes. De ble her omtalt sammen med 

løsgjengere og skulle behandles som dem. 

           Selv om det var forbud mot å jobbe for daglønn hos en bonde på landet bortsett fra de 

gifte og bofaste, var det unntak for de som ernærte seg ”af Fiskeri og Søen” på visse tider av 

året. Om vinteren kunne fiskerne og sjømennene bortfeste seg til daglønn.50 Ifølge dette siste 

unntaket ble det mange som kunne arbeide for daglønn i kystdistriktene.       

          En husbond kunne gi sin tjener fullmakt til å forrette noe på hans vegne. Men 

husbonden måtte selv svare for den forseelse som måtte oppstå av den han hadde gitt sin 

                                                
47 Ibid. 3-21-4 og 9 
48 Ibid. 3-21-14 og 15 
49 Ibid. 3-21-10 
50 Ibid. 3-21-5 og 6 
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fullmakt til, og selv kreve ”opretning” av ham.51 Ved å få en sånn fullmakt, hadde tjeneren 

mulighet til å tjene penger på et bierverv.           

          Husbonden skulle holde hustukt og hans råderett over tjeneren kunne sammenliknes 

med den myndighet han hadde overfor sine barn. Han kunne ”refse sine Børn og Tyende med 

Kæp eller Vond, og ej med Vaaben,” men han måtte ikke slå ham helseløs. Samme 

refselsesrett hadde hustruen. Tjeneren var en del av husstanden og kunne behandles på linje 

med barna. Likevel sier loven litt senere at hvis husbonden handler ”Ulovligen og 

Utilbørligen med sine Tienere, […] da er det ligesom saadan Gierning skede imod 

Fremmede.”52 Her var tjeneren et selvstendig individ med eget rettsansvar. Men hvor gikk 

grensen mellom refselse og utilbørlig handling?   

 

Tjenermanntallet av 1711 sammenliknet med manntallet av 1701 

Innledningsvis i sine oppgaver har både Kvalvåg og Ødegaard sammenliknet tjenermanntallet 

for 1711 med manntallet for 1701 med spørsmål om pålitelighet. De konkluderte begge med 

at manntallet var pålitelig selv om antallet mannlige tjenere i 1711 for det nordafjelske bare 

var 32.1 % av 1701-manntallet.53 For det sønnafjelske er manntallet for 1701 bare bevart for 

Nedenes fogderi og noen prestegjeld i Nedre Romerike fogderi, Rygge prestegjeld i 

Smålenene og for fire prestegjeld i Laurvigen.54 Men tendensen var den samme. Her utgjorde 

også antall mannlige tjenere i 1711 bare 27 % og 28 % av antall mannlige tjenere i 1701. 

Dette faller sammen med resultatet for det nordafjelske. Denne differansen mellom antall 

mannlige tjenere i 1711 og 1701 høres stor ut. Hva kan den skyldes? 

          Grunnen var at registreringen for de to tellingene hadde ulikt formål. I 1711-tellingen 

som var et skattemanntall, har man stort sett bare tatt med lønnete tjenere, enten de mottok 

lønnen i penger eller naturalier eller begge deler. I 1701 og i tidligere tellinger fra 1600-tallet 

var tjenerne en svært uensartet gruppe. Disse manntallene var heller ikke skattemanntall. I 

1701 plasserte man personer i tjenerkategorien som ikke hørte inn under andre grupper. Her 

fant man f. eks. betlere, gamle, vanføre, fattige tiggerbarn, fosterbarn, uekte barn, preseptorer, 

brødre til oppsitteren og oppsitterens far. Mange av disse tjente bare for et sted å bo, mat og 

noen klær. Dette var ikke skattbar inntekt, og av den grunn har de ikke kommet med i 1711-

                                                
51 Ibid. 3-21-2 
52 Ibid. 6-5-5, 6 og 10 
53 Ødegaard, Leif 1975. Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711, s. 6-11  
54 Kvalvåg, Hans Magne 1974. Tjenerne som samfunnsgruppe 1711, s. 33-38 
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manntallet.55 Men også daglønnere, løsarbeidere, innerster og soldater var unntatt fra 

forordningen av 1711. 

          Når fosterbarn, soldater, egne barn som tjenere og tjenere uten lønn ble trukket fra 

1701-manntallet, ble det likevel god overensstemmelse mellom de to tellingene. I 1711 skulle 

ikke soldater betale skatt, og fosterbarn skulle etter loven ikke få lønn før de fylte 20 år.56 

Tjenere uten lønn omfattet gamle, svake og uføre og mange av de unge under 16 år. Både 

Ødegard og Kvalvåg har funnet ut at disse unge utgjorde nær 40 % av tjenerne i 1701. Når de 

ulønnete gruppene er trukket fra, gir manntallet av 1711 et langt mer pålitelig inntrykk enn 

først antatt. 

          I 1711 begynte forøvrig en storstilt utskriving av soldater. Egil Øvrebø har i sin bok 

dokumentert at utskrivingen var meget effektiv og omfattende for denne Vestlandet.57 Mens 

avdelingene fra Østlandet som oftest kunne dra hjem om vinteren, ble det Bergenhusiske 

regiment liggende ute sammenhengende til krigen var slutt, i ti år.58 Det foregikk også en 

effektiv komplettering etter dødsfall. For Sunnhordland var det vanskelig å få nok folk fra 

sjølegdene, så man måtte få påfyll fra Hardanger.59 Det samme kan ha vært tilfelle for 

Nordhordland og sjølegdene her.60 For etter mine tall over innrullerte soldater fra Voss, 

utgjorde de 16 % av de mannlige tjenerne, og det var langt flere enn for kystdistriktene. 

Soldater er nevnt i prestenes oversikter, men ettersom de ble innkalt i løpet av vinteren, fins 

det lønnsoppgaver bare for noen få. Jeg regner dem ikke med blant de lønnete tjenerne, men 

vil likevel behandle dem nærmere i kapittel 2. 

          Egne barn, stebarn og fosterbarn som arbeidskraft på gårdene vil jeg også se på særskilt 

for å belyse hvor stor andel de utgjorde. Tre av prestene har tatt dem med som ulønnete 

tjenere, bare én har oppgitt lønn. Disse er ikke regnet med blant de lønnete i tabellene.    

 

Fogderegnskapet 

Det viser seg at det er ført to manntall for 1711 for Nordhordland og Voss.61 Det ene er ført av 

fogden, er i ett bind og ordnet etter skiprede – elleve i alt – og til slutt kommer Voss tinglag. 

Et skiprede er den eldste enheten i lokalstyret, det området som skulle gå sammen om å ruste 

ut et langskip med våpen og utstyr. Undertegnelsen av manntallet skjedde den 17.april for 
                                                
55 Ødegaard, Leif 1975, Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711, s. 11-18 
56 Ibid. s. 4. Forordningen er fra 9. aug. 1754, men sannsynligvis var dette vanlig praksis før den ble nedfelt i 
lovs form. 
57 Øvrebø, Egil 1996. I kongens teneste. Militær utskriving frå Bergen stift under Store nordiske krig 1709-1719. 
58 Ibid. s.13.   
59 Ibid. s.53. 
60 En legd er omtalt som en bygd eller de gårdene som sammen skulle utruste en soldat med klær og proviant 
61 RA. Rentekammeret. Fogderegnskap. Ekstraskatten 1711. Nordhordland og Voss. 
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”Nordhordlens fougderie” og for ”Vosse fougderie” den 2. mai. Fogden J. P. Smith har 

undertegnet for dem begge den 2. mai. Til slutt har stiftamtmannen A. Undal i Bergen 

undertegnet den 7. juni 1712. Det andre manntallet er ført av prestene for hvert prestegjeld og 

har utførlige lønnsangivelser for tjenerne. 

          I fogdens manntall er gårdenes navn og nummer etter skattematrikkelen skrevet ned i 

første rubrikk, dernest kom oppsitterens fornavn. Alle gårdene er tatt med enten de hadde 

tjenere eller ikke, også gårder som lå øde. Under rubrikken ”Hvor mange udi enhvers famillie 

med kone, børn og tienere finnes” er husbondens navn oppgitt. I tillegg kom kone, antall barn 

og eventuelle tjenere. Denne rubrikken er tatt med for å beregne skoskatten. Den skulle 

betales med tre skilling danske pr. par av nye sko.62 Barnetjenerne betalte skoskatt og 

stikkprøver i gårdshistorier viser at husbonden måtte ut med skoskatt for barn ned til åtte år. 

Beregninger av skoskatten er gjort for hele husholdet, men separat for foreldre og barn og 

deretter for tjenerne. Prestene kunne trekke fra verdien av to par sko når han oppga lønnen til 

tjenestefolkene og skattet av denne. Dette har fogden presisert under sammendraget bakerst 

under Sund prestegjeld der presten har misforstått og beregnet skatt av penger, klær og sko 

sammenlagt.63 Dermed er sko og lønn skattet separat. I siste rubrikk er skatten på parykk, 

fontange samt tjenestefolks lønn oppgitt. Skatten for tjenestefolk er her oppgitt samlet for 

gården. Gårdsbruk med tjenestefolk er avmerket av fogden, sannsynligvis ved innbetalingen 

av skatten.  

          De to manntallene har blitt ført uavhengig av hverandre, for det er forskjeller mellom 

dem i navnebruk når det gjelder navn på oppsitterne, f. eks. Per og Peder, Sjur og Siver, 

Mogens og Mons.  Fogden har dessuten for mange av soldatene oppgitt som oppsitter for eks. 

Ola Soldat, mens presten bare har skrevet ”Encken”. Forskjellene kan skyldes at fogden først 

gikk i gang med sitt manntall etter Slottsloven den 17. april 1711.64 

Skatten sammenlagt for hvert prestegjeld på tjenestefolks lønn og på parykker og 

fontanger er også gitt i en ekstrakt bakerst, den samme summen som presten har oppgitt, så 

her har de konferert.  

 

Presten som manntallsfører 

Prestemanntallet er vedlegg til fogdens manntall og regnskap, og fogden har bygget på dette 

siden prestens manntall inneholder lønnsangivelser og beregninger av skatten. 
                                                
62 Kong Friederich den Fierdes Allernaadigste Forordninger og Aabne Breve, 1711-12, V: Om adskillige 
extraordinaire Paabud i Norge, København, 4 
63 RA. Rentekammeret. Fogderegnskapet. Ekstraskatten 1711 Nordhordland og Voss, s. 
64 Ødegaard, Leif 1975, Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711, s. 31. 
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Skatteberegningene er gjengitt i fogderegnskapet. Etter loven var det presten som skulle føre 

manntallet og foreta beregninger som så skulle innleveres til fogden.  Deretter skulle fogden 

inndrive skattene etter å ha kontrollert lønnsangivelsene og beregningene. 65 

          Alle prestegjeld er kommet med, ni i alt. Dessuten fins det fire løse ark. To av de løse 

arkene er fra prester som gir en mer detaljert beskrivelse av sitt hushold enn de gjorde i 

manntallet. De to andre er fra lagmenn som også gir en tilsvarende presis beskrivelse. 

Opprinnelig har det nok også funnes flere slike løse ark med beskrivelser av de kondisjonertes 

hushold ettersom deres oppgaver i prestemanntallet er gitt ”eftter egne Angivelser”. Det 

mangler angivelser for Unneland gård, eid av en byborger, noe som fogden også har 

kommentert. Men han har innhentet opplysninger annet steds fra og skattlagt gårdsfolkene. 

Åsebø gård pluss tre andre nærliggende gårder er ikke med hos presten, de skulle stått under 

Hamre prestegjeld, Herdla skiprede. Muligens har ikke bøndene her villet gi presten 

informasjon eller oppgavene er blitt tatt ut i forbindelse med rettssaken mot Magne Åsebø.66  

          De ni vedleggene er ordnet etter prestegjeld med underinndeling sogn eller skiprede. 

Utførlige instrukser manglet i loven og dette gjenspeiles i manntallene som varierer sterkt i 

oppsett og oversiktlighet. Men alle prestene har oppgitt om tjenerne var dreng eller pike og 

hvor stor lønnen og skatten var. Lønnen er spesifisert i penger og klær for tre prestegjeld. 

Manntallet for Voss er ført meget høytidelig med bevitnelse om korrekte opplysninger fra den 

enkelte bonde som selv undertegnet med ”egen Haand” eller med bumerke. Enkene hadde to 

naboer som vitner. For de kondisjonerte på prestegården var det bønder som bevitnet med sin 

underskrift.  

          Forordningen kom i februar og er sannsynligvis blitt kunngjort på vårtinget. Det 

omfattende arbeidet med nedskrivning av alle opplysningene har tatt hele forsommeren, for 

manntallene er signert av prestene mellom 24. mai og 17. juni, med unntak av Manger 

prestegjeld som er unnagjort mellom 20.-23. april. Presten og hans medhjelpere har 

sannsynligvis hatt god oversikt over gårder, barn og tjenere. De har også hatt støtte i 

kirkebøker som det fantes flere typer av i dette distriktet, som f.eks. over viete, døde og 

offentlige skriftemål. Prestene har startet registreringen på prestegården og deretter fortsatt i 

en omkrets av denne. Så har de fulgt de enkelte smådalene oppover og besøkt gårdene først på 

den ene siden og så på den andre. I tillegg har de fulgt de utallige fjordarmene og vært innom 

gårdene på begge sider. Dessuten har de besøkt alle øyene. Også allmuen har vært til hjelp, 

for som det står på forsiden av manntallet for Voss er angivelsene og beregningene gitt av 

                                                
65 Kong Friederich den Fierdes Allernådigste Forordninger og Aabne Breve. 1711. V. Forordning. 7-3.    
66 Se under ”Opprør på tingstuen”. Magne Åsebø ble dømt til straffarbeid på Bergenhus festning. 
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”Sognepræsten og almuen”. Prestene har satt et kryss ved sine beregninger av skatten, 

antagelig når den ble innbetalt på høsttinget. Fogden har også haket av ved skatten i sin bok, 

sannsynligvis ved samme anledning.  

 

Omtale av natur, næringer og arbeid 

Bygdebøker er benyttet for å beskrive naturforhold og næringsgrunnlag, og skattematrikkelen 

for Hordaland for 1647 er brukt for å identifisere gårdene. Et gårdklassesystem med en 

inndeling i fullgårder, halvgårder, ødegårder og husmenn som gjaldt for en del distrikter østpå 

og som er fulgt i skattematriklene der, hadde ikke noen tradisjoner vestafjells. Så her har jeg 

ikke foretatt noen liknende underinndeling i størrelsen på gårdsbruk som Kvalvåg har gjort.  

          Jens Kraft har i sin topografisk-statistiske beskrivelse av 1829 gitt en omfattende og 

utførlig karakteristikk av distriktets natur og næringsgrunnlag som jeg vil benytte meg av i 

beskrivelsen av det enkelte prestegjeld. Om Nordhordland og Voss har han skrevet at 

fogderiet 

 
”bestaar deels af Fastland og deels af Øer. Fastlandet udgjør vel omtrent de fire 
Femtedele af Arealet; derimot blive Øerne ved deres Beliggenhed ud mod Havet og 
Beqvemhed for Fiskerie, samt ved deres stærke Befolkning, en meget vigtig Deel af 
Fogderiet”.67  
 

 Den betydeligste del av fastlandet opptar Voss, som er det vestafjelske Norges ”anseeligste 

og smukkeste Dalføre”. 

          Ellers har fogderiet ”adskillige halvøer” som de mange fjorder og sund 

gjennomskjærer. I sum er det et distrikt ”af Fjorde og Sunde gjennomskårne og Splittede 

Havkyst”, og i motsetning til andre områder i nord og sør går fjordene her ”i alle mulige 

Directioner”. 

 I Saa maata, en anonym krønike fra 1723, har forfatteren levende beskrevet arbeidet i 

et mangesyslersk og industriøst hushold.68 Året rundt strevde folk for sin føde ute og inne, 

innimellom hadde de likevel tid til byturer og til å feire bryllup. Livsløpet til den unge gutten 

har forfatteren også fulgt.  

 Manntallet for 1701 oppga alder og fødested på tjenerne, så dette manntallet har jeg 

benyttet til beregning av andel barnetjenere og til å sammenlikne med Kvalvåg og Ødegaard 

                                                
67 Kraft, Jens 1829. Topografisk-statistisk beskrivelse over kongeriget Norge, Det vestenfjeldske Norge, fjerde 
deels andet hefte, s. 583-586 
68 Saa maata 1723, av Olaf Hanssen. Med etterord av Joh. Litleskare 1928. 
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når det gjelder andelen under 16 år.69 Siden fødested er oppgitt for innflytterne, og 

oppholdssted for de som tjener utenbygds, har jeg kunnet undersøke tjenernes geografiske 

mobilitet. Koppskatten for 1645-46 for Nord- og Sunnhordland oppgir kvinnelige og 

mannlige tjenere. Disse har jeg telt for å finne kjønnsfordelingen.70   

 

Metode og kildekritikk 
Jeg har kvantifisert tallene fra prestenes oversikter over tjenerne og beregninger over deres 

lønn og presentert prosentberegninger og gjennomsnittsutregninger i tabeller og diagrammer. 

Deretter har jeg analysert og tolket resultatene innen mitt distrikt og sammenliknet dem 

systematisk med resultatene i hovedoppgavene for det sønnafjelske og det nordafjelske.  

Når det gjelder lønnen har jeg summert for henholdsvis piker og drenger og omregnet 

til desimaler på sognenivå. Jeg har omregnet til årslønn der tjenerne arbeidet bare deler av 

året. Deretter har jeg beregnet gjennomsnittlig årslønn for sognet og vektet denne for å finne 

riktig gjennomsnittslønn for prestegjeldet og for distriktet. 

Myntenheten var riksdaler. For Nordhordland og Voss var den inndelt i seks mark, og 

én mark var inndelt i 16 skilling.  

Når det gjelder den enkelte tabell, har jeg funnet det mest formålstjenlig å følge den 

samme rekkefølgen på prestegjeldene fra tabell til tabell slik som de foreligger i kilden. 

Tabellene belyser ulike forhold, men rekkefølgen på prestegjeldene er den samme. En 

geografisk og næringsmessig beskrivelse av de enkelte prestegjeld kommer i tillegg, og her 

har jeg brukt bygdebøkenes beskrivelser som kilde. Der disse mangler, har jeg benyttet meg 

av Jens Krafts topografiske-statistiske beskrivelser. Hans bok beskriver forholdene 100 år 

etter 1711, men hans omtaler av de enkelte prestegjeld var detaljert og omfattende. 

Landskapet var det samme, og næringsgrunnlaget hadde ikke endret seg i nevneverdig grad.  

.            I andre tabeller har det vært interessant å sammenlikne de ulike deler av fogderiet. 

Derfor har jeg valgt å inndele fogderiet i ytre, midtre og indre strøk, dels av geografiske 

hensyn og dels av næringsøkonomiske. I ytre strøk har jeg tatt med kystdistriktene hvor fisket 

var den viktigste næringsveien. Til midtre har jeg tatt med de tre prestegjeldene som ligger 

like sør og nord for Bergen. Nærheten til byen har her vært viktig, likeså et mer variert 

                                                
69 http://digitalarkivet.no. Manntall 1701 for Søndre Bergenhus amt. 
70 http://digitalarkivet.no. Koppskatten for 1645-46 for Nord- og Sunnhordland. 
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næringsgrunnlag. Indre strøk utgjør det ”folkerige og naturskiønne” Voss med ”frugtbar 

jordbunn og fordeelagtige næringsveie”.71 

          Der det har vært mulig har jeg sammenliknet med Kvalvågs og Ødegaards funn fra 

jordbruksbygder, kystbygder og fjellbygder. Særlig aktuelt har det vært å sammenlikne med 

kystdistriktene nordpå i Ødegaards materiale.   

 

 

Opprør på tingstuen 

Det var naturlig nok sterke reaksjoner og motstand mot denne folkelønnsskatten flere steder i 

fogderiet. Knut Monsen Fjellanger fra Hosanger ”farta rundt og hissa allmugen til aksjonar 

mot alle som ville fortelja presten kva løn dei gav tenestefolket sitt”.72 En bonde fra Eivindvik 

var ”modvillig till at angifve sine folck”, og er ikke oppført med tjenere. 

Innkrevingen av skatten ble vanskelig. Den skulle skje på høsttinget på Frekhaug i 

Hamre prestegjeld den 19. og den 22. oktober 1711. I den forbindelse klaget fogden P. Jensen 

Smidt til stiftamtmannen i Bergen om uro og alarm på tingstuen.73 

          Det ”begyntis et stor[t] Oprør” da fogden skulle kreve inn skatten for Herdla.74 Magne 

Olsen fra Åsebø ble antatt å være den ledende person. Han forlangte at lagretten skulle 

forsvinne fra sitteplassene ved bordet, deretter gikk han bort til døren for å få inn alle bøndene 

som fortsatt sto utenfor. Retten måtte avbryte forhandlingene og forlate lokalet til det ble ro 

og orden. Først da kunne fogden begynne innkrevingen. Da bøndene kom fram, nektet Magne 

Olsen Åsebø å betale de to ekstraskattene. Skoskatten mente han bare skomakerne skulle 

betale. Fogden sa at han i så tilfelle ville bokføre skattene som restskatt. Men Magne Olsen 

truet med kornstaurer om det kom noen på hans gård for å inndra restskattene.  

I tillegg til at han hadde brutt tingfreden og nektet å betale skatten, hadde Magne 

Olsen også truet oppkreverne med å jage dem vekk med kornstaurer. Dette gjorde saken så 

alvorlig at han ble innstevnet til ekstraordinær tingsamling den 3.- 4. desember samme år og 

dømt til tre måneders straff på Bergenhus festning samt tap av boslodd, dvs. tap av all 

eiendom unntatt jord. 

Foruten all motstand blant bøndene, hadde det blitt satt i gang et stort og krevende 

apparat fra øvrighetens side ved registreringen og beregningene av denne ekstraskatten. 

                                                
71 Kraft, Jens 1829, Topografisk-statistisk beskrivelse over kongeriget Norge , Det vestenfjeldske Norge, fjerde 
deels andet hefte, s. 595.  
72 Døssland, Atle 1998, Frå 1650 til 1800, i John Ragnar Myking m.fl.(red.), Strilesoga, band 3, s. 129. 
73 Sellevoll, Hermann Kahrs 2003, Tilfang til Alversund bygdebok, del 1, s. 142.  
74 Fossen, Anders Bjarne, 1999. Askøys historie, bind. 1. Fra de eldste tider til 1870, s. 218-220. 
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Skatten i 1711 var den første opptakt til årvisse ekstraskatter som skulle ramme bøndene helt 

til 1717, med en topp i 1713.75 Men skoskatt og skatt på tjenestefolks lønn ble en 

engangsforeteelse. Fossen mener at dommen mot Åsebø var mildere enn kongens 

forordninger ga hjemmel for, og grunnen kan være at lagretten og fogden også var av den 

oppfatning at disse skattene var urimelige.76 

Ellers var det ikke uvanlig med bestikkelser til prest, lensmann eller fogd når det gjaldt 

å unndra saker fra tinget eller i oppgjør mellom bøndene. I stedet for å få sakene til doms, 

ordnet øvrigheten opp med bøndene mot noen daler i egen lomme. Det var også stort 

misforhold mellom antall bønder dømt til bot på tinget og antall bøtelagte i 

fogderegnskapene.77 I forbindelse med tjenermanntallet kan underregistrering av tjenere ha 

forekommet, eller bøndene kan ha verdsatt klærne lavt eller oppgitt lavere pengelønn enn 

tjenerne i realiteten mottok. Men særlig når det gjaldt barna, har prestene stått overfor en 

avveining hvorvidt de skulle registrere dem eller ei. Mange av dem mottok bare klær i lønn, 

og derfor var det husbonden selv som måtte legge ut for skatten.  

 

Oppgavens oppbygning 
I kapittel 2 har jeg telt antall lønnete tjenere og antall hushold og regnet ut hvor stor andel 

hushold som hadde tjenestefolk, hvor mange tjenerne var og hvor mange det var på hver gård. 

Deretter har jeg sett på kjønnsfordelingen. Mange tjenere ble oppgitt å være ”liten”, og disse 

er også analysert. Noen av prestene har oppgitt egne barn, fosterbarn og stebarn som var ”til 

hjelp”, men som ikke fikk lønn. Det er interessant å tallfeste denne ulønnete arbeidskraften og 

sammenlikne den med den lønnete. Innrullerte soldater er også telt for å se hvor stor andel de 

utgjorde, men de er ikke inkludert i det lønnete tjenerholdet.  

I kapittel 3 har jeg regnet ut tjenernes lønn fordelt på drenger og piker og sett på 

lønnene i de ulike distriktene. Jeg har beregnet fordelingen av lønnen i penger og klær og  

lønnen til barnetjenerne. I tillegg har jeg undersøkt de kondisjonertes hushold. Til slutt har jeg 

villet systematisere prestenes kommentarer og begrunnelser overfor tjenere som ikke mottok 

lønn – det skjulte tjenerskapet. 

 I kapittel 4 har jeg oppsummert hele oppgaven og konkludert.  

                                                
75 Andresen, Rasmus Gelting 2000, Bondestand – velstand og motstand? S. 23-28.  
76 Fosse, Anders Bjarne 1999, Askøys historie, bind. 1. Fra de eldste tider til 1870, s. 220. 
77 Døssland, Atle, 1998, Frå 1650 til 1800, i John Ragnar Myking m.fl.(red.), Strilesoga, bd 3, s. 126-128. 
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Kapittel 2. Antall tjenere 

 
Innledning 
I dette kapittelet vil jeg se på tjenerne i Nordhordland og Voss i 1711. Hvor mange var de 

totalt? Hvor stor andel gårdsbruk hadde tjenestefolk og hvor mange var de på hvert bruk? 

Hvordan var kjønnsfordelingen? Hvor mange barn og soldater var det? Jeg vil sammenlikne 

og se om det var forskjell i tjenerhold sognene i mellom og mellom prestegjeldene. Når det 

gjelder gårder, sogn og prestegjeld vil jeg bygge på bygdebøkenes beskrivelse av natur- og 

næringsgrunnlaget og på Jens Krafts Topografisk-statistiske beskrivelse. I tillegg vil jeg se 

om det var forskjeller mellom kystdistriktene, de midtre strøk og innlandsbygdene. Dessuten, 

hvor stor rolle spilte nærheten til byen? Hele tiden vil jeg sammenholde med tjenerholdet for 

resten av landet. 

 

Kildekritisk om prestemanntall kontra fogdemanntall 
For å beregne antall tjenere og finne kjønnsfordelingen og lønnen deres, måtte jeg gå til 

prestenes manntall, ikke fogdens.78 Presten anga kjønn og lønn for den enkelte, det gjorde 

ikke fogden. Fogden har bare angitt antall tjenere for hvert gårdsbruk og skatten deres samlet. 

Fem av prestene har i sine fortegnelser tatt med alle gårdsbruk med oppsittere, både de med 

og de uten tjenere. Dette gjelder Fana, Sund, Eivindvik, Haus og Voss. Dermed kan jeg regne 

ut hvor stor andel av gårdsbrukene som hadde tjenere. Unntaket var prestene i Askøy, 

Manger, Lindås og Hamre prestegjeld. De har bare tatt med de brukene som hadde tjenere.  

I fogdens manntall er alle gårdsbruk og oppsittere for Nordhordland og Voss oppgitt. 

Men fogdens inndeling var sivil – etter skiprede – og kan ikke uten videre sammenliknes med 

den geistlige. Bare Voss fulgte den geistlige inndelingen både hos fogden og presten. Siden 

jeg ved beregninger av kjønnsfordelingen og lønnen må bruke prestenes manntall, vil jeg for 

sammenlikningens skyld bruke den geistlige inndelingen ved beregning av antall oppsittere 

med tjenere.  

Når det gjaldt oppsitterne på brukene, skilte verken fogden eller presten ut de som var 

husmenn eller strandfolk. Medlemmer av husholdet, innerster og kårfolk kan også være 

oppført som oppsittere. Presten har for eksempel oppgitt en mor eller far med tjener som egen 

                                                
78 RA. Rentekammeret. Fogderegnskap. Ekstraskatten 1711. Nordhordland og Voss. 
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bruker, mens fogden har slått dem sammen med sønnens familie. Noen få har fått 

”Huusmand” tilføyd etter fornavnet, trolig husmenn med jord. Husmannsvesenet var 

beskjedent i 1711 i Nordhordland. Det ble for alvor først etablert rundt midten av det 18. 

århundre. Strandsitterne er heller ikke nevnt eksplisitt. De var innerster og arbeidet for 

daglønn, enten som håndverkere, fiskere eller som mannskap på jektene.79 De er 

sannsynligvis oppført som egne hushold hos fogd og prest. Bygdebøkene nevner strandsittere 

og husmenn uten jord ved de større gjestgiverstedene og kremmerleiene - handelsstedene. 

Fogden brukte betegnelsen ”Opsidderne” om husholdenes overhode. Det samme 

gjorde presten i Hamre. De andre prestene brukte bøndenes navn eller ”Huusbonderne”. 

Fogden skrev i en oppsummering bakerst at i manntallet hans  

”ingen Gaard, Gastgiever, Strandfolch eller Huusmand, idet, hva enten de ere 
Previligerede eller ikke, ere udeladt eller forbigaaed …” 

 
Ettersom prest og fogd på denne måten har tatt med alle hushold, både innerster, kårfolk, 

strandsittere og husmenn i tillegg til oppsitterne, har jeg valgt å bruke betegnelsen ”hushold” 

istedenfor ”oppsitter”. Både Kvalvåg og Ødegaard har brukt betegnelsen ”oppsitter”. 

For å kunne sammenlikne med det sønnafjelske og det nordafjelske har jeg bare tatt 

med de lønnete tjenerne. Men noen av prestene har oppgitt både soldater, barn og ulønnete 

tjenere. De innrullerte soldatene skulle være unntatt for skatten,80 og fosterbarn skulle som 

nevnt i innledningen ikke motta lønn før de var 20 år.81 Selv om jeg ikke regner disse 

gruppene med blant de lønnete tjenerne, har jeg funnet det interessant å finne ut hvor mange 

de var.  

 

Antall hushold med lønnete tjenere 
Her har jeg brukt prestemanntallet for å finne ut hvor mange tjenere det var i 1711. Jeg har 

benyttet den samme rekkefølgen i tabellen som prestenes vedlegg. Vedleggene begynner med 

prestegjeldet Fana som ligger sør for Bergen på fastlandet. Deretter følger prestegjeldene i 

vest og nord. Så følger Hamre, som ligger nord for byen. Lenger øst kommer Haus, og til slutt 

Voss som ligger i innlandet.  Jeg har tatt med alle prestegjeld enten de oppgir totalt antall 

hushold eller ikke. Askøy, Manger, Lindås og Haus har ikke oppgitt det totale antall hushold.  

 

                                                
79 Kleiva, Ivar 1996. Gulen i gammal og ny tid. Gards- og ættesoga. 
80 Kong Friedrich den Fierdes Allernaadigste Forordninger og Aabne Breve, 1711-1712 ,V: Om adskillige 
extraordinaire Paabud i Norge, København, I – 5. 
81 Kong Friderich den femtes Allernaadigste Forordninger og Aabne Breve fra Aar 1754. Forordning av 9. Aug. 
10-15. 
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Tabell 1. Antall hushold med lønnete tjenere 1711. Nordhordland og Voss 

Prestegjeld Antall 

hushold  

Hushold Hushold Antall 

tjenere 

Antall tjenere pr 

hushold med 

tjenere  

Med 

tjenere 

I 

% 

Uten 

tjenere 

I 

% 

Fana 232 126 54 106 46 220 1,75 

Askøy  42    61 1,45 

Sund 296 101 34 195 66 129 1,28 

Manger  201    288 1,43 

Lindås  127    162 1,28 

Eivindvik 219 112 51 107 49 167 1,49 

Hamre  372    585 1,57 

Haus 438 186 42 252 58 237 1,27 

Voss 550 320 58 230 42 664 2,08 

Totalt  1587    2513 1,58 

 

Totalt antall lønnete tjenere i 1711 er 2513 for Nordhordland og Voss. Det er dette antallet 

tjenere jeg har beregnet lønnen for i kapittel 3. Disse har arbeidet hele eller deler av året, de 

fleste hele året, de øvrige halve året.  

          Hamre og Voss er store prestegjeld og skiller seg ut med et høyt antall tjenestefolk, 585 

for Hamre og 662 for Voss. Det har vært stor sirkulasjon av tjenere i disse to prestegjeldene, 

for husholdene i Hamre og Voss har hatt mange tjenere som har bundet seg bare halve året. 

Ellers varierer hushold med tjenere mellom 34 % i Sund og 58 % på Voss. Voss har et stort 

antall tjenere og en stor andel hushold med tjenere. 

  

De enkelte prestegjeld  

Jeg har valgt å beskrive de enkelte prestegjeld for å kunne vise viktige forskjeller mellom 

sognene innen prestegjeldet. Disse forskjellige kommer ikke fram i tabell 1 over prestegjeld. 

Prestene har gjort en underinndeling i sogn eller skiprede. 

           Fana prestegjeld hadde en høy andel tjenere i forhold til antall hushold, det var bare 

Voss som hadde en høyere andel. Prestegjeldet består av fastland og grenser til Bergen. Det 

ligger like sør og øst for byen og ble regnet for et godt jordbruksområde, ”Beboerne nære sig 
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fornemmelig av Agerbrug og Fædrift”,82 og prestegjeldet har fra langt tilbake i tid handlet 

med byen og levert melk, melkeprodukter og slaktekveg dit.83  

 

Tabell 2. Antall hushold med tjenere 1711. Fana prestegjeld 

Sogn Antall hushold  Hushold Hushold  Antall tjenere 

Med tjenere I % Uten tjenere I % 

Fana 99 45 45 54 55 85 

Birkeland 97 57 59 40 41 86 

Årstad 36 24 67 12 33 49 

Totalt  232 126 54 106 46 220 

 

Hushold med tjenere var relativt høyt, og i tillegg var det sognet Årstad nærmest byen som 

hadde flest tjenere i forhold til hushold. Mange av gårdene i Fana prestegjeld ble eid av 

kjøpmenn og embetsmenn bosatt i byen og disse hadde alle opptil flere tjenere. I tillegg hadde 

Årstad sogn flere møllere. Jo nærmere byen, desto høyere andel hushold med tjenere. 

Askøy prestegjeld består dels av fastland og dels av øyer. Laksevåg, en del av den 

bergenske halvøy, og den sørlige del av Askøy hørte inn under Domkirken i Bergen mellom 

1536 og 1741 og ble kalt Domkirken sogn, også i min kilde. Jeg har valgt å bruke navnet 

Askøy som sognet ble hetende fra 1741 og som omfattet samme område.84 Om selve Askøy 

skrev Jens Kraft at den var en ”høi, bugtefull og bjergrig Øe.”85 Her lå det mange gårdsbruk i 

bukter og viker og bøndene hadde fiske som tilleggsnæring. På fastlandet var det noen 

kondisjonerte hushold. Innbyggerne var byfolk, bønder og fiskere. Presten har bare tatt med 

hushold med tjenere. Det var 61 tjenere fordelt på 45 hushold. 

Sund prestegjeld hadde færrest tjenere pr hushold. Det er et kystdistrikt sør og vest for 

Bergen. Et lite område dyrket mark var omgitt av lyngheier og bergknauser. Her er det også 

en stor mengde øyer, noen var tettbygde og andre grisgrendte, og fisket har alltid vært den 

viktigste næringsveien. Det var flere makrell-, silde- og laksevåger og dessuten gode 

fiskeplasser i havet like utenfor.86 Veien til Bergen var kort, og enten førte man fersk fisk 

direkte til byen, eller man leverte den til handelsfolkene på kremmerleiene eller 

                                                
82 Kraft, Jens 1829, Topografisk-statistisk beskrivelse over kongeriget Norge, s. 590. 
83 Hjellestad, Hermod 1933, Fana. Band 1, s. 280. 
84 Fossen, Anders Bjarne 1999, Askøys historie 1, s.263-271. 
85 Kraft, Jens 1829, Topografisk-statistisk beskrivelseover kongeriget Norge, s. 588. 
86 Det stig av hav… Fjell bygdebok 1996. Band 1, s. 304-306. 
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gjestgiverstedene til salting.87 Det var fire kremmerleier i prestegjeldet og tre av dem lå i Sund 

sogn, på yttersiden.88 Jens Kraft skrev at gårdene lå i bukter og viker og at ”Præstegjeldet har 

ved sin Beliggenhed ud mod Havet fortrinlig Beqvemhed for Fiskerie, og Beboerne gjøre 

derfor Fiskeriet til Hoved-Næringsvei.”89  

 

Tabell 3. Antall hushold med tjenere 1711. Sund prestegjeld 

Sogn Antall hushold  Hushold Hushold Antall tjenere 

Med tjenere I % Uten tjenere I % 

Sund 132 42 32 90 68 60 

Fjell 164 59 36 105 64 69 

Totalt  296 101 34 195 66 129 

 

Prestegården, tre kremmerleier og gjestgiveren som alle lå i Sund sogn, har mange tjenere. 

Fjell sogn som er større og ligger lenger nord har flere tjenestefolk totalt, og også høyest 

andel av hushold med tjenere, sannsynligvis fordi fisket var hovednæringen i denne delen av 

prestegjeldet. 

Manger prestegjeld er et kystdistrikt i likhet med Sund og næringsveiene var ”Fiskeri 

og Agerbrug”, ifølge Jens Kraft.90 Det besto av fire sogn, Sæbø, Manger, Bø og Herdla. I 

Herdla sogn, som lå lengst vest, det nåværende Øygarden, ”der bebos av de beste fiskere”,91 

var fisket uhyre viktig på 1700-tallet. Her var det også flest tjenere, 141. 

 

Tabell 4. Antall hushold med tjenere 1711. Manger prestegjeld 

Sogn  Antall hushold 

 med tjenere 

Antall tjenere 

Sæbø 23 27 

Manger 30 45 

Bø 62 75 

Herdla 86 141 

Totalt 201 288 

                                                
87 Ibid. s. 304-306 
88 Døssland, Atle 1998, Frå 1650-1800, i John Ragnar Myking m.fl. (red.), Strilesoga, band 3, s. 18.  
89 Kraft, Jens 1829, Topografisk-statistisk beskrivelse over kongeriget Norge, s. 589. 
90 Ibid. s. 593. 
91 Ibid. s. 593-594. 
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Foruten Herdla sogn, var det også mange tjenere i Bø sogn. Herdla sogn lå lengst vest og nord 

på Radøy og over fjorden for Herdla sogn. Sæbø og Manger sogn lå i sentrum av Radøy. 

Lindås prestegjeld omfattet foruten Lindås skiprede, som utgjorde størstedelen av 

Lindåshalvøyen, også deler av Radøy, Alenfit, Gulen og Eikanger skiprede. I de følgende 

tabeller vil jeg slå sammen disse fire siste skipredene så sant det ikke er noen spesiell grunn til 

å framheve dem. Prestegjeldet besto for en del av øyer, men især av fastland. Ifølge Jens Kraft 

var åkerbruk i forening med fiskeri beboernes næringsvei.92 

 

Tabell 5. Antall hushold med tjenere 1711. Lindås prestegjeld  

Skiprede Antall hushold  

med tjenere 

Antall tjenere 

Lindås 75 102 

Radøy 5 6 

Alenfit 7 7 

Gulen  18 20 

Eikanger 22 27 

Totalt 127 162 

 

Lindås skiprede hos fogden er sammenfallende med Lindås skiprede under prestegjeldet. 

Totalt antall hushold hos fogden er 304 og antall tjenere er 103. Trekker jeg fra en kjøpmann, 

stemmer tallet med prestens. Da skulle 25 % av husholdene ha tjenere i ”hovedsognet” 

Lindås.  

Eivindvik sogn i Eivindvik prestegjeld lå lengst nord og var et stort distrikt som i 1773 

ble overført til Ytre Sogn futedømme og sorenskriverdistrikt.93 Her var det sildevåger, 

kremmerleier og tingsted. Det gamle Gulatinget mener man har ligget i selve Eivindvik eller i 

nærheten. To store steinkors funnet i Eivindvik prestegård mener man har blitt oppført i 

forbindelse med kristendommens innføring eller muligens vigslet til det gamle tingsted. 

Sognet besto av fastland og en stor mengde øyer, holmer og utvær. Det var et folkerikt sogn 

og hadde ”den største Bequemhed for Fiskerie, det indbefatter alle Prestegjeldets Øer, 

tilligemed en anseelig del af Fastlandet.94  

                                                
92 Ibid. s. 593-594. 
93 Døssland, Atle 1998, Frå 1650 til 1800, i John Ragnar Myking m.fl.(red.), Strilesoga, band 3, s. 115. 
94 Kraft, Jens 1829, Topografisk-statistisk beskrivelse over kongeriget Norge, s. 728-730. 
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          Tabell 1 over viser at det var 51 % hushold med tjenere og 49 % uten. Totalt antall 

tjenestefolk var 167. Under arbeidet med registreringen kom det fram at det var flest 

tjenestefolk på øyene. 

Hamre prestegjeld lå i sentrum av Nordhordland på begge sider av Osterfjorden og 

strakte seg like til Bergen. Næringsveiene ifølge Jens Kraft var ”Agerbrug, Fiskerie, noget 

Skovbrug og Bygnings-Arbeide”.95 Det besto av fastland og øyer. 

 

Tabell 6. Antall hushold med tjenere 1711. Hamre prestegjeld  

Skiprede Antall hushold 

 med tjenere 

Antall tjenere 

Alenfit 95 146 

Eikanger 74 122 

Hosanger 83 125 

Mjelde 12 20 

Arna 71 124 

Herdla 37 48 

Totalt 372 585 

 

Alenfit og Eikanger lå på den sørligste delen av Lindåshalvøyen og hadde mange 

gårder og tjenere. Eikanger skiprede fulgte i tillegg fjordene nordover og østover. Hosanger 

og Mjelde lå på den vestlige delen av den store Osterøy, og Arna skiprede lå på fastlandet og 

grenset til Bergen. Her var det flere tjenere jo nærmere man kom byen, særlig gjaldt dette 

forstaden Sandviken. I noen bygder nord og øst i skipredet fantes det ingen tjenere.  

304 av tjenerne har bundet seg for bare halve året, enten før påske eller etter påske, likelig 

fordelt. Tjenerne er oppgitt med navn og patronym, men det er bare noen ytterst få jeg har 

mistanke om har tatt tjeneste på en nabogård. 

Haus prestegjeld var for størstedelen et indre distrikt nord for Bergen som omfattet 

gårder i dalene nordover mot Sogn og østover mot Voss, men de fleste gårdene lå øst på den 

store Osterøy. Dessuten var det mange gode gårder på fastlandet, nord og øst for byen. 

”Næringveiene ere Agerbrug og Fædrift, i Forening med noget Skovbrug i Præstegjeldets 

                                                
95 Ibid. s. 591-592. 
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østlige Deel. Beliggenheten, langt inne fra Havet, giver ikke synderlig Anledning til at deltage 

i de større Fiskerier. Terrainet er meget bjergrikt”, skrev Jens Kraft.96 

 

Tabell 7. Antall hushold med tjenere 1711. Haus prestegjeld 

Skiprede Antall hushold  Hushold Hushold Antall tjenere 

Med tjenere I % Uten tjenere I % 

Hosanger 48 21 44 27 56 29 

Mjelde 182 76 42 106 58 90 

Arna 156 63 40 93 60 75 

Skjold 36 17 47 19 53 33 

Vassvær 16 9 56 7 44 10 

Totalt  438 186 42 252 58 237 

 

Hosanger og Mjelde omfattet for det meste gårder i sør, øst og nord på Osterøy.  

Arna skiprede lå sentralt i prestegjeldet på begge sider av Osterfjorden. Det var på fastlandet 

nordøst for byen at det var mange gårder med tjenere i tillegg til på Osterøy. Høyest andel 

hushold med tjenere var det i Skjold og Vassvær skiprede. Skjold som grenset til Bergen og 

Fana prestegjeld hadde mange gode gårder. Vassvær grenset til Evanger sogn i Voss 

prestegjeld og omfattet bare noen få gårder. 

Voss prestegjeld hadde et stort antall tjenere. Prestegjeldet ble omtalt av Jens Kraft 

som folkerikt, naturskjønt og fruktbart.97 Hovedsognet Vangen som var ”det største og 

folkerigeste, udgjør Sentrumet af Præstegjeldet og indbefatter sammes Skjønhet og 

frugtbareste Strækninger”.  

 

Tabell 8. Antall hushold med tjenere 1711. Voss prestegjeld 

Sogn Antall hushold  Hushold Hushold Antall tjenere 

Med tjenere I % Uten tjenere I % 

Evanger 105 56 53 49 47 104 

Vang 375 219 58 156 42 467 

Vinje 70 45 64 25 36 93 

Totalt 550 320 58 230 42 664 

                                                
96 Ibid. s. 591. 
97 Ibid. s. 595-597. 
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Vang sogn hadde følgelig mange tjenere, men i likhet med tjenerne i Evanger og Vinje, skiftet 

de tjeneste hvert halvår. Det er få som blir oppgitt at de tjente ”begge Terminer”, enten tjente 

de første eller andre termin. I fogdens manntall står det at bonden hadde f. eks. to halvt års 

tjenere. I mer perifere daler som Bergsdalen i Evanger sogn og Raundalen, som går østover 

mot høyfjellet i Vang sogn, var det ingen av gårdene som hadde tjenere. Dette skyldtes trolig 

at gårdene her var små og naturen karrig. Vinje sogn er en fjellbygd på overgangen til Sogn.  

 

Distriktsvis sammenlikning 

Her vil jeg sammenlikne prestegjeldene distriktsvis for å se om det var forskjeller i antall 

tjenere og andel hushold med tjenere. Jeg har valgt å dele inn Nordhordland og Voss i tre 

strøk, dels etter næring og dels etter geografi. Voss har jeg plassert i indre strøk og Fana og 

Haus i midtre. For Haus og Fana var hovednæringene åkerbruk, fedrift og skogbruk. Dessuten 

var handelen med byen viktig. Deler av Haus hørte til indre strøk, men de fleste gårdsbrukene 

lå på Osterøy eller på fastlandet like øst for byen. Hamre prestegjeld hørte til her, men presten 

har ikke oppgitt totalt antall hushold. 

Til kyststrøkene har jeg tatt med Sund og Eivindvik. Her dominerte fiske som 

næringsvei. For Askøy, Manger og Lindås som også tilhørte kyststrøkene hadde ikke prestene 

oppgitt totalt antall hushold.    

 

Tabell 9. Antall hushold med tjenere distriktsvis. 1711 

Distrikt  Prestegjeld Antall 

hushold 

Hushold Hushold Antall 

tjenere Med 

tjenere 

I 

% 

Uten 

tjenere 

I 

% 

Kyst Sund og 

Eivindvik 

515 213 41 302 59 296 

Midtre Fana og Haus 670 312 47 358 53 457 

Indre Voss 550 320 58 230 42 664 

Totalt    1735 845 49 890 51 1417 

 

Andelen hushold med tjenere var størst for indre strøk som var Voss med 58 %. Dernest kom 

midtre strøk med 47 %, og færrest andel tjenere hadde kyststrøkene med 41 %. For Sund og 

Eivindvik varierte prosenten fra Sund med 34 % til Eivindvik med 51 % som tabell 1 viste.  
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Ettersom kyststrøkene varierte så sterkt i andel hushold med tjenere, og ettersom flere 

av prestegjeldene ikke hadde totalt antall hushold, gjorde jeg beregninger etter skiprede i 

fogdens manntall. Voss tinglag var sammenfallende med prestegjeldet. Arna skiprede lå i 

sentrum av fogderiet nord og øst for byen og Lindås skiprede omfattet hovedsognet vest på 

Lindåshalvøyen. 

 

Tabell 10. Antall hushold med tjenere distriktsvis 1711. Fogden. 

  

Distrikt 

Skiprede Antall 

hushold 

Hushold Hushold Antall 

tjenere Med 

tjenere 

I 

% 

Uten 

tjenere 

I 

% 

Kyst Lindås 304 75 25 228 75 102 

Midtre Arna 333 135 41 198 59 203 

Indre Voss 550 320 58 230 42 664 

Totalt   1187 530 45 656 55 969 

 
Kilde: Fogdens manntall 
 
Midtre strøk viste ikke så stort avvik fra tabell 9, 47 % mot 41 % i tabell 10. Det har vært 

Fana som har dratt opp gjennomsnittet i tabell 9. 

Lindås hadde lav andel hushold med tjenere. Skipredet lå lenger nord enn Manger og 

Sund prestegjeld og omfattet sentrale deler vest på halvøyen Lindås.  Sund sogn i Sund 

prestegjeld til sammenlikning hadde også lav andel hushold med tjenere, 32 %, tabell 3. Fjell 

sogn lå lenger nord og hadde høyere tjenerhold, 36 %. Hva med Manger prestegjeld? Her 

hadde ikke presten tatt med det totale antall hushold, men det var mange tjenere i Herdla 

sogn. For å finne undersøke dette, måtte jeg gå til Herdla skiprede i fogdens manntall. Herdla 

skiprede omfattet de ytterste bygdene, dvs. Herdla og ytre Bø i Manger prestegjeld og 

nordlige delen av Askøy prestegjeld, områder som omfatter det nåværende Øygarden og de 

ytterste bygdene på Radøy, Meland og Askøy. Det viste seg da at det var totalt 337 hushold 

her, 190 med tjenere, 56 %, og 147 uten, 44 %. Antall tjenere var 293. 56 % hushold med 

tjenere i disse ytre bygdene var nesten like høy andel som innlandsbygden Voss. Ved å gå 

tilbake til Lindås prestegjeld, fant jeg at det var først og fremst på øyene utenfor at det var 

mange tjenere. Det samme gjaldt for Eivindvik. Kystdistriktene i tabellene 9 og 10 hadde 

lavest andel tjenere av de tre distriktene. Men bildet var ikke entydig. Andelen hushold med 

tjenere økte jo lenger vest man kom og jo viktigere fisket var.  
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Tendensen i mitt materiale viser at andelen hushold med tjenere var størst i indre strøk 

som Voss. Deretter kom midtre strøk med Fana, Haus og Hamre. Her var jordbruk og fedrift 

viktigste næringsveien. I sognene nærmest byen er andelen tjenere høyest. Kyststrøkene som 

helhet hadde lavest andel tjenere, men dette forholdet snudde lengst vest og nord. Da økte 

andelen hushold med tjenere. Ytterpunktene er Lindås skiprede med 25 % tjenerhold og 

Herdla skiprede med 56 %. 

Leif Ødegaard har for Midt- og Nord-Norge kommet fram til at 44 % av husholdene 

totalt hadde lønnete tjenestefolk, desto lavere jo lenger nord man kom.98 Høyest tjenerhold 

var det i gode jordbruksområder med 61 %, og så gradvis lavere tjenerhold desto mer fisket 

dominerte som næringsgren. Der var det bare 32 % tjenerhold.  

          Hans Magne Kvalvåg har funnet at tjenerholdet for ”bønder generelt”, dvs. vanlige 

bønder var 47 % for det sønnafjelske.99 Flest tjenere prosentvis hadde bøndene i Buskerud 

amt og færrest i Nedenes. I likhet med det nordafjelske hadde de gode jordbruksbygdene 

høyest andel tjenere med 57 %, dernest kom fjellbygdene og skogsbygdene og til sist 

kystbygdene med 32 %, det samme som for det nordafjelske.  

Tallene fra Nordhordland og Voss skiller seg ikke ut når det gjelder hushold totalt med 

tjenere. Når det gjelder kyststrøkene, har ikke Ødegaard brutt tallene ned på sognenivå for å 

finne tilsvarende nyanser i tjenerhold i fiskeridistriktene nordpå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
98 Ødegaard, Leif 1975, Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711, s. 99-103.  
99 Kvalvåg, Hans Magne 1974. Tjenerne som samfunnsgruppe 1711, s. 73-88 
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Antall tjenere i hvert hushold 

Hvor mange tjenere hadde de enkelte hushold i Nordhordland og Voss?  

 

Tabell 11. Antall hushold med 1, 2, 3, 4 og flere tjenere 1711. Prestegjeld 

Prestegjeld Antall 

hushold 

Hushold Hushold Hushold Hushold 

 

med 1 

tjener 

I 

% 

med 2 

tjenere 

I 

% 

med 3 

tjenere 

I 

% 

med 4 

tjenere og 

flere 

I 

% 

Fana 126 78 62 34 27 4 3 10 8 

Askøy 42 34 81 5 12 2 5 1 2 

Sund 101 82 81 14 14 2 2 3 3 

Manger 201 158 79 34 17 5 2 4 2 

Lindås 127 104 82 17 13 5 4 1 1 

Eivindvik 112 73 65 28 25 9 8 2 2 

Hamre 372 292 78 63 17 10 3 7 2 

Haus 186 155 83 24 13 2 1 5 3 

Voss 320 223 70 83 26 10 3 4 1 

Totalt  1587 1199 76 302 19 49 3 37 2 

 

De fleste greide seg med én tjener, 76 % av husholdene hadde bare én, 19 % to, 3 % tre og 

bare 2 % fire og flere. De som hadde fire og flere, var først og fremst sogneprestene, 

gjestgiverne, kjøpmennene og embetsmennene. 

Ødegaard hadde 57 %, 26 %, 10 % og 7 % for henholdsvis én, to, tre og fire og 

flere.100 I mitt materiale for Nordhordland og Voss har altså langt flere gårdbrukere enn det 

nordafjelske greid seg med bare én tjener. 

Kvalvåg har ved å sammenholde fire fogderier østafjells, Gudbrandsdalen, Øvre 

Romerike, Hedmark og Nedenes, vist den sosiale lagdelingen i bondesamfunnet. Av bøndene 

med tjenere i de beste jordbruksbygdene hadde 20-25 % tre eller flere tjenere. Tjenerholdet 

var gjennomsnittlig like høyt som hos de kondisjonerte. I Nedenes fogderi, derimot, hadde 

nesten alle bønder med tjenere bare én eller to.101 Her var forholdene mer egalitære. 

 
                                                
100 Ødegaard, Leif 1975, Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711, s. 110-112. 
101 Kvalvåg, Hans Magne 1974. Tjenerne som samfunnsgruppe 1711, s. 96-100. 
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Diagram 1. Andel hushold med 1, 2, 3, 4 og flere tjenere 1711. Nordhordland og Voss 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

Kjønnsfordelingen 
Skattemanntallet for 1711 var den første landsomfattende telling der kvinnelige tjenere var 

medregnet. Eldre skattelister foreligger bare for deler av landet. Heldigvis finnes koppskatten 

for 1645-46  for Nord- og Sunnhordland. Denne viser at kvinnene var i flertall blant tjenerne 

allerede på midten av 1600-tallet.102 I manntallet for 1701 som hadde et militært formål var 

bare de mannlige tjenerne regnet med.  

 

 

                                                
102 http://digitalarkivet.no. Koppskatten for 1645-46 for Nord- og Sunnhordland. 
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Tabell 12. Kjønnsfordelingen 1711. Prestegjeld 
Kjønnsproporsjon (menn pr. 100 kvinner) 
 
Prestegjeld Piker Drenger Antall 

tjenere 

Kjønns-

proporsjon Antall I % Antall I % 

Fana 138 64 78 36 216 57 

Askøy 44 72 17 28 61 39 

Sund 62 48 67 52 129 108 

Manger 173 60 114 40 287 66 

Lindås 98 60 64 40 162 65 

Eivindvik 96 60 64 40 160 67 

Hamre 406 69 179 31 585 44 

Haus 160 71 64 28 224 40 

Voss 405 61 258 39 663 64 

Totalt  1582 64 905 36 2487 57 

 
Fordelingen på piker og drenger blir henholdsvis 64 % og 36 %. Pikene var i flertall i alle 

prestegjeld unntatt Sund. Høyest andel piker var det i Askøy, Hamre og Haus. De to 

sistnevnte har jeg plassert i midtre strøk. Antall tjenere for Askøy var lavt, men fordelingen i 

kjønn var den samme som for midtre strøk. Høyest antall drenger var det i kystdistriktene 

Sund, Manger, Lindås og Eivindvik. 

Ødegaard har nesten det samme forholdet mellom piker og drenger for det 

nordafjelske, 66 % piker og 34 % drenger. Det var klart flere kvinner i hele hans område med 

unntak av Finnmark fogderi. Forholdsvis færrest drenger var det der jordbruksforholdene var 

middels, og forholdsvis flest drenger hos oppsittere med fire eller flere tjenere.103 

Fiskeridistriktene og de gode jordbruksdistriktene hadde begge litt over gjennomsnittlig andel 

drenger, 37 %. Nordmøre hadde framgang i fiskeri og han mener det foregikk en innflytting 

hit fra Romsdal der trelastnæringen hadde gått sterkt tilbake. Likevel har ikke Nordmøre mer 

enn 32 % drenger. Siden Ødegård har behandlet tallene på fogdenivå, har han ikke fått fram 

nyanser mellom sognene slik jeg har fått for prestegjeldene ved kysten. Materiale for Lofoten 

finnes ikke, men for Senja var det 39 % drenger. 

                                                
103 Ødegaard, Leif 1975, Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711, s. 113-121.  
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Kvalvåg har fordelingen 69 % kvinner og 31 % menn for det sønnafjelske.104 Liksom 

Ødegaard begrunner han den lave andelen menn med utskrivingen i forbindelse med Den 

store nordiske krig og med næringsvirksomhet som bergverk og gruver som tiltrakk seg menn 

i samme aldersgruppe som tjenerne ble rekruttert fra. I tillegg var kvinneoverskuddet på 10 %, 

noe som medførte at en gruppe kvinner aldri ble gift og slik ble avhengige hele livet, enten 

som hjemmeværende døtre eller tjenestepiker. 

Kvalvåg deler noen av prestegjeldene inn i ulike næringsøkonomiske grupper og ser 

på kjønnsfordelingen innen disse gruppene.105 I kystbygdene var det lavt drengehold, bare 11 

% mot 89 % kvinner, og dette begrunner han med at mennene her fant seg arbeid som fiskere, 

sjøfolk og matroser. Gårdsbruket tok kvinnene seg av. I skogsbygdene var det også skjev 

kjønnsfordeling, 72 % kvinner og 28 % menn. Her var gårdene små og skogsarbeidet 

sesongpreget og utført mot daglønn. I fjellbygdene var drengeholdet høyere, her var forholdet 

piker og drenger 61 % mot 39 %. Fjellbygdene var avsidesliggende og lukkete samfunn der 

det var lang avstand til tettbygde strøk med alternative arbeidsmuligheter. I de gode 

jordbruksbygdene var det jevnest fordeling av piker og drenger, 62 % piker og 38 % drenger, 

og dette begrunner han med at behovet for manuell arbeidskraft var stort på storgårdene i de 

beste østlandsbygdene. 

En inndeling av mitt materiale i ulike distrikter vil gi en sammenliknende analyse. 

 

Tabell 13. Kjønnsfordelingen distriktsvis 1711 

Distrikt Prestegjeld Piker Drenger I alt 

Antall % Antall % 

Kyst Askøy, Sund, Manger, Lindås og Eivindvik 473 59 326 41 799 

Midtre Fana, Hamre og Haus 704 69 321 31 1025 

Indre Voss 405 61 258 39 663 

Totalt  1582 64 905 36 2487 

 

I motsetning til Kvalvågs kystbygder sønnafjells der drengene var svært få, var det i 

Nordhordland en stor andel drenger i kystdistriktene. Dette gjaldt særlig de ytterste sognene, 

som Fjell sogn i Sund prestegjeld og Bø og Herdla sogn i Manger prestegjeld. I Lindås 

                                                
104 Kvalvåg, Hans Magne 1974, Tjenerne som samfunnsgruppe 1711, s. 59-63. 
105 Ibid. s. 63-71. 
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prestegjeld var det nesten bare piker som var tjenere på innlandsgårdene. Men beveget man 

seg ut til øyene i Lindås skiprede snudde forholdene helt. Da er det oppgitt bare drenger som 

tjenere, det samme gjaldt for Gulen skiprede i samme prestegjeld. Jeg ser samme tendens i 

Eivindvik, der jentene var i flertall på fastlandet, mens forholdene snudde totalt så snart man 

kom ut til øyene. Der fisket dominerte var det nesten utelukkende menn som var tjenere. 

De gode jordbruksbygdene hadde høyest andel drenger hos Kvalvåg. Her kunne det 

være aktuelt å trekke inn Fana til sammenlikning fra tabell 12. Men prestegjeldet som helhet 

skilte seg ikke ut med jevn kjønnsfordeling, til tross for mange drenger på prestegården og på 

avls– og embetsmannsgårdene. Grunnen kan være nærheten til byen og alternative 

arbeidsmuligheter der eller ved kysten. For totalt sett var det de midtre strøk som tiltrakk seg 

kvinnene. Jo nærmere byen man kom, jo flere kvinner, noe man kan se ut fra Arna og Mjelde 

skipreder i Hamre og Haus. 

Innlandsbygden Voss hadde den jevneste kjønnsfordelingen, trolig fordi avstanden 

herfra til byen eller kystdistriktene var størst. Dermed ble mange piker og drenger værende i 

hjembygden så lenge de fant arbeidsmuligheter der. Herfra var det også flest utkalte soldater. 

Tar vi med dem, blir kjønnsfordelingen enda jevnere. Askøy hadde en høy andel piker og 

kunne med fordel hørt til midtre strøk. Kjønnsfordelingen i midtre strøk ville blitt den samme, 

mens tendensen for kysten med forholdsvis stor andel drenger hadde blitt forsterket til 42 % 

og for piker ned til 58 %. 

Koppskatten for 1665-66 viser at andelen piker var høyere dette året enn i 1711. I 

1645-46  lå den stabilt for alle skipredene i Nordhordland på ca. 70 %.  

 

Soldatene 

I denne oppgaven har ikke soldatene blitt telt med blant tjenerne. De var unntatt for 

skatt, og prestene har heller ikke alltid notert dem. De prestene som systematisk har tatt med 

soldater, har notert at de er ”enrollerede” eller ”udcommanderet i Vinter”. I Fana utgjorde de 

9 % av de mannlige tjenerne, i Sund 9 %, Manger hadde 13 % ”marin” som de ble omtalt som 

i sjølegdene, Haus 15 % og Voss 16 %. 

Pålegget om utskriving av soldater fra Bergen stift – fra Sunnhordland til og med 

Sunnmøre – kom i mars 1711. Marinesoldater eller ”mariner” fra sjølegdene langs kysten ble 

utskrevet første gang mars-april 1711, men også i 1716 og 1718.106 Soldater fra Faste 

Nordhordlenske kompani ble utskrevet fra 1709. Senere ble det sendt reservekompanier 

                                                
106 Øvrebø, Egil 1996, I kongens teneste. Militær utkriving frå Bergen stift under Store nordiske krig 1709-1719, 
s. 28 og s. 13.  
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østover og helt til 1719 ble soldatlistene komplettert.107 Utskrivingen var effektiv og 

omfattende med mannskapsruller, militærruller og kompletteringslister. 

Mange av de innrullerte var i utenlandsk tjeneste og i 1710 ble det nødvendig å 

opprette vervingskontorer i byer rundt Nordsjøen. Et annet stort problem var de mange 

rekruttene som rømte ved utskriving: de var ”ude av landet, i Holland eller paa Fremmede 

stæder.”108 Stadig flere gårdbrukere hadde måttet dra ut, men først i 1714 lyktes det 

stiftamtmannen og krigskommisæren å få dem hjem. Likevel lå mye jordegods øde, og i 1718 

var stiftsamtmann Undal bekymret for skatteinngangen, ikke for at landsdelen var utarmet og 

skattebetalerne gjort om til tiggere.109 Mot slutten av krigen klaget fogdene like fra 

Sunnhordland til Nordfjord til stiftamtmannen i Bergen over mangelen på gårdbrukere og at 

det fantes bare gamle menn, kvinner og små barn igjen i fogderiene.110  

  Under finner vi kjønnsfordelingen medregnet soldatene som var innrullert. 

 

  Tabell 14. Kjønnsfordelingen medregnet soldater 1711. Prestegjeld 

Prestegjeld Piker Drenger og soldater I alt 

Antall % Antall % 

Fana 138 62 86 38 224 

Sund 62 46 74 54 136 

Manger 173 57 131 43 304 

Eivindvik 96 59 67 41 163 

Haus 160 68 75 32 235 

Voss 405 57 306 43 711 

Totalt  1034 58 739 42 1773 

 

Sund, Manger og Voss har jevnest fordeling av piker og drenger, men bortsett fra Sund 

prestegjeld er pikene fremdeles i flertall. Sammenlikner vi med tabell 8, finner vi de samme 

forholdene i de samme prestegjeldene. Voss har noe jevnere fordeling i tabell 10, noe som 

skyldes den store utskrivingen herfra. 

 

 

                                                
107 Ibid. s. 58. 
108 Ibid. s. 41 og s. 83.  
109 Ibid. s. 53. 
110 Ibid. s. 94. 



44 
 

Barnetjenere  
Mange av tjenerne er omtalt som ”liden”, men den nøyaktige alderen får vi dessverre ikke 

vite. De kan allerede ha vært i tjeneste noen år, så vi vet heller ikke hvor tidlig de startet. At 

situasjonen var spesiell under krigen med mange innrullerte soldater og stor mangel på 

arbeidskraft, ser vi av kommentarer som at en liten dreng overtar tjenesten etter en 

utkommandert marinesoldat. Det var nok flere barn som var tjenere i 1711 enn i fredstider. 

Hvis vi tar utgangspunkt i lønnsangivelsene, vil vi kunne beregne andel barn ut fra de som 

hadde de laveste lønnene, fortrinnsvis de som bare fikk lønn i form av klær. I denne omgang 

vil jeg likevel bare telle antall tjenere der prestene har omtalt dem som ”liden”. Seks av dem 

noterte alder, dvs. ”liden” på tjenerne.  

      

Tabell 15. Barnetjenere 1711. Sund prestegjeld 

Sogn Piker Drenger I alt Totalt antall 

tjenere  

I prosent 

Antall % Antall % 

Sund 6 10 5 8 11 60 18 

Fjell 2 3 11 16 13 69 19 

Totalt  8 6 16 12 24 129 19 

 

Her ser vi at Fjell sogn som ligger lengst nord og vest i prestegjeldet, hadde flest små drenger. 

Tidligere har vi sett at Fjell hadde mange tjenere, og at 52 % av dem var drenger. 

 
Tabell 16. Barnetjenere 1711. Manger prestegjeld 
 
Sogn Piker Drenger I alt Totalt antall 

tjenere 

I prosent 

Antall % Antall % 

Sæbø 3 11 3 11 6 27 22 

Manger 2 5 2 4 *5 45 11 

Bø 3 4 10 13 13 75 17 

Herdla 4 3 12 9 16 141 11 

Totalt  12 4 27 9 40 288 14 

 
* Her har jeg føyd til et ”smalebarn”. 

 
Det var dobbelt så mange drenger som piker blant barnetjenerne. Flest antall drenger finner vi 

i de vestligste sognene, som Bø og Herdla.  
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I Lindås prestegjeld der Lindås skiprede utgjorde størstedelen av prestegjeldet, var det 

12 drenger og 7 piker som ble omtalt som små. Disse utgjorde 19 % av 102 tjenere i dette 

skipredet. Det var flest drenger i nord i sognene som senere ble kalt Fedje og Austrheim. 

De tre kystdistriktene, Sund, Manger og Lindås, hadde altså flest barnetjenere. Jo lenger ut 

man kommer, desto flere av barna er drenger. 

At dobbelt så mange drenger som piker har blitt registrert blant de lønnete 

barnetjenerne behøver ikke å bety at det totalt var færre små tjenestepiker enn drenger. De 

fleste barn fikk bare lønn i klær, så her har prestene gjort en avveining av hvem han skulle 

skattlegge. Mange av barna har bare fått maten eller noen avlagte klær som motytelse, og 

blant disse kan det ha vært piker. Jan Oldervoll har vist med utgangspunkt i 1801-tellingen at 

andelen hjemmeværende barn gikk ned fra syvårsalderen for gutter og fra seksårsalderen for 

piker.111 Så mange som 7 % av niåringene på Vestlandet var tjenere og fosterbarn. Mange 

barn var tjenere, og pikene begynte i tjeneste i yngre alder enn guttene.  

Tar vi med de andre prestegjeldene, viser det seg at Fana prestegjeld hadde 18 barn, ni 

drenger, åtte piker og et ”lide jeterbarn”,  noe som utgjør 7 % av alle tjenerne. 

Eivindvik hadde mange tjenere men bare fire barn – drenger -, og to av dem fikk ikke 

lønn. De to lønnete utgjorde 1 %. Presten har antagelig ikke brydd seg med å notere de som 

var barn, eller man klarte seg med voksne tjenere samt egne barn. Haus prestegjeld hadde 

totalt 17 barn, åtte piker og ni drenger, noe som utgjorde 8 %. Andelen barnetjenerne i mitt 

materiale ligger altså på mellom 7 % og 19 %. 

Disse tallene er atskillig høyere enn de Myrheim er kommet fram til i sine funn for 

Elverum prestegjeld for 1762.112 Han fant ni tjenere som fylte tolv år i 1763. Når han plusset 

på noen tiåringer som trolig også fantes i tjeneste dette året, konkluderer han med at det kan 

ha vært mellom fem til 15 tjenere under tolv år i 1762. Disse utgjorde mellom to og fem 

prosent av alle tjenerne. Gjennomsnittsalderen for de små mener han å tro var ca. ti år. Med 

utgangspunkt i lønn var det to prosent av guttene og jentene som hadde de minste lønnene.  

I Ødegaards oppgave blir 15 av drengene og to av pikene i Frosta prestegjeld betegnet 

som ”liden”, og på to av de små drengene blir alderen oppgitt til 14 og 15 år.113 Videre ser 

han ved gjennomgang av lønnen på ti drenger med oppgitt alder, sammenholdt med lønnen 

for de uten oppgitt alder, at det var en klar sammenheng mellom alder og lønn. Han fikk 

følgende kategorier: voksen, ung eller fremvoksende, halvvoksen og liten. Ut fra denne 

                                                
111 Oldervoll, Jan 1980, Det store oppbrotet i Vandringer. Festskrift til Ingrid Semmingsen, s. 91-95. 
112 Myrheim, Frode 2006, Tenesteskipnaden i Elverum i perioden 1758-63, s. 40-42. 
113 Ødegaard, Leif 1975, Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711, s. 201-205. 
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sammenlikningen konkluderer han med at de som var omtalt som ”liden”, sannsynligvis var 

15 år og yngre.   

Som nevnt i innledningskapittelet, har Kvalvåg i sin drøfting av 1711-tellingens 

pålitelighet, sammenliknet antall tjenere med 1701- tellingen. Han fant at 38 % av tjenerne i 

1711 var 15 år og yngre. Dette mente han var en av grunnene til at antallet tjenere i 1711 var 

så mye lavere enn i 1701. En opptelling jeg har gjort for Fana og Sund for 1701, viser at andel 

mannlige tjenere på 15 år og yngre utgjorde 28 % for Fana og hele 36 % for Sund. Når mitt 

materiale for 1711 viser en prosentandel på mellom 7 % og 19 % omtalt som ”liden”, tyder 

dette på at prestene har utelatt mange barn. 

Aldersangivelser ellers var nokså sparsomme. Seks kvinner ble omtalt som gamle: en 

gammel kone, et gammelt kvinnemenneske eller bare gammel. Bare én dreng ble omtalt som 

gammel. Noen av kvinnene var gift og sannsynligvis i 30 – 40 års alderen: gift kvinne (3 

personer), gift tjenestekone, tjenestekvinne (2) og et kvinnfolk. De sistnevnte kunne like 

gjerne ha vært ugift.     

 

Egne barn, fosterbarn og stebarn som ulønnet arbeidskraft 

Egne barn var viktig arbeidshjelp på gårdene. Og ettersom levealderen var lav, var det mange 

gårdbrukere og koner som døde og etterlot seg barn. Omgifte var vanlig, og på mange gårder 

vokste det opp stebarn sammen med egne barn. Mange barn ble også foreldreløse og 

slektninger måtte ta seg av dem eller de ble bortsatt.  

To av prestene – i Eivindvik og Haus - har systematisk tatt med egne barn, stebarn 

eller fosterbarn som var ”til hjelp”, men de presiserte at de fikk ingen lønn. De er derfor ikke 

tatt med i oversikten over antall lønnete tjenere. Det er heller ikke stebarn og fosterbarn i 

Manger, selv om presten her har vært nidkjær nok til å oppgi deres lønn eller verdien av deres 

klær. Dermed har de måttet skatte. Det kan være interessant å se hvor mange de var. Hvorvidt 

de minste barna skulle betraktes som tjenere eller fosterbarn har vært uklart. 

 

Tabell 17. Antall stebarn og fosterbarn som arbeidskraft 1711. Manger 

Stebarn Fosterbarn Barn i alt Totalt antall 

tjenere i 

Manger 

I 

prosent Døtre Sønner Døtre Sønner 

22 14 11 8 55 288 16 
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55 barn var stebarn og fosterbarn. De utgjorde 16 %, en ganske stor gruppe. Fosterbarn skulle 

egentlig ikke ha lønn før de fylte 20 år ifølge forordningen av 1754 som sannsynligvis 

lovfestet gammel praksis. 

Også i Eivindvik har presten tatt med barna. Husbonden hadde ”børn til sin hielp”, 

”ingen tienere uden sine børn”, og han presiserte at de ”faar ingen lønn”. De er derfor ikke tatt 

med i oversikten over tjenere, men de supplerer bildet av arbeidskraften på gårdene. Antall 

hushold var 219 og av dem hadde 112 (51 %) tjenere, mens 107 (49 %) ikke hadde noen. Men 

blant de sistnevnte hushold var det mange med barn til hjelp, i alt 46 hushold. Bare 10 

hushold hadde både tjenere og barn. 

 

Tabell 18. Antall egne barn og stebarn som arbeidskraft 1711. Eivindvik 

Barn Stebarn Egne barn uten 

kjønnsangivelse 

Totalt 

antall 

tjenere 

Barn i alt 

Døtre Sønner Døtre Sønner 

33 14 6 3 39 167 95 

 

Under ”Sine børn” har presten noen ganger oppgitt antallet – fire umyndige barn eller tre 

barn. Når det ikke står antallet, har jeg tatt med det antallet som fogden har angitt under 

skoskatten, for eksempel ved ”en hob små børn” har jeg tatt med to, siden fogden har oppgitt 

dette tallet.  

Presten i Haus presenterte barn, stebarn og fosterbarn i egen rubrikk, men presiserte at 

de ikke fikk lønn, de var ”til hjelp” på gårdsbruket. I Haus var det 438 hushold totalt, 186 (42 

%) av dem hadde lønnete tjenere, mens 252 (58 %) ikke har oppgitt tjenere med lønn. Av 

disse var det 136 som hadde bare barn, stebarn og fosterbarn og 36 hushold (8 %) hadde både 

barn og lønnet tjener. Det ser ut som om man hadde enten tjenere eller barn som arbeidskraft 

på gårdene. Antall barn som arbeidskraft var omtrent så mange som de lønnete.  Dette 

bekrefter en rekke undersøkelser, ifølge Sølvi Sogner.114 Når det var få barn i arbeidsfør alder, 

var det mange tjenere og omvendt. Husbondsfolkets egne barn og tjenergruppen var 

komplementære og en funksjon av husstandens arbeidskraftbehov.  

 

 

 

                                                
114 Sogner, Sølvi 1990, Far sjøl i stua og familien hans, s. 50. 
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Tabell 19. Antall egne barn, stebarn og fosterbarn som arbeidskraft 1711. Haus  

Egne barn Stebarn Fosterbarn Totalt 

antall 

tjenere 

Barn i 

alt Døtre Sønner Døtre Sønner Døtre Sønner 

116 63 28 10 6 2 237 225 

 

Antall barn som arbeidskraft var omtrent så mange som de lønnete tjenerne, og dobbelt så 

mange døtre (150) som sønner (75) var hjemmeværende og arbeidet på gården. 

          Slekt som hadde lønnet tjeneste og som ikke var barn, stebarn eller fosterbarn, var 

oftest søster eller bror av husbondsfolket, dernest kom nevø eller niese, svoger eller 

svigerinne, sønnesønn, ja til og med svigermor (værmoder). 

 

Et mangesyslersk og industriøst hushold 
Hva slags arbeid ble utført på gårdene i denne delen av landet i tidlig nytid? Hvilke 

arbeidsredskaper brukte husholdet? 1700-tallet var på mange måter en overgangsperiode da 

nye redskaper ble tatt i bruk innen fiske og tekstilarbeid, og nye klesmoter og nye varer fra 

utlandet ble introdusert.  

Forfatteren av En liden krønniche Saa maata, heretter Saa maata, et anonymt skrift fra 

1723, var sannsynligvis en dansk kvinne, Alida de Crequé de la Roque, enke etter stiftsskriver 

i Bergen, Herman Garman.115 Krøniken forteller oss blant mye annet om et industriøst 

hushold preget av mangesysleri. I prestemanntallet for Haus prestegjeld i 1711 bodde Alida 

på Nedre Mjelde og hadde fem tjenestefolk, to drenger og tre piker, derav en gjeterpike.116 

Gården lå helt sør på Osterøy ved Sørfjorden, et midtre distrikt dominert av åkerbruk, fedrift 

og skogbruk. Noen av tjenestefolkene hennes var sikkert fra bygda og kan ha fortalt om lokale 

forhold eller tatt med vaner hjemmefra. Hun har også vært på besøk hos naboer og beskrevet 

detaljert bryllupsskikker, mat, arbeid og klær. I tillegg har hun gjengitt ord og uttrykk på 

dialekt med ordforklaringer. I et eget kapittel Om daglig Huusholdning og Arbeyde117 har hun 

beskrevet gårdsarbeidet året rundt.  

Om våren kom ”mand, og kone, dreng og tøsz [...] hver med sin spade og spader alle 

derisz agre op, […] bunde konen kaster self kornet i jorden, alt sammen hafre korn”. Ikke før 

var alt tilsådd, ”saa farer bonden til skogsz inn i fjordene med baad” for å hugge ved. Veden 

                                                
115 Saa maata 1723, av Olaf Hanssen, med etterord av Joh. Litleskare 1928, s. 50. 
116 RA. Rentekammeret. Fogderegnskap 1711. Ekstraskatten. Nordhordland og Voss. 
117  Saa maata 1723, av Olaf Hanssen, med etterord av Joh. Litleskare 1928, s. 24-31. 
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hugget han i sin egen skog eller han leide skog. Han kom hjem med veden, hugget og kløyvde 

den og bandt den sammen i små knipper som ble skipet til Bergen. Både sommer og vinter var 

mennene opptatt med arbeid i vedskogen. 

Om sommeren kom ” bunden, bondekonen, tøszen og børnene” med hver sin ljå og slo 

gresset og hengte det på lange hesjer. De var nøye med å få med hvert eneste gresstrå. Når 

kornet var modent, ble det satt på staur. 

Om vinteren hadde familien det spesielt travelt. ”Qvindfolkene spinder om vinteren 

stedsze uld på deris handtæener om aftenen; som de siden væver vadmel af”.118 Oppstadveven 

kalte de ”op Staavævind”, og det var ”it svaert arbejde for de mange steen som henger neden i 

enden paa garnit”. Ved hver halve alen som ble vevet, måtte de knytte og forflytte disse 

steinene, og de måtte stå og banke syv à åtte harde slag hver gang ”traaden gaar igiennom 

væven eller garnet”.  Tovingen av vadmelet tok fem à seks timer, og foregikk på den måten at 

”en dreng og en tøsz” lå andføttes i benken og spente mot hverandre av all makt. Og resultatet 

ble ” it skjøndt vadmel af bredde og af tyckelse, endeel vadmell er snee hvidt og een deel er 

graat”. Det hvite vadmelet brukte mannfolkene til sine klær, mens det grå vadmelet ble brukt 

til sengeteppe eller farget svart til kvinnenes bruk.119 Saa maata forteller at de brukte 

håndteinen eller håndsnellen.120 Rokken var imidlertid kjent, den er omtalt i et ”Manntall over 

Bergen bys innvånere 9. mai 1714” der flere kvinner livnærte seg av å spinne ”paa en 

Rock”.121 Hjulrokken er også nevnt i skifter fra midten av 1700-tallet på fastlandet over 

fjorden fra Mjelde.122  

Mennene hadde også mye å gjøre om vinteren. Denne gangen var det langved de 

hugget, bar og bandt sammen. Innendørs laget de redskaper av tre og dessuten kiper som de 

bar sild, fisk, høns og høy i. Ikke minst bearbeidet mennene huder og skinn som de bl.a. laget 

sko av, såkalte ”Hus Skoe” som Joh. Litleskare mener skal være hudsko, dvs. laget av hud123. 

Disse skoene var i daglig bruk og måtte flikkes på hver dag eller kveld.124 Dessuten laget de 

”bonde skoe” av lær, solide sko, for de kunne vare en halv mannsalder.125 Forfatteren la stor 

vekt på at disse bondeskoene var gjort på to lester, slik at man måtte være påpasselig med å 

bruke samme sko på samme fot. Var dette i motsetning til borgerskoene som ble laget i 

Bergen av de tyske skomakerne, ble de gjort på bare én lest?  
                                                
118 Ibid. s. 26-27 
119 Ibid. s. 27 
120 Ibid. s. 58 
121http:// www. digitalarkivet.no. Manntall over Bergen bys innvånere 9. mai 1714. 
122 Bratland, Kenneth 2008. Åsane – i fortid og nåtid, s. 396-418 
123 Saa maata 1723, av Olaf Hanssen, med etterord av Joh. Litleskare 1928, s. 57 
124 Ibid. s. 26 
125 Ibid. s. 14-15 
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Om kvelden tok husholdet seg en lur.  Når de våknet opp igjen, tente de lys på lampen, 

og etter å ha spist, satt de til langt på natt og arbeidet. Mennene var også tømmermenn og 

jernsmeder og var ”ret hendige folck”. Flere ganger omtaler Saa maata folk som strevsomme, 

de var flittige til å arbeide og de strevde natt og dag for sin føde. 

Nærheten til byen og et marked var viktig, og i Bergen var det ofte marked. I byen 

solgte bøndene slaktekveg som okser, får, lam, kalv og høns, dessuten egg, fersk melk, 

rømme og smør, samt trevarer som øser, treskåler og tønnestaver, alt ifølge forfatteren. 

Varene de kjøpte var  

”en half tynde byg korn, kaldis Redn Kaadn, en sæck skaattemel, kaldisz Schaataa 
miøl-Sækjen, nogle kander graa eller sorte ærter, kaldisz grauerte, it par kander fransk 
salt, kaldisz grau Salte, nogle marcker toback, kaldis tobakje, kringler kaldis Bystomp, 
smaa simle Brød kaldis Haadnaabrø, smaa Commisbrø kaldis grau Ryl eller Ryholt, 
gandske smaa hvede brød 3 for 1 sk. kaldis Qvittabrød, resten anvendis i penger”.126  
 

”Skaattemel” mener Joh. Litleskare er mel som bøndene kjøpte direkte fra skotske fartøy.127 

Forfatteren skriver ingenting om at de solgte vadmel de hadde vevet eller andre stoffer i byen. 

Det er mulig at kvinnene spant og vevet bare til eget bruk eller omsatte stoffene lokalt. Noe 

husgeråd som kjeler eller stoffer til klær nevner hun heller ikke at de kjøpte i byen.  

Korn, mel og salt var nødvendighetsartikler som bøndene trengte til det daglige 

kosthold. Men forfatteren nevner også et nytt vareslag som tobakk som bøndene ”alle in 

Clinerer til tygge”.128 Tobakken var den av de nye kolonialvarene – sukker, kaffe, te og 

tobakk – som fortest ble akseptert og som spredte seg raskest etter at den ble introdusert i 

Europa på begynnelsen av det 17. århundre.129 Videre nevner forfatteren innkjøp av en rekke 

hvetebrød, rugbrød og kringler. Kringler og ”skaarne bye-brød” ble servert i bryllup, forteller 

hun.130 I løpet av 1700-tallet ble hvetebrød populært på kontinentet, det ble kjøpt hos bakeren 

framfor å bli bakt hjemme.131 Representerte disse forbruksvarene den nye typen 

forbruksmønster som var et resultat av utstrakt handel og sjøfart? Er hvetebrødene og 

tobakken eksempler på den nye formen for luksus som Jan de Vries kaller ”den nye luksus”? 

De nye luksusvarene var relativt rimelige og for alle og medførte behag og glede og ble ofte 

nytt i en sosial sammenheng. Som vi så over, ble brødene og kringlene servert i bryllup. ”Den 

gamle luksus”, derimot, ble benyttet av eliten for å markere stand og stilling.132 Eksempler i 

                                                
126 Ibid. s. 24 
127 Ibid. s. 57 
128 Ibid. s. 31 
129 Vries, Jan de 2008. The industrious revolution, s. 161. 
130 Saa maata 1723, av Olaf Hanssen, med etterord av Joh. Litleskare 1928, s. 20-21 
131 Vries, Jan de 2008, The industrious revolution s. 167-168 
132 Vries, Jan de 2008. The industrious revolution, s. 44-45 
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Norge på denne tiden var de skattlagte hodeplaggene som fontanger, parykker og franske 

”sætt” som alle var reservert de kondisjonerte.   

Når det gjelder den enkeltes livsløp, kan forfatteren fortelle at gutten begynte som 

gjetergutt etter noen måneders opplæring i lesing og skriving. Senere lærte han husarbeid som 

å lage redskaper av tre.133 Han tjente en åtte års tid i annen manns gård før han giftet seg, 

allerede 17-19 år, enten med en pike, men helst med en enke som satt på et gårdsbruk, og folk 

levde til de var 70-80 år.134 Foreldrene strevde for å se sine barn ”vel giftte og med gårdsz 

brug forsiunede”, så snart ”der kand være en liden jordepart leedig, ere de strax om den 

samme at beboe og besidde”.135  

Det store mannefallet under krigen kan være årsaken til at giftermålsalderen var så lav, 

utsikten til et ledig gårdsbruk var større siden bruk lå øde eller var bebodd av enker og døtre. 

Ståle Dyrvik mener at menns giftermålsalder, som viste stor spredning rundt gjennomsnittet, 

hovedsakelig var bestemt av individuelle forhold, i første rekke om vedkommende hadde et 

levebrød og kunne forsørge en familie.136  

 

 

Oppsummering 
Antall tjenere i mitt materiale var totalt 2513 og de fordelte seg ganske jevnt over hele 

distriktet, men med færre forholdsvis i kystdistriktene enn i midtre og indre strøk. Andel 

hushold med tjenere varierte fra 25 % for Lindås til 58 % for Voss. De bynære områdene 

hadde en høy andel tjenere. Dessuten var tjenerholdet høyt enkelte steder ved kysten der fisk 

var viktig som salgsvare. Her kom andel hushold med tjenere opp i 56 %. I neste kapittel vil 

jeg se om disse forholdene gjorde utslag på lønnen. Var det i de bynære områdene og ved 

kysten at lønnene var høyest?  

De bynære områdene hadde også flest kvinnelige tjenere, mens ytterste kyststrøkene 

hadde en overvekt mannlige tjenere. Flertallet av de voksne tjenerne var kvinner. De utgjorde 

totalt 64 %. Ødegaard har 66 % kvinner. Og sammen med døtre – de var dobbelt så mange 

som sønner (150 døtre og 75 sønner i Haus) – av husbondsfolket, sto de for en betydelig del 

av gårdsarbeidet. I løpet av krigsårene skulle det bli enda flere kvinner som drev gårdene 

alene, for som futen i Sunnfjord og Nordfjord skrev i 1718 om utkallingen av soldater: ”naar 

                                                
133 Saa Maata 1723, av Olaf Hanssen, med etterord av Joh. Litleskare 1929, s. 8.  
134 Ibid., s. 36-37. 
135 Ibid., s. 35. 
136 Dyrvik, Ståle 1987, ”Om giftarmål og sosiale normer. Ein studie av Etne 1715-1801” i Artikler i etnologi, s. 
39. 
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da atter igien schal Completeris og Recruiteres”, var det ingen å få tak i ”efftersom ej da andre 

findis, end Qvinder og smaa børn, sampt gamle bedagede mend, der hverchen kand dørche 

gaard eller tiene deris Maj.t for Soldat”.137 

Hele 76 % hadde bare én tjener, noe som er høyere enn Midt- og Nord-Norge hvor 57 

% hadde bare én. Andelen med to tjenere er lavere enn nordpå, det samme med andelen på tre 

og fire tjenere. 

Det var mange små tjenere i mitt distrikt, fra 7 % til 19 % og flertallet av dem var 

drenger. Noen av de små tjente bare for kosten, det samme gjorde flere av de gamle, og disse 

er derfor ikke tatt med i mine beregninger. Om de små var under tolv år (Myrheim) eller 16 år 

(Ødegaard) er usikkert. Men etter hvert som drengene ble eldre, må de ha flyttet eller tatt seg 

annet arbeid, fortrinnsvis dagarbeid med daglønn. Dette gjaldt særlig kyststrøkene. Her kan de 

ha tatt hyre på båt eller etablert seg som fiskere.  

At tjenerne var en mobil gruppe, viser manntallet for 1701 som oppga fødested.138 En 

del av de mannlige tjenerne i Fana og Sund var født i Bergen eller i nærliggende prestegjeld. 

Men den største gruppen tjenere i Fana født utenbygds, var født i Sunnfjord. I Sund 

prestegjeld kom den største gruppen fra Sunnhordland. Noen kom også fra Nordland, 

Romsdal, Sunnmøre, Sogn, Voss, Hardanger og Stavanger. 

                                                
137 Øvrebø, Egil 1996, I Kongens teneste. Militær utskriving frå Bergen stift under Store nordiske krig 1709-
1719, s.94. 
138 http://digitalarkivet.no. Manntall 1701 for Søndre Bergenhus amt. 
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Kapittel 3. Lønnen  
 
 
Innledning 
I forrige kapittel så vi at antall tjenere i Nordhordland og Voss fogderi 1711var 2513. Det var 

flere tjenere i indre og midtre strøk enn i kystdistriktene. I de midtre strøkene var tjenerne 

flest i de bynære områdene. Selv om det var færre tjenere i kystdistriktene enn i innlandet, 

endret forholdene seg i de ytterste sognene der fisket var hovednæringen. Her var det mange 

tjenere, de fleste av dem var drenger og mange av dem var små. Flertallet av tjenerne totalt 

var likevel kvinner, 64 % mot 36 % drenger. Ser vi på de enkelte prestegjeld, hadde mellom 

25 % og 58 % av husholdene tjenestefolk, de fleste bare én. 

I dette kapittelet vil jeg se på lønnen fra ulike sider. Hvor mye fikk pikene henholdsvis 

drengene i lønn i året i gjennomsnitt? Var det forskjeller sognene i mellom innen prestegjeldet 

og mellom distriktene? Hva fikk tjenerne i penger og hvor stor verdi utgjorde klærne? Kan 

forskjeller i lønn mellom tjenestefolk forklares ut fra alder og kvalifikasjoner? Hvordan var 

lønnen hos de kondisjonerte? Underveis vil jeg sammenlikne lønnen i Nordhordland og Voss 

med det sønnafjelske Norge og med Midt- og Nord-Norge. 

Myntenheten var riksdaler. Denne ble i Nordhordland og Voss inndelt i seks mark og 

hver mark i 16 skilling. En tønne korn - havre – kostet den gang én riksdaler, og en ku kostet 

tre riksdaler.139 Om tjenestelønnen skrev amtmannen i 1693 at så vidt han ”haver kunnet 

fornemme” fikk en voksen dreng eller tjenestepike i årslønn én bismerpund ull til klær, en 

halv hud til sko, ni eller ti alen av det aller groveste lerret, fem eller seks skilling pr. alen”.140 

Dessuten fikk de én riksdaler kontant, hvilket er ”brugelig om kring Byen i Nordhordlens 

fogderi, men lenger fra udi de andre fogderier mindre”.   

 

Kildekritiske vurderinger  
Tjenerne fikk kosten og et sted å sove på gården hvor de skulle arbeide. I tillegg mottok de en 

lønn i form av penger og klær. Det var denne hele- eller halve årslønn de ifølge Fredrik 4.s 

lov skulle skatte en sjettedel av, enten de mottok den ”udi Penge, Korn eller andre Vare”.141 

Prestene i Nordhordland fogderi har ikke oppgitt annen lønn enn penger og klær.142 Korn, 

                                                
139 Åsane bygdebok 1975, s. 171. 
140 Sellevold, Herman Kahrs 2003, Tilfang til bygdebok for Alversund, del 1, s. 18. 
141 Kong Friedrich den Fierdes Allernaadigste Forordninger og Aabne Breve, 1711-1712, V: Om adskillige 
extraordinaire Paabud i Norge, København, I – 5. 
142 RA. Rentekammeret. Fogderegnskap. Ekstraskatten 1711. Nordhordland og Voss. 
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husdyr eller annet er aldri nevnt som lønn. Grunnen kan være at det i 1701 hadde kommet 

forbud mot at tjenestefolk fikk utsæd som lønn eller fikk så hos bonden.143 Hvis det likevel 

hadde vært vanlig skikk å motta korn eller utsæd som lønn, å så hos bonden eller la egne dyr 

gå på beite hos ham, ville nok ikke bøndene så lett ha gitt slipp på denne tradisjonen. 

Dessuten hadde mange bønder lite kontanter å betale lønn med. I Finnmark skulle drengene 

ha en fiskelott i tillegg til den faste lønnen.144 Det var derfor godt mulig at tjenerne i 

fiskeriområdene fikk en liten del av fisken man fanget, mener Ødegaard. Han har imidlertid 

ikke funnet sikre opplysninger om dette. 

          Tjenerne hadde mulighet til bierverv. I en sak om brann på et skip som kom opp for 

høsttinget 5. november 1712 med Gulen skipredes allmue på tingstedet Halsvik, kom det fram 

at fire drenger var betalt av sine husbønder for å holde vakt på skipet.145 I en annen sak fra 14. 

november samme år med Hosanger skipredes allmue på gården Hushovde hadde en husbond 

gitt sin dreng penger til å leie skoghogst. Årsaken til at saken kom opp på tinget, var at en sau 

var blitt drept i samme skog og at eieren av skogen mente det var blitt hugget ulovlig i den.146   

          En annen mulighet var å ta seg arbeid i gruvene i Øvre Årdal, innerst i Sognefjorden. 

Lønnen i Årdal var i 1725 fire riksdaler i måneden.147 Men arbeiderne måtte selv holde seg 

med kost, klær og losji og mange greide ikke å legge seg opp penger. En kar, Jon Jonsen, fra 

Eivindvik ble dømt for hor i 1722 med nabokonen som ikke hadde sett sin mann på fem år. 

Han ble dømt til å betale 25 lod sølv, Mari til å miste alt hun eide. Betalte han ikke boten 

innen 15 uker, skulle han sendes til Årdal til han hadde tjent opp pengene. Trolig greide han å 

betale innen fristen, for han var ikke å finne på lønningslistene til Årdal gruver. I 1725 fikk 

han bygselsbrev på en gård. 

          Lønnen i mitt distrikt slik som prestene har beskrevet den, besto av penger og klær. De 

skrev for eksempel at en pike ”faar udi Løn og Klæder”, ”Løn oc Klæder for it Aar” eller en 

dreng ”nyder i Løn, Klæder oc aldt”.148  Så har prestene oppgitt årlig lønn for penger og klær 

sammenlagt for den enkelte og beregnet skatten som fogden deretter har skrevet av. Av de ni 

prestene er det bare prestene i Manger, Eivindvik og Hamre som har spesifisert lønnen i 

penger og klær.  Presten i Hamre har for eksempel en egen rubrikk med ”Deris Løn i Penger 

og Vaare”. Deretter har han spesifisert lønnen i penger og klær. Presten i Manger har også 

delt opp lønnen, og det samme har presten i Eivindvik. Dermed kan jeg finne ut hvor stor del 
                                                
143 Ødegaard, Leif 1975, Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711, s. 144. 
144 Ødegaard, Leif 1975, Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711, s. 213. 
145 http://www.digitalarkivet.no. Nordhordland tingbok, 5. nov. 1712.  
146 http://www.digitalarkivet.no. Nordhordland tingbok, 14. nov. 1712.  
147 Knut Bryn. Ifølge en masteroppgave under utarbeidelse om lønnene ved Årdal gruver. 
148 RA. Fogderegnskap. Ekstraskatten 1711. Nordhordland og Voss. 
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klærne utgjorde av den samlede lønnen. De aller fleste tjenerne har mottatt lønn i form av 

penger og klær. Noen mottok lønn bare i klær og flesteparten av disse var barn.   

          Skattet alle tjenerne av klærne de mottok i lønn? I blant skrev presten om en person at 

denne ”fortiener bare Kosten og Klær” og noen lønn er ikke oppgitt. Mest sannsynlig dreide 

det seg om de yngste eller de eldste av tjenerne. Men samme presten kunne også oppgi 

”smalebarn” eller ”gjeterpike” med bare en halv riksdaler i lønn i klær. Så beregnet han 

skatten som fogden skrev rett av.  Her har prestene i mangel av instrukser vært inkonsekvente. 

Noen har oppgitt de som bare fikk noen få mark i klær som lønn, andre ikke. Det var 

husbonden som etter loven måtte ”for dem betale og enhvers Beløb igien decoutere eller 

afkorte”.149 

          Tjenerne skulle etter Kristian 5.lov feste seg for et helt eller et halvt år.150 Faredagene 

var om våren den 14. april og om høsten den 14. oktober, og oppsigelse av tjenesten måtte 

skje åtte uker før faredagene. Svært mange av tjenerne har festet seg bare for et halvt år, dette 

gjelder særlig nord for Bergen i Hamre prestegjeld. Her står det at de tjener ”Till Paaske” eller 

”Eftter Paaske”. På Voss tjener de fleste enten ”1ste Termin” eller ”2dre Termin”.  Men selv 

om loven sa at man skulle feste seg for minst et halvt år, har noen arbeidet bare for et kvart år, 

trekvart år, hver tredje uke og en person arbeidet bare ”fra og til.”       

          Presten oppga lønnen for hver enkelt tjener og beregnet skatten. Fogden har deretter 

slått sammen prestens beregninger for tjenerne i hvert hushold og ført opp summen. Han har 

gått i gjennom og skrevet av prestenes beregninger av skatten. Unntaket er Sund prestegjeld. 

Her har presten oppgitt lønnen i ”Penger, Klær og Skor”. Skoskatten ble rubrisert separat hos 

fogden og betalt direkte til ham, så fogden har trukket fra mellom en tredels skilling og én 

skilling for prestens beregninger av folkelønnsskatten.  

   

Lønnen for piker og drenger i Nordhordland og Voss 
Jeg har valgt å følge samme rekkefølge på prestegjeldene slik de foreligger i vedleggene til 

fogderegnskapet og som jeg har fulgt i forrige kapittel. Fogden fulgte den samme rekkefølgen 

selv om han brukte den sivile inndelingen med skipreder. Jeg vil først vise resultatet for hele 

området, og etterpå kommentere de enkelte prestegjeld. Deretter vil jeg dele prestegjeldene 

inn i indre, midtre og ytre strøk og sammenlikne og kommentere forskjeller. Lønnen er 

omregnet til årslønn. 

                                                
149 Kong Friederich den Fierdes Allernaadigste Forordninger og Aabne Breve, 1711-1712, V: Om adskillige 
extraordinaire Paabud i Norge, København, 7-4. 
150 Kong Christian den femtes Norske Lov, 15de April 1687, 3-21-4 og 9. 
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Tabell 20. Gjennomsnittlig årslønn i riksdaler for piker og drenger 1711. Nordhordland og 
Voss. 
 
Prestegjeld Piker Drenger Totalt Sum 

Antall Lønn Antall Lønn Antall   Lønn 

Fana 138 2,40 78 3,43 *220 2,74 

Askøy 44 2,04 17 2,75 61 2,24 

Sund 62 1,98 67 2,69 129 2,35 

Manger 173 1,94 114 2,35 *288 2,10 

Lindås 98 1,53 64 1,88 162 1,67 

Eivindvik 96 1,14 64 1,97 *167 1,52 

Hamre 406 1,90 179 2,21 585 2,00 

Haus 160 1,43 64 1,75 *237 1,68 

Voss 405 1,26 258 1,87 *664 1,49 

Nordhordland og Voss. 

Antall og gjennomsnittslønn 

1582 1,67 905 2,21 2513 1,88 

* Følgende har med barn uten kjønnsangivelse: Fana har fire ”gjeterbarn” og Manger har et ”smalebarn”. På 
Voss er det også et ”barn”. Presten i Eivindvik har oppgitt syv tjenere uten kjønnsangivelse. Videre har presten 
for Haus unnlatt å føre opp 13 tjenere på to gårder eid av to byborgere. 1582 piker+905 drenger = 2487 + 26= 
2513. 
 
Gjennomsnittlig årslønn for piker er 1,67 og for drenger 2,21. Medianen for piker er 1,90. 

Medianen for drenger er 2,21. Det var Hamre prestegjeld som representerte medianen for 

både piker og drenger.   
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Diagram 2. Gjennomsnittlig årslønn i riksdaler for piker og drenger 1711. Nordhordland og 

Voss 
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Som vi ser av diagrammet følger linjene for pikers og drengers lønn hverandre ganske bra. 

Lønnene viser høy samvariasjon og korrelasjonen er 0,9.151 Dette skulle styrke påliteligheten 

av fogderegnskapet.  

          Prestegjeldene i diagrammet er sortert fra venstre til høyre med økende lønnsforskjell 

mellom kjønnene. I Hamre til venstre var pikenes lønn 86 % av drengenes, mens i Eivindvik 

til høyre i diagrammet utgjorde den bare 58 %. Askøy, Sund og Fana hadde de høyeste 

lønnene. For Fana og Askøy var nærheten til byen viktig. I Sund dominerte fisket  og her var 

drengene i flertall. Voss og Eivindvik lå lengst fra byen og hadde de laveste lønnene. For 

pikene var den laveste lønnen 1,14 riksdaler i Eivindvik og den høyeste var 2,40 i Fana. For 

drengene varierte den fra 1,75 riksdaler i Haus til 3,43 i Fana. Forskjellene som fantes tyder 

på lokale variasjoner innen prestegjeldene og mellom distriktene, noe jeg vil komme inn på i 

den følgende gjennomgang av prestegjeldene.   

          Nordhordland og Voss hadde 1,88 riksdaler i gjennomsnittslønn for begge kjønn. Til 

sammenlikning hadde Midt- og Nord-Norges 13 prestegjeld 2,55.152 Her var det stor variasjon 

mellom laveste lønn som tjenerne i Tromsø hadde med 1,50 og Finnmark den høyeste med 

5,77. Ellers var det bare Orkdal, Strinda og Fosen som hadde over tre riksdaler utenom 
                                                
151 Korrelasjonen er beregnet i Excel med funksjonen Pearson. 
152 Ødegaard, Leif, 1975, Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711, s. 180. 
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Finnmark og som trakk opp gjennomsnittet. Medregnet Tromsø hadde seks prestegjeld under 

to riksdaler slik som Nordhordland og Voss, fire prestegjeld inklusiv Finnmark over tre 

riksdaler og tre prestegjeld lå mellom to og tre. Oppgaver for Lofoten fins ikke. For pike og 

dreng har Ødegaard oppgitt henholdsvis 2,08 og 3,46.153 

                Kvalvåg har kommet fram til følgende gjennomsnittslønn for tjenestefolk hos 

vanlige bønder i Sør-Norge: 2,81 for piker og 3,61 for drenger.154 Høyest har lønnsnivået vært 

for drengene i Bratsberg og Nedenes amt. Her var det flere konkurrerende arbeidsmuligheter 

som drev lønnene opp. For pikene var ikke lønnene her tilsvarende høye. Ellers var 

lønnsnivået høyt både blant drenger og piker i Buskerud og Akershus amt, noe som skyldtes 

at man der fant de beste jordbruksbygdene i hele det undersøkte området. Siden lønnsnivået 

var sammenfallende i ulike distrikter med lik næringsstruktur, konkluderer han med at 

lønnsangivelsene i prestemanntallene var relativt pålitelige. 

 

De enkelte prestegjeld 

Her vil jeg ta for meg gjennomsnittslønnen sognevis i de enkelte prestegjeld.  

Fana prestegjeld var et godt jordbruksdistrikt med åkerbruk og fedrift. 
  
Tabell 21. Gjennomsnittlig årslønn i riksdaler for piker og drenger 1711. Fana 

Sogn Piker Drenger Totalt Sum 

Antall Lønn  Antall Lønn  Antall Lønn 

Fana 56 2,49 29 3,89 85 2,97 

Birkeland 59 2,12 25 2,26 *84+2 2,12 

Årstad 23 2,89 24 4,08 *47+2 3,42 

Antall og gj.snittslønn 138 2,40 78 3,43 220 2,74 
 

*Birkeland sogn har to gjeterbarn som hver får 0,50 riksdaler, og Årstad sogn har to gjeterbarn som får 
henholdsvis en og to riksdaler. 
 
          Lønnen for piker og drenger lå i de enkelte sogn høyere enn gjennomsnittet for hele 

fogderiet, og høyest for Årstad som lå nærmest byen. Prestegjeldet hadde en stor prestegård 

og mange gårder eid av embetsmenn i byen eller av kjøpmenn, og tjenerne på alle disse 

gårdene skilte seg ut med høy lønn. De fikk dobbelt så mye som hos vanlige bønder, der de 

fikk mellom én og to riksdaler. Det var svært få av embetsmennene som bodde på gårdene, og 

                                                
153 Ibid. s. 197. 
154 Kvalvåg, Hans Magne, 1974. Tjenerne som samfunnsgruppe 1711, s. 114-119. 



59 
 

bøndene var misfornøyde med at byfolk drev gårdsbruk og slapp skatt.155 Avlsgårdene 

nærmest byen, derimot, hadde få eller ingen tjenere. På en av disse gårdene lot eieren 

”Morgen og Aftten […] sin Pige gå ud af Byen og melke Kveget”. Eieren av en avlsgård fikk 

matvarer fra gården og eventuelt inntekter fra salg av gårdsprodukt i Bergen.156  

          Kvalvåg har beregnet lønnen ut fra regionale og næringsøkonomiske hensyn som 

fjellbygder, skogsbygder, kystbygder og gode jordbruksbygder. Selv om størrelsen på 

gårdsbrukene var mindre i Fana enn østpå, kom prestegjeldet næringsmessig inn under 

kategorien gode jordbruksbygder. Lønnsmessig lå gjennomsnittet lavere enn hos Kvalvåg 

som oppgir 3.11 og 3.95 for henholdsvis piker og drenger.157    

          Ødegaard oppgir 2.10 og 3.29 for henholdsvis pike og dreng i middels 

jordbruksdistrikter, og 2.39 for piker og 3.43 for drengene i de gode jordbruksdistriktene i 

Midt- og Nord-Norge.158 

          Askøy prestegjeld hadde en blanding av vanlige gårder med et stort innslag av 

kystbygder, og det var kort vei med båt til byen. Prestegjeldet hadde flere store 

embetsmannsgårder, noe som forklarer lønner over gjennomsnittet. Pikene var i flertall og 

tjente gjennomsnittlig vel to riksdaler. Noen av drengene var små, de fleste øvrige drenger 

tjente hos de kondisjonerte. Selv om mange av gårdene hadde sildevåger, mener Fossen at de 

ga nokså beskjedne fangster og at folk herfra dro sørover til fiskevær i Sund eller til 

Sunnhordland.159  

 

Tabell 22. Gjennomsnittlig årslønn i riksdaler for piker og drenger 1711. Askøy 
 

Askøy prestegjeld Piker Drenger Totalt Sum 

Antall Lønn Antall Lønn Antall Lønn 

Antall og gj.snittslønn 44 2,04 17 2,75 61 2,24 

 

 

          Sund prestegjeld hvor fisket alltid har vært den viktigste næringsveien, hadde et flertall 

av mannlige tjenere i det nordlige sognet Fjell, så her skulle man forvente høye lønner. 

 
                                                
155 Hjellestad, Hermod 1933, Fana, band 1, side 235-237. 
156 Det stig av hav … Fjell bygdebok 1996, band 1, s. 323. 
157 Kvalvåg, Hans Magne 1974, Tjenerne som samfunnsgruppe 1711, s. 124.  
158 Ødegaard, Leif 1975, Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711, s. 200. 
159 Fossen, Anders Bjarne 1999, Askøys historie, bind 1, s. 178. 
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Tabell 23. Gjennomsnittlig årslønn i riksdaler for piker og drenger 1711. Sund  

Sogn Piker Drenger Totalt Sum 

Antall Lønn Antall Lønn Antall Lønn 

Sund 33 2,19 27 3,04 60 2,57 

Fjell 29 1,75 40 2,48 69 2,16 

Antall og gj.snittslønn 62 1,98 67 2,69 129 2,35 

 

Det er likevel i Sund sogn vi finner de høyeste lønnene både blant piker og drenger. Her var 

det en stor prestegård, en gjestgiver og to handelssteder, alle med godt lønte tjenere. Byborger 

Abraham Wessel eide både Glesvær og Telavåg.160 På gårdene Glesnes og Telle var det 

mange hushold, så noen av folkene her kan ha arbeidet for Wessel. I Fjell sogn arbeidet det 

mange drenger på de ytre øyene og de fikk god lønn. Men sognet hadde den nest høyeste 

andelen små drenger, 18 %, og disse tjente mye mindre. Sund prestegjeld var ved siden av 

Fana meget attraktivt for innflyttere. Prestegjeldet hadde i 1701 den største gruppen mannlige 

tjenere født utenbygds av alle prestegjeldene i fogderiet.161 De var født i Sunnfjord, 

Sunnhordland, Hardanger og Voss. Noen kom også fra Bergen, Sogn, Sunnmøre og 

Nordland. 

 Manger prestegjeld er et kystdistrikt og hadde en blanding av jordbruk og fiske. 

 

   Tabell 24. Gjennomsnittlig årslønn i riksdaler for piker og drenger 1711. Manger  

Sogn Piker Drenger Totalt Sum 

Antall Lønn Antall Lønn Antall Lønn 

Sæbø 15 1,98 12 1,93 27 1,96 

Manger 30 1,88 14 2,54 *44+1 2,05 

Bø 40 1,98 35 2,07 75 2,02 

Herdla 88 1,94 53 2,57 141 2,18 

Antall og gj.snittslønn 173 1,94 114 2,35 288 2,10 
* Et smalebarn får 0,50 i klær. 

 

I nåværende Øygarden, som omfattet Herdla og ytre Bø, like nord for Fjell i Sund prestegjeld, 

var det mange tjenere og her var lønnen høyest for drengene. Den kan sammenliknes med 
                                                
160 Det stig av hav … Fjell bygdebok 1996, band 1, s. 306. 
161 http://www.digitalarkivet.no. Manntall 1701 for Søndre Bergenhus amt. 
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lønnen i Fjell sogn. Piker var det også på nesten hver gård. Fisket var viktig, men i likhet med 

Fjell sogn i Sund var mange av drengene små. Hernar og Heggholmen var privilegerte 

handelssteder som hadde monopol på handel i området vidt omkring.162 Heggholmen var eid 

av samme Abraham Wessel som også eide handelssteder i Sund. På øyene ved handelsstedet 

tjener drengene over gjennomsnittet. Bruken av garn og line hadde økt utover på 1600-

tallet.163 Not var også i bruk til å fange sild, sei, mort, laks og makrell.  På grunn av de høye 

kostnadene var det ganske utbredt for bøndene å være deleier i båter og nøter. Det lå fiske- og 

sildevåger til mange gårder og andre enn eierne har måttet betale leie for disse, fra en 

fjerdedel til en åttendedel av fangsten. 

Lindås prestegjeld ligger lenger nord enn Manger og Sund og bare en fjerdedel av 

husholdene hadde tjenere. Her har man stort sett greidd seg med egne barn som arbeidskraft. 

Også i 1701 var det mange hjemmeværende sønner på gårdene.164 Det var ingen innflyttede 

tjenere her, noen av sønnene hadde heller flyttet ut og tatt seg tjeneste i Manger eller Hamre, 

eller de var soldater. 

  

Tabell 25. Gjennomsnittlig årslønn i riksdaler for piker og drenger 1711. Lindås 

Skiprede Piker  Drenger Totalt Sum 

Antall Lønn Antall Lønn Antall Lønn 

Lindås 58 1,73 44 2,03 102 1,86 

Radøy, Alenfit, Gulen og Eikanger 40 1,23 20 1,56 60 1,34 

Antall og gj.snittslønn 98 1,53 64 1,88 162 1,67 

 

Sentralt i prestegjeldet var pikene i flertall blant tjenerne, men på øyene rundt handelsstedet, 

det senere Fedje sogn, var flertallet drenger, det samme var tilfellet for Austrheim sogn. Hele 

19 % av tjenerne var små i prestegjeldet. Både handelsstedet og øyene hørte inn under Lindås 

skiprede, hovedsognet i prestegjeldet. Her var lønnene best både for piker og drenger. Øyene 

utenfor fastlandet ligger i kort avstand fra øyene i Eivindvik.  

 

          Eivindvik sogn i Eivindvik prestegjeld lå lengst nord og hadde en blanding av 

jordbruksbygder og øyer hvor fisket var viktig. Det var likevel herfra det var lengst vei til det 

viktige eksportmarkedet i Bergen. 

                                                
162 Asphaug, Arne 1992, Øygarden 1850-1885, s. 106. 
163 Det stig av hav … Fjell bygdebok 1996, band 1, s. 298-299. 
164 http://www.digitalarkivet.no. Manntall 1701 for Bergenhus amt. 
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Tabell 26. Gjennomsnittlig årslønn i riksdaler for piker og drenger 1711. Eivindvik 

Eivindvik Piker Drenger Totalt Sum 

Antall Lønn Antall Lønn Antall Lønn 

Antall og gj.snittslønn 96 1,14 64 1,97 *160+7 1,52 

*Her har jeg føyd til syv tjenere uten kjønnsangivelse fra to gjestgivere og klokkeren, antallet blir da 167.  

 
Disse syv fikk i gjennomsnitt litt høyere lønn, 2,50, og bidro til å trekke gjennomsnittslønnen 

opp. Pikene i Eivindvik hadde den laveste lønnen i hele fogderiet, og den utgjorde bare 58 % 

av drengenes. Det var få drenger på fastlandet, her var pikene i flertall. Forholdene var 

omvendt på øyene, og her fikk drengene høyere lønn, særlig i klær. Lønnen lå ikke langt unna 

drengenes i Lindås’ skiprede.    

          Hamre prestegjeld lå i sentrum av Nordhordland på begge sider av Osterfjorden og 

Sørfjorden og fastlandet grenset til Bergen. Bøndene levde av åkerbruk, fedrift, skogbruk og 

bygningsarbeid. 

 

Tabell 27. Gjennomsnittlig årslønn i riksdaler for piker og drenger 1711. Hamre  

Skiprede Piker Drenger Totalt Sum 

Antall Lønn Antall Lønn Antall Lønn 

Alenfit 98 1,94 48 2,48 146 2,12 

Eikanger 80 1,73 42 1,72 122 1,73 

Hosanger 84 1,97 41 2,46 125 2,13 

Mjelde 16 1,32 4 1,67 20 1,39 

Arna 93 2,07 31 2,40 124 2,16 

Herdla 35 1,84 13 1,74 48 1,81 

Antall og gj.snittslønn 406 1,90 179 2,21 585 2,00 

 

I dette prestegjeldet var det mange piker som arbeidet som tjenere. Lønnen var høyest for dem 

i Arna som lå like nord for byen. Ellers var lønnen for drengene høy både i Alenfit, Hosanger 

og Arna. Nærheten til byen betød en del, men også tilgang til sjøen og fiske.  

          Det er vanskelig å vurdere dette prestegjeldet opp mot Kvalvågs og Ødegaards 

kategorier siden bøndene her hadde små gårder og drev variert med både jordbruk, februk, 

skogsdrift og fiske. Her var det også mange som tjente bare for et halvt år. 
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          Det var herfra Knut Monsen Fjellanger kom. Han var fra Hosanger og ”farta rundt og 

hissa allmugen til aksjonar mot alle som ville fortelja presten kva løn dei gav tenestefolket 

sitt”.165 Han har måttet oppgi en dreng som arbeidet bare til påske og som fikk 0,67 riksdaler. 

          Haus prestegjeld lå nord og øst for byen og bøndene livnærte seg av åkerbruk, fedrift 

og skogbruk. 

 

Tabell 28. Gjennomsnittlig årslønn for piker og drenger 1711. Haus prestegjeld 

Skiprede Piker Drenger Totalt Sum 

Antall Lønn Antall Lønn Antall Lønn 

Hosanger 17 1,74 12 1,93 29 1,82 

Mjelde 62 1,38 28 1,57 90 1,44 

Arna 58 1,38 17 1,64 75 1,44 

Skjold og Vassvær 23 1,48 7 2,50 *30+13 2,53 

Antall og gj.snittslønn 160 1,43 64 1,75 237 1,68 

*I Skjold skiprede var det 13 tjenere hos to byborgere, og det totale antall tjenere blir 237. 

 
Disse 13 tjenerne trekker gjennomsnittslønnen opp. Likevel lå lønnen til drengene totalt under 

gjennomsnittet for hele området. Mjelde skiprede i Haus sammenliknet med samme skiprede i 

Hamre hadde omtrent samme lønn for piker som for drenger. Skipredet lå på Osterøy og har 

sannsynligvis hatt nokså fast lønn. Arna skiprede, derimot, som strakte seg fra de vestlige til 

de østlige områder, viser ikke den samme likhet i lønn i de to prestegjeldene. Den delen av 

Arna skiprede som lå i Hamre var nærmere byen og hadde høyere lønn. Sammen med Hamre 

og Askøy hadde Haus prestegjeld den høyeste andel piker i fogderiet. 

          Voss prestegjeld var stort, folkerikt og fruktbart, men lå langt inne i landet mellom 

Hardangerfjorden og Sognefjorden. Vossebygdene lå mer for seg selv enn fjordbygdene, og 

folket måtte lære å stole på seg selv og sitt og greie seg med det som jorden, skogen og fjellet 

ga.166 I eldre tid levde folk av det de selv avlet og handelen var liten på grunn av lang og tung 

transport. Avl av dyr ble tidlig en viktig næringsvei og driftekarene var viden kjent.167 

 
 
 
 
 

                                                
165 Døssland, Atle 1998, Frå 1650 til 1800, i John Ragnar Myking m.fl.(red.), Strilesoga band 3, s. 129. 
166 Sæbø, Per 1953, Voss, ei orientering om Vossabygdene i gamal og ny tid, s. 17-19. 
167 Ibid. s. 137. 
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Tabell 29. Gjennomsnittlig årslønn i riksdaler for piker og drenger. Voss  

Sogn Piker Drenger Totalt Sum  

Antall Lønn  Antall Lønn  Antall Lønn 

Evanger 66 1,05 38 1,56 104 1,23 

Vang      279 1,32 187 1,87 *466+1 1,54 

Vinje 60 1,18 33 2,22 93 1,55 

Antall og gj.snittslønn 405 1,26 258 1,87 664 1,49 
*I Vang sogn er det i tillegg et barn som får 1,17 riksdaler. 

 
Voss hadde den største utskrivingen av soldater i hele fogderiet, 16 % av de mannlige 

tjenerne, men kjønnsfordelingen var likevel jevnere enn i midtre strøk. Her var antall hushold 

med tjenere høyest. På Voss tjente pikene best i Vang sogn som var sentrum i prestegjeldet. 

Det overraskende er at fjellbygden Vinje hadde høyere lønn for drenger enn Vang. Men i 

Vinje var det bare 6 % utkalte soldater blant tjenerne og lavest andel drenger for prestegjeldet, 

bare 37 %. Drengene var få og antagelig godt voksne og dermed ettertraktet arbeidskraft. 

Bortsett fra Vinje lå lønnene på Voss under gjennomsnittet for hele fogderiet. 

I Kvalvågs oversikt over fjellbygdenes lønnsnivå sønnafjells, lå pikenes lønn på 2.69 

og drengenes på 3.65.168 Lønnsnivået her lå relativt høyt, særlig for drenger, og høyere enn 

lønnene i skogsbygdene og fiskeribygdene, bare overgått av lønnene i de gode 

jordbruksbygdene. En delvis forklaring er at noen av fjellbygdene ble karakterisert som 

relativt gode jordbruksbygder. 

  

Distriktsvis sammenlikning 

Fordelingen i ulike distrikter etter næringsgrunnlag har jeg begrunnet i innledningen. 

Voss har jeg plassert i indre strøk, mens Fana, Hamre og Haus med åkerbruk, fedrift og 

skogbruk er plassert i midtre strøk, og de øvrige tilhører kyststrøkene. 

I kystbygdene sønnafjells var det færrest tjenere og lavest lønn. Pikene og drengene 

tjente henholdsvis 2,32 og 3,08 riksdaler.169 Det var nesten bare piker her, drengene regner 

Kvalvåg med var unge. I fiskeridistriktene nordpå tjente pikene og drengene henholdsvis 1,72 

og 3,96 riksdaler.170 Det usedvanlig høye lønnsnivået blant drengene i Finnmark slår ut her. 

   

                
                                                
168 Kvalvåg, Hans Magne 1974, Tjenerne som samfunnsgruppe 1711, s.124 -128.  
169 Ibid., s. 123-125. 
170 Ødegaard, Leif 1975, Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711, s. 199-200.  
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 Tabell 30 A. Gjennomsnittlig årslønn i riksdaler for piker og drenger 1711. Distriktsvis  

Distrikt Prestegjeld Piker Drenger Totalt Sum 

Antall Lønn Antall Lønn Antall Lønn 

Kyst Askøy, Sund, 

Manger, Lindås og 

Eivindvik 

473 1,70 326 2,27 799 1,93 

Midtre Fana, Hamre og 

Haus 

704 1,89 321 2,41 1025 2,05 

Indre Voss 405 1,26 258 1,88 663 1,50 

Antall og 

gj.snittslønn 

 1582 1,67 905 2,21 2487 1,87 

 
 
I Nordhordland og Voss tjente piker og drenger best i midtre strøk og minst i indre strøk. I 

midtre strøk lå lønnene for piker og drenger over gjennomsnittet, mens lønnene på Voss lå 

under gjennomsnittet. Kystdistriktene ligger temmelig nær gjennomsnittet. Hvis Askøy hadde 

vært med blant prestegjeldene i midtre distrikt, hadde tendensen med høyest lønn her blitt 

forsterket. Askøy prestegjeld hadde en del kystbygder hvor fiske var viktig, men samtidig lå 

prestegjeldet en kort båttur til byen. Som det framgår av tabellen under, blir forskjellene 

likevel små når jeg inkluderer Askøy i midtre strøk. 

 
Tabell 30 B. Gjennomsnittlig årslønn i riksdaler for piker og drenger 1711. Distriktsvis  
 

Distrikt Prestegjeld Piker Drenger Totalt Sum 

Antall Lønn Antall Lønn Antall Lønn 

Kyst Sund, Manger, Lindås 

og Eivindvik 

429 1,67 309 2,25 738 1,91 

Midtre Fana, Askøy, Hamre og 

Haus 

748 1,90 338 2,43 1086 2,07 

Indre Voss 405 1,26 258 1,88 663 1,50 

Antall og 

gj.snittslønn 

 1582 1,67 905 2,21 2487 1,87 
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Lønnen i penger og klær     
Klær var en viktig og betydelig del av lønnen. Hvor stor andel utgjorde klærne? Hvilke 

klesplagg besto lønnen av? Her har jeg ikke funnet noen angivelser fra prestene i mitt 

materiale, så jeg har måttet gå til Ødegaards oppgave og gjengi derfra.171 Noen prester oppga 

mengde stoff, og eventuelt hva stoffene skulle brukes til. Presten i Surnadal på Nordmøre sier 

at en dreng brukte tre og en halv alen vadmel til trøye og tre alen til et par bukser. En 

fullvoksen pike fikk et skjørt av vadmel og et snøreliv, sannsynligvis av lerret. Drengene fikk 

i tillegg én alen vadmel til hoser, og jentene to mark ull til hoser. Ødegaard går ut fra at 

drengene også fikk ull til hoser. Dessuten fikk de to par sko hver. Drengene som fisket fikk 

låne skinnklær. Det er uklart om de fikk en viss mengde stoffer som de selv måtte sy om til 

klær eller om man regnet prisen etter hvor mye tøy som gikk med til de ulike plaggene. 

Verdien av fullklær for en dreng ble i et vedlegg til skattelistene oppgitt å være tre 

riksdaler.172 

           Kvalvåg mener at de fleste prestene ikke har betraktet strengt nødvendige klær og sko 

til barnetjenerne som skattepliktig inntekt.173 De prestene som har ført opp disse barna, har 

imidlertid satt lønnene svært lavt. Sogner skriver at en tjenestejente i Bjelland i Lista fogderi 

fikk i årslønn en halv riksdaler i penger og klær til en verdi av en og en halv riksdaler.174 

Prestene i Nordhordland og Voss har noen ganger oppgitt klær i lønn og denne er blitt 

skattlagt. Andre ganger har de nevnt at tjeneren fikk bare klær og ikke oppgitt verdien. 

          Hermod Hjellestad har beskrevet klesdrakten i Fana ut fra bilder fra ca.1700.175 For 

kvinnene gikk skjørt og trøye i ett, laget av svart vadmel og med halsåpning. Mennene gikk i 

hvit vadmelskofte med åpning i halsen kantet med rødt. Koften rakk til knærne. Buksene var 

side og trange og rakk ned til skoene. Pikene sydde sine egne og drengens klær, fargen til 

vadmelet og arbeidet med fargingen måtte de også sørge for. Skoene var det vanlig at 

drengene laget til pikene.176 Han refererer til Ludvig Holberg som skrev at skoene var av hud 

som bindes om føttene.177 Samme klesdrakt er beskrevet i Haus nord for Bergen i 1723 av 

forfatteren av ”Saa maata”. Bøndene brukte ”derisz boxer, hoszer med hosze Saaler skaaret 

                                                
171 Ødegaard, Leif 1975, Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711, s. 147-149. 
172 Ibid. s. 153. 
173 Kvalvåg, Hans Magne 1974. Tjenerne som samfunnsgruppe 1711, s. 40-41.  
174 Sogner, Sølvi 2007, ”Litt om de kondisjonerte i Nedenes fogderi og i Kristiansand ut fra ekstraskattene 
1711”i Adelskap forplikter, s. 20. 
175 Hjellestad, Hermod 1933. Fana bygdebok band 2, side 20-23. 
176 Myking, John Ragnar 1990, Fana bygdebok, band 2, bønder nær byen, s. 33.  
177 Ludvig Holberg var huslærer hos prestene i Fana, i Bergen og på Voss på begynnelsen av 1700-tallet. 
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udjet af hvidt vadmell”.178 Disse buksene kaltes ”Lang-Boxaa. Til daglig kledde de seg ”alle 

mandfolck udj hvide vadmels vamper, deels og gull barckede vamper, hvide langboxer, og 

gull barckede huusskoe, men alle qvindfolckene ere klæde lige som de Wossische og 

Hardangersche qvindfolck i sorte vadmelsz klæder og huus skoe”.  

Det er tre prestegjeld i mitt område som spesifiserer lønnen, nemlig Manger, Eivindvik 

og Hamre. I tabellen forekommer det noen personer som bare har fått oppgitt lønn i klær og 

andre som bare har fått pengelønn. Men forholdet mellom lønn i klær og i penger skulle 

likevel være klar. 

 
Tabell 31. Gjennomsnittlig årslønn i riksdaler for piker og drenger 1711. Klær og penger 
 
Prestegjeld Sogn eller 

skiprede 

Piker Drenger 

Antall Klær Penger Sum Antall Klær Penger Sum 

Manger Sæbø 15 1,34 0,63 1,98 12 1,43 0,50 1,93 

Manger Manger 30 1,22 0,66 1,88 14 1,74 0,80 2,54 

Manger Bø 40 1,42 0,56 1,98 35 1,37 0,70 2,07 

Manger Herdla 88 1,30 0,64 1,94 53 1,36 1,21 2,57 

Eivindvik Eivindvik 96 0,66 0,47 1,14 64 1,39 0,58 1,97 

Hamre Alenfit 98 1,15 0,79 1,94 48 1,27 1,21 2,48 

Hamre Eikanger 80 1,28 0,45 1,73 42 1,12 0,60 1,72 

Hamre Hosanger 84 1,03 0,94 1,97 41 1,28 1,17 2,46 

Hamre Mjelde 16 1,15 0,17 1,32 4 1,38 0,29 1,67 

Hamre Arna 93 0,48 1,59 2,07 31 0,84 1,58 2,42 

Hamre Herdla 35 1,32 0,52 1,84 13 1,51 0,22 1,74 

Antall og 

gj.snittslønn 

 674 1,04 0,76 1,80 357 1,29 0,92 2,21 

 
Medianen for piker er 1,22 for klær og for penger 0,63. For drenger er medianen 1,37 for klær 
og for penger 0,70. 
 
For pikene utgjorde verdien av klærne 57,8 % av lønnen og pengene 42,2 %. For drengene 

utgjorde klærne 58,3 % av lønnen og pengene 41,6 %, den samme forholdsverdien for begge 

kjønn. Dette er så sammenfallende tall at det må bety at det har vært fast verdi på klærne og 

på forholdet mellom klær og penger for piker og drenger i de tre prestegjeldene, noe som 

                                                
178 Saa maata, s. 6. 



68 
 

diagrammet under også viser. Det har dermed vært liten forskjell i lønn fra bygd til bygd. At 

tallene følger samme trend mellom sognene, tyder også på at de er pålitelige. Det eneste 

skipredet som skiller seg ut, er Arna i Hamre prestegjeld. Her er pengelønnen høyere enn 

verdien på klærne, både for piker og drenger. Det skyldtes kanskje at dette området lå på 

fastlandet og grenset til byen. Hadde de egne klær eller kjøpte de stoffer i byen som de selv 

sydde klær av? Mange av dem festet seg for bare halve året og hadde muligens derfor egne 

klær.  

  

Diagram 3. Gjennomsnittlig årslønn i riksdaler for piker og drenger 1711. Klær og penger 
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Prestene i Manger og Hamre har satt en halv riksdaler i klær som minimumsbeløp i oppgitt 

lønn for en tjener. Dette er samme beløp som noen av gjeterbarna får. Det er her grensen har 

gått for beløp det skulle skattes av i hvert fall for prestene i Hamre og Manger. Presten i 

Eivindvik har oppgitt fire mark som minimumslønn, mottatt i klær, dvs. 0,67 riksdaler.  

         Det er vanskelig å se forholdet penger og klær når beløpene er oppgitt i riksdaler, mark 

og skilling. Lagmannen på Hop gård, Askøy prestegjeld, har oppgitt spesifisert lønn bare i 

riksdaler på ni av tjenerne på eget løst ark. Alle fikk mer lønn i klær enn i penger. Én dreng 

fikk fire riksdaler i klær og to i penger, to drenger fikk hver tre riksdaler i klær og to i penger. 

Ytterligere to drenger fikk hver tre riksdaler i klær og én i penger, og den siste fikk to 

riksdaler i klær. Klesverdien utgjorde mer enn det de fikk i penger, opp mot 75 %.  

          Av pikene fikk Anne budeie tre riksdaler i klær og én i penger. Synneve fikk to 

riksdaler i klær og én i penger, og Lille Brite fikk to riksdaler i klær. Klesverdien av 
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totallønnen er høy hos pikene også. Det samme forholdet mellom klær og penger har 

sogneprestene i Manger og Eivindvik oppgitt for sine tjenere. 

 Når det gjelder det sønnafjelske Norge har Kvalvåg funnet spesifikasjon av 

tjenerlønnene i Gudbrandsdalens fogderi og noen prestegjeld i Jarlsberg grevskap og i Åseral 

prestegjeld i Råbyggelagets fogderi.179 Han har utarbeidet en tilsvarende type tabell som min 

tabell 32. For piker utgjorde klær i gjennomsnitt 1,92 riksdaler og penger 0,91, og for drenger 

utgjorde klær 2,12 riksdaler og penger 1,66.180 Konklusjonen hans er at gjennomsnittsverdien 

av klærne varierte mye mellom prestegjeld og distrikter. Det samme gjorde pengelønnen. Han 

har ikke satt de to verdiene opp mot hverandre for å finne ut hvor stor andelen klær og penger 

var av totallønnen. Som det framgår av tabellen hans, utgjorde likevel klesverdien mer enn 

pengelønnen for de fleste prestegjeld. Han har summert tallene og jeg har regnet ut at klærne 

for pikene utgjorde 68 % og pengene 32 % av totallønnen. For drengene utgjorde klærne 56 

% og pengene 44 % av totallønnen. Den høyeste verdien av klærne var i hans distrikt satt til 

tre riksdaler og den laveste til 0,25. 19 % av tjenerne fikk lønn bare i form av klær.  

 Ødegaard har regnet ut lønnen i penger og klær for Nordmøre fogderi med prosentvis 

avvik fra gjennomsnittslønnen, men han har ikke summert.181 For pikene var kleslønnen i 

gjennomsnitt 1,48 og pengelønnen 0,86, noe jeg har regnet ut skulle utgjøre 63 % verdi i klær 

og 37 % i penger. For drengene var kleslønnen 1,94 og deres pengelønn 1,75, verdien av 

klærne utgjorde 53 % og pengene 47 % av totallønnen. Pikene har fått høyere andel lønn i 

klær enn i penger i forhold til drengene både for det sønnafjelske og det nordafjelske.  

Ødegaard mener som Kvalvåg at det var verdien av klærne som skapte de store avvikene i 

lønn mellom prestegjeldene. Dette var opplagt tilfelle når klærne utgjorde en betydelig andel 

av totallønnen. Men denne andelen har ikke Kvalvåg og Ødegaard beregnet. 

  

  

Barnetjenerne og lønnen 
I kapittel 2 fant jeg at antall tjenere som er omtalt som ”liden” varierte mellom 7 % og 19 % i 

de seks prestegjeldene som anga alder. De fleste barnetjenerne fikk lønn bare i klær men 

unntak fantes. Ser jeg nøyere på lønnsangivelsene i de seks prestegjeldene, og går ut fra at 

barna fikk de laveste lønnene, fantes det nok flere barnetjenere noen steder enn de presten har 

oppgitt som ”liden” i sitt prestegjeld. Barna hadde de laveste lønnene, og der det spesifiseres i 

                                                
179 Kvalvåg, Hans Magne 1974, Tjenerne som samfunnsgruppe 1711, s. 141-148. 
180 Ibid. s. 143. 
181 Ødegaard, Leif 1975, Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711, s. 152. 
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penger og klær, mottok de i overveiende grad lønn bare i form av klær. I det følgende har jeg 

derfor sett bare på de tre prestegjeldene der presten har virket konsekvent i sin angivelse av 

alder. Dette gjelder Sund (19 % barnetjenere), Manger (14 %) og Lindås (17 %). De er alle 

kystdistrikter. 

 

Tabell 32. Gjennomsnittlig årslønn i riksdaler for barnetjenerne 1711.  

Prestegjeld Piker Drenger Totalt Sum 

Antall Lønn Antall Lønn Antall Lønn 

Sund 8 1,48 16 1,72 24 1,64 

Manger 12 1,09 27 0,76 *40 0,85 

Lindås 12 0,89 15 0,96 27 0,93 

Antall og gj.snitt 32 1,11 58 1,08 91 1,08 
* Manger hadde også et ”smalebarn” som fikk en halv riksdaler i klær. 
 
 I Sund prestegjeld var det mange barnetjenere og her tjente de mest. I kapittel 2 så vi at 

drengene var i flertall her og at de hadde den tredje høyeste lønnen, etter Fana og Askøy. 

Mange av drengene var små imidlertid, likevel fikk de god lønn, alle hadde over én riksdaler, 

en liten dreng fikk sågar over tre. De små pikene fikk også mellom én og to riksdaler. Til 

sammenlikning fikk de fleste barna i Manger bare en halv riksdaler, og dette var i klær. Så lav 

lønn fikk ingen i Sund. I Lindås fikk de fleste mer enn én riksdaler, men her er også laveste 

lønn som i Manger en halv riksdaler. 

Ødegaard fant en klar sammenheng mellom alder og lønn.182 En ”voksen” fikk best 

betaling, mens en ”ung” var noenlunde fullt utvokst men ikke kvalifisert til å utføre en voksen 

manns arbeid. En 18-åring ble omtalt som halvvoksen og fikk mindre i lønn enn de ”voksne” 

og ”unge”. Lavest lønn fikk de som var omtalt som ”liden”, dvs. 15 år og yngre. I mitt 

materiale er bare ”liden” oppgitt. Til tross for at mange tjenere innen samme sogn fikk lik 

lønn, var det likevel hele tiden små variasjoner, noe som sannsynligvis skyldtes forskjell i 

alder.   

 

Lønnen hos de kondisjonerte 
De kondisjonerte ble definert av Kvalvåg som ”statens høyere tjenere og embetsmenn av alle 

kategorier samt de bedre stilte borgere med familier”.183 I påbudet om ekstraskatten 

                                                
182 Ødegaard, Leif 1975, Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711, s. 201-205. 
183 Kvalvåg, Hans Magne, Tjenerne som samfunnsgruppe 1711, s. 88. 
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21.februar 1711 var de inndelt i tre grupper og skulle betale fra en til fire riksdaler i skatt, alt 

etter rang, for sine parykker og fontanger som de ”bruger og bærer”.184 Presten kunne bruke 

skjønn i fastsettelsen av skatten. De kondisjonerte ble titulerert med Seign.(seigneur), Hr og 

Madam(e) i fogdemanntallet og ”lader sine skoe giøre i byen hvor de stemples og betales”. De 

tre gruppene er den sivile embetsstand, den militære embetsstand og den geistlige 

embetsstand. Ødegaard og Kvalvåg har også med en fjerde gruppe, en samlegruppe av 

borgere. Det er disse gruppene som hadde fire og flere tjenere i tabell 11 i kapittel 2. 

          Den geistlige embetsstand har vært lettest å få oversikt over fordi husholdene til 

prestene, kapellanene og enkene er blitt nedskrevet samlet enten først eller sist i prestenes 

manntall. Når det gjelder den sivile embetsstand har jeg måttet gå til fogdens manntall og til 

bygdebøkene. Fogden har ofte notert navn og stilling på embetsmennene og på de geistlige. 

Der bygdebøkene ikke har kunnet gi opplysninger, har jeg gått gjennom Kopp- og 

ildstedsskatten for 1. juni 1711 og kunnet supplere prestens og fogdens opplysninger.185 Når 

det gjelder den militære embetsstand, har medlemmene sannsynligvis vært bosatt i Bergen og 

skattet der, eller rapportert om sine tjenere til sine militære overordnede. I prestemanntallet 

har jeg funnet bare tre korporaler, en løytnants ”kiereste”, en løytnants enke og en oberstinne. 

De skiller seg ikke ut fra bøndene i antall tjenere eller lønn. Denne gruppen har jeg derfor 

utelatt. Noen få kondisjonerte hushold har ikke spesifisert lønnen i kjønn og disse er ikke 

inkludert. 

          De øvrige kondisjonerte hadde flere tjenestefolk enn bøndene, og fordelingen mellom 

piker og drenger var også jevnere. Lønnen var høyere enn hos bøndene. Prestene har notert at 

deres oppgaver over tjenestefolk har blitt nedskrevet ”eftter egne Angivelser”, eller gitt ”paa 

Patent” eller ”à parte”. Fire har spesifisert lønnen i penger og klær på eget ark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
184 Kong Friederich den Fierdes Allernaadigste Forordninger og Aabne Breve, 1711. V. forordning. 2 og 3, 1-3. 
185 RA. Fogderegnskapet. Ekstraskatten. Kopp- og ildstedskatten 1. juni 1711. Nordhordland og Voss. 
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Tabell 33. Gjennomsnittlig årslønn i riksdaler 1711 for piker og drenger hos de kondisjonerte  
 
Gruppe Stilling Antall 

hushold 

Piker 

 

Drenger 

 

Totalt Sum 

Antall Lønn Antall Lønn Antall Lønn 

Den sivile 

embetsstand 

Kammerråd, 

lagmann, 

assessor osv.  

18 48 3,52 36 4,67 84 4,01 

Den geistlige 

embetsstand 

Stiftsprost, 

sogneprest, 

prest osv. 

18 60 2.87 43 3.75 103 3,24 

Samlegruppe Borgere osv.  29 37 2,97 29 4,06 66 3,45 

Totalt og i 

gjennomsnitt 

 65 145 3,11 108 4,14 253 3,55 

 

Den sivile embetsstand omfattet også kommissar, byfogd, borgermester, kanselliråd, 

stiftamtskriver, stiftskriver, rådstueskriver, rådmannsenke og lensmenn, de aller fleste med 

gård i Fana eller Askøy prestegjeld. Den geistlige embetsstand omfattet også kapellan, 

presteenke og kapellanenke. Borgerne omfattet kjøpmenn, møllere og gjestgivere. 

Årslønnen for piker og drenger hos de kondisjonerte samlet var 3,55 riksdaler, en sum 

som lå over gjennomsnittet for alle piker og drenger i Nordhordland og Voss, 1,88 riksdaler 

ifølge tabell 10. Sammenlikner vi med gjennomsnittslønnen hos de kondisjonerte i 

landdistriktene i det sønnafjelske, så lå den på 5,88 riksdaler for drenger og på 4,08 for 

piker.186 For det nordafjelske lå lønnen på 4,95 for drenger og 2,91 for piker.187 Disse lønnene 

lå over lønnene i mitt distrikt, bortsett fra hos pikene sammenliknet med det nordafjelske. Her 

lå pikenes lønn over lønnen nordpå. 

Pikenes og drengenes arbeid ble ofte spesifisert hos de kondisjonerte, særlig pikenes. 

De ble oppgitt å være kokkepike, stuepike, barnepike, amme eller fæpike. Noen drenger var 

rådsdreng og én var hagedreng. 

                                                
186 Kvalvåg, Hans Magne 1974, Tjenerne som samfunnsgruppe 1711, s. 107. 
187 Ødegaard, Leif 1975, Tjenestefolk som samfunnsgruppe 1711, s. 248.  
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          Når det gjelder fordelingen mellom piker og drenger, så var denne jevnere enn hos 

bøndene. Kjønnsfordelingen var 57 % piker og 43 % drenger, mens den totalt var 64 % for 

piker og 36 % for drenger etter tabell 12. De kondisjonerte hadde flere mannlige tjenere enn 

bøndene. De kondisjonerte husholdene utgjorde fire prosent av alle husholdene og hadde 10 

% av tjenerne. Nordpå utgjorde de bare to prosent, men hadde 13 % av tjenerne. Den høyere 

andelen i Norhordland og Voss er sannsynliggjort med alle gårdene i bynære strøk eid av 

embetsmenn og borgere i byen.     

 

Diagram 4. Gjennomsnittlig årslønn i riksdaler 1711 for piker og drenger hos de kondisjonerte 

 
 

Pikenes lønn utgjorde hos de geistlige 77 % av drengenes, hos den sivile embetsstand 

utgjorde den 75 % og hos borgerne 73 %. Medianen for piker var 2,97 riksdaler og for 

drengene 4,06 riksdaler. 

          Høyest lønn betalte lagmannen i Bergen, Niels Knag, som bodde fast på Hop gård på 

Askøy, en lagmannsgård med fengsel. Han skattet fire riksdaler av sin parykk og det samme 

beløpet skattet hans kone, datter og kones søster av sine fontanger. Han hadde flest 

tjenestefolk av alle, 13 i alt, men to fikk bare kosten og forslitte klær. To tjenestepiker, den 

ene stuepike, skattet én riksdaler av sine sætt. Fra navnene å dømme var de rekruttert fra de 

kondisjonertes rekker. Fra to til seks riksdaler fikk tjenerne i lønn.  

          Stend gård i Fana som også hadde mange tjenere var eid av assessor i Overhofretten, 

Wilhelm Hanssøn. Han hadde også tretten tjenere, fem riktignok bare halve året, som fikk fra 

seks til åtte riksdaler. De andre sivile embetsmenn hadde færre tjenere og lønnet dem fra to til 

seks riksdaler. De fleste av dem bodde i Fana prestegjeld. 
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          Noen av sogneprestene hadde også et stort antall tjenere. Prestene betalte tre riksdaler i 

parykkskatt. Presten i Sund og Manger hadde ni tjenere, og det samme hadde presten i Lindås 

og på Voss. De andre hadde fra seks og syv og ble lønnet fra to til fem riksdaler, betydelig 

mer enn hos bøndene, men mindre enn hos borgere og de sivile embetsmenn. Prestene bodde i 

landdistriktene og lønnet sine tjenestefolk i henhold til lokale forhold.  

          Samlegruppen av borgere, kjøpmenn og gjestgivere betalte en riksdaler i parykkskatt. 

Det er oppgitt syv møllere med tjenere i Møllendal i forstaden Årstad. Gjestgiverne bodde 

langs skipsleden sørover eller nordover fra byen og hadde riktignok få tjenere, men i likhet 

med møllerne ble de lønnet over gjennomsnittet. Det samme ble tjenerne hos Abraham 

Wessel som var eier av tre handelssteder, lokalisert til Sund, Manger og Lindås prestegjeld. 

           Et fullstendig manntall over alle i Hamre prestegjeld som gikk med sætt eller parykk 

finnes datert den 9. mai 1711 innsendt til stiftamtmannen i Bergen og undertegnet av 

sogneprest Erik a Møinicken. Her står det tittel på personene.188 ”Overmelte Personers Navne 

og Condition indstilles Ydmygeligt til Deris velbaarenheds Taxation”. For noen av dem ber 

sognepresten om fritagelse for skatt av parykk og sætt. 

          Andre hushold enn kondisjonerte og bønder som ansatte tjenere var noen 

håndverksmestere og repslagere som bodde like utenfor bygrensen, nord for Bergen i Hamre 

prestegjeld. De fire repslagerne i Sandviken representerte en begynnende industri og 

sysselsatte både daglønnere og tjenere.  

 

Tjenere uten lønn 
Det fantes et betydelig skjult tjenerskap i 1711. Det ble utgjort først og fremst av gamle og 

barn, men det er også noen uføre her. I 1701- tellingen var det mellom 28 % og 36 % av 

tjenerne i Nordhordland og Voss som var under 16 år, mens antall barn i 1711 var opp mot 19 

%. Altså må det ha vært mange som fikk bare kosten og det nødvendigste av klær. Det blir 

ofte oppgitt at de fikk ”allene Maden” eller ”liden, faar intet uden Kosten”, det er unge Jan 

eller et foreldreløst barn som ”nyder allene nogle forslidne Klæder”. 

           På Voss har en husbond oppgitt en liten dreng ”hvilchen ieg av Medlidenhed toeg fra 

Betlerstafven”. En annen har en pike ”av Medlidenhed som er baade døv og dum”, og en 

tredje oppga at ”hos mig findis en pige hvilchen ieg haver antaget for mit eget barn”. Flere 

drenger og piker er blitt tatt hånd om av ”Medlidenhed”, ”svaghed” eller ”for Guds skyld”. 

Det er særlig barna som fikk ”ei Løn eller Klæder”, men også en gammel pike er oppgitt med 
                                                
188 Sellevoll, Hermann Kahrs 2003. Tilfang til bygdebok for Alversund. Del 1 av 4: Allmenn kulturhistorie, s. 
140-141 
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”ingen Løn”. En vanfør pike fikk verken ”Løn eller Klæder”. På Voss fikk heller ikke 

søstrene til husbonden, niese eller barnebarn noen lønn. 

       Det er ikke nevnt så mange gamle eller uføre. I Fana prestegjeld var det ”et gammelt 

Qvinde Menniske gives Kosten for Guds skyld”. Men det er også oppgitt to gamle drenger og 

to gamle piker som fikk én eller halvannen riksdaler i pengelønn eller klær. I Haus tjente en 

gammel og sengeliggende mann en halv riksdaler. I Hamre var søster til husbonden 

tjenestepike hos ham, men ”vanfør i den ene Haand”. Hun fikk likevel en riksdaler i lønn. I 

Manger prestegjeld ble stebarn og fosterbarn oppfattet som tjenestefolk og deres lønn som var 

utelukkende i klær, ble oppgitt. Her var også gamle Eli som hadde ”livsopphold” og en vanfør 

pike som fikk klær verdt to riksdaler. I Sund var det en tunghørt dreng som kun fikk ”ringe 

Klæder”. 

          Jan de Vries har skrevet om den europeiske kjernefamilien at den var liten, fleksibel og 

selvstendig, dermed kunne den planlegge og ta raske avgjørelser. Den negative siden var at 

den på mange måter var svak siden den var uten et nettverk av slektninger som den utvidede 

familien. Derfor var kjernefamilien utsatt i tilfelle kriser innad eller ved ytre påkjenninger.189  

Lokalsamfunnet eller kirken måtte trå til for å ta seg av dets medlemmer i sånne situasjoner. 

Blant det skjulte tjenerskapet var det nettopp mange slike familiemedlemmer som hadde falt 

utenfor og som sognet eller bygden hadde måttet ta seg av. De tjente bare for kosten og 

oppholdet.  

          Ytre påkjenninger i 1711 var krigen 1709-19 med utkalling av soldater og alle 

ekstraskattene som førte til ekstra byrder på bøndene. Uår og misvekst i begynnelsen av 1700-

tallet er nevnt i flere bygdebøker som grunnen til at gårder lå øde. I tillegg er det nærliggende 

å tenke på dødsfall av nære familiemedlemmer under krigen som årsak til familienes 

oppløsning.  

          Det var mange enker og kvinnelige overhoder i 1711, seks til syv prosent, og flere ble 

det i årene som fulgte. For Hamre prestegjeld har fogden tatt med 64 hushold i Sandviken 

som besto av enslige av begge kjønn med eller uten barn, ti av dem var bodde hos de øvrige. I 

kopp- og ildstedsskatten for 1. juni har fogden nærmere omtalt befolkningen som ”fattige og 

forarmede Baadsmænd- Fiskere- Encker- Huusmænd- Inderster og Betlere” som alle er ”af 

den gemeene Almue, og end meged Ringere end dennem”.190 De har ikke noen næring eller 

noe bruk ”uden at fiske, fløtte, vaske Klæder i Bergen, og till deels trygle”.           

 

                                                
189 De Vries, Jan 2008, The industrious revolution, s. 14-15. 
190 RA. Fogderenskap. Ekstraskatten 1711. Nordhordland og Voss. Kopp- og ildstedskatten 
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Oppsummering 
Gjennomsnittslønnen for piker og drenger var henholdsvis 1,67 og 2,21 for Nordhordland og 

Voss i 1711 som helhet, men bildet er variert. Totaltallene lå under gjennomsnittet for det 

sønnafjelske Norge og for landet nordover fra Romsdal til Finnmark. Ser vi på de enkelte 

prestegjeld, viser det seg at lønnen var høyest i Fana, et jordbruksdistrikt, med bynære sogn. 

Hamre som representerte medianlønnen for hele fogderiet for både piker og drenger lå like 

nord for Bergen. Her var det mange tjenere og en høy andel piker. Askøy hadde få tjenere og 

var dessuten vanskelig å plassere distriktsmessig med sine innbyggere som var bønder, fiskere 

og byborgere. Lønnsmessig kan prestegjeldet plasseres i bynært strøk. 

                 I prestegjeldene ved kysten med fisket som viktigste næringsvei, lå lønnen 

sammenlagt på et gjennomsnittlig nivå. Men i de vestligste delene var det mange drenger, i 

Sund var de i flertall, og både her og i Manger lå lønnen over gjennomsnittet både for drenger 

og piker. Både Sund og Manger hadde et høyt antall barnetjenere, mange av dem drenger, 

henholdsvis 19 % og 14 %, og i Sund hadde de høyest lønn. For Sunds del var det også 

mange mannlige innflyttere i 1701. Det har vært arbeidsmulighetene i forbindelse med det 

rike fisket og lønnsnivået som har trukket dem hit. Lønnen for Lindås og Eivindvik, også 

kyststrøk, lå lavere. For pikene i Eivindvik som hadde lavest lønn av alle, har sannsynligvis 

avstanden til byen spilt inn. Som stiftamtmannen påpekte i 1693, lønnen var lavere jo lenger 

fra byen. I Haus og på Voss lå lønnene lavere enn i bynære strøk og ved kysten.  

 I noen av bygdene ved kysten var det mange innflyttede drenger i 1701, og mange av 

dem kom langveisfra. Kan den høye kvinneandelen i bynære strøk i Fana, Haus og framfor alt 

i Hamre tyde på at mange av kvinnene her var innflyttere? De var mange i Hamre og skilte 

seg ut ved å tjene bare halve året, og de fikk i større grad kontantlønn. De kan ha flyttet fra 

nærliggende prestegjeld til fastlandet nord for Bergen. Her fikk de også bedre lønn enn i mer 

usentrale strøk. Dette kan stemme med Sivert Langholms funn om at tjenestepiker i større 

grad enn menn flyttet til nærliggende sogn.191 Her var arbeidsmulighetene større for dem enn i 

byen. 

                                                
191 Langholm, Sivert 1975. “Short distance migration: circles and flows: movement to and from Ullensaker 
accoding to the population census lists of 1865”, Scandinavian economic history review 23: 36-62.    
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Kapittel 4. Oppsummering og konklusjon 
 
 

I innledningskapittelet stilte jeg spørsmålet hvor mange lønnete tjenere det var totalt i 

Nordhordland og Voss i 1711 og hvor mange det var på hvert gårdsbruk. Videre spurte jeg 

hvordan kjønnsfordelingen var og hvor mye tjenerne fikk i lønn. Jeg foretok en inndeling av 

fogderiet i kyststrøk, midtre og indre strøk og undersøkte om det var regionale forskjeller 

innen fogderiet når det gjaldt tjenerhold og lønn. Til slutt ville jeg finne ut hvor mange barn 

som tjente. Hele tiden skulle jeg sammenlikne med de funn som var gjort for det sønnafjelske 

og det nordafjelske Norge. 

          I kapittel 2 fant jeg ut at de lønnete tjenestefolkene utgjorde 2513 og at andel hushold 

med tjenere varierte mellom 25 % og 58 %. Ettersom noen av prestene ikke hadde oppgitt 

totalt antall hushold, gikk jeg til fogdens manntall og fant ved å undersøke et utvalg skipreder 

at gjennomsnittet lå på 45 %. Dette var omtrent samme andel som Ødegaard var kommet fram 

til for det nordafjelske, 42 %. Antall tjenere pr 100 av husholdene med tjenere var 158 mot 

159 hos Kvalvåg og 174 hos Ødegaard. I Nordhordland og Voss var det flest hushold med 

tjenere i innlandsbygden Voss og færrest ved kysten. Variasjonene ble større da jeg så på de 

enkelte sogn. I midtre strøk var det flest hushold med tjenere i bynære strøk, og ved kysten 

var det flest hushold med tjenere i de ytterste sognene hvor fisket hadde stor betydning. Det 

store flertallet av husholdene med tjenere hadde bare én tjener, nemlig 76 %. Ødegaard fant  

57 % for det nordafjelske. 

          Fordelingen på piker og drenger var henholdsvis 64 % og 36 %. Pikene var i flertall i 

alle prestegjeld, unntatt Sund, et kystdistrikt. Her var drengene i flertall i det nordligste 

sognet, men mange av dem var benevnt som ”små”, altså barnetjenere. Manntallet for 1701 

som har med fødested for tjenerne, viste stor innflytting hit fra flere kanter av Vestlandet. 

Drengene var også i flertall på øyene i de andre prestegjeldene ved kysten. Dette hadde igjen 

sammenheng med fisket. Pikene var flest i de midtre strøk, desto flere jo nærmere byen. 

Kjønnsfordelingen var jevnest i jordbruksdistriktet Voss. Kvalvåg fant også jevnest fordeling 

i jordbruksbygdene og fjellbygdene i det sønnafjelske Norge, mens kystdistriktene nesten bare 

hadde kvinnelige tjenere. I Finnmark var det mange drenger, men ellers var kvinnene i flertall 

nordpå også, selv i fiskeridistriktene. Muligens hadde Lofoten vist en annen tendens, men 

materialet herfra er dessverre gått tapt.  

 Antall lønnete tjenere i Nordhordland og Voss i 1711 var mye lavere enn i 1701. Dette 

skyldes at tellingen for 1711 er et skattemanntall, mens tellingen for 1701 hadde et militært 
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formål. Derfor ble mange ulike kategorier inkludert blant de mannlige tjenerne i 1701, barn, 

fosterbarn, soldater, men også gamle og uføre tjenere. Det er sannsynligvis de yngste barna 

som er utelatt i 1711-tellingen. Disse fikk hovedsakelig bare avlagte klær i lønn.  

          Barnetjenerne var mange i Nordhordland og Voss, opp mot 19 %, og drengene var i 

flertall. Sannsynligvis var barnetjenerne mange flere, sammenliknet med tallene over tjenere 

under 16 år fra 1701. Da utgjorde de nær 40 % for det sønnafjelske og nordafjelske, mens de 

utgjorde mellom 28 % og 36 % i Nordhordland.  Alle under 16 år er dermed ikke kommet 

med i tellingen over lønnete tjenere fra 1711, siden de fleste av dem bare fikk kosten, 

oppholdet og noen avlagte klær. Blant dem har det sannsynligvis vært mange piker. En annen 

grunn til at tallet på tjenere var så mye lavere i 1711 enn i 1701, er alle de innrullerte 

soldatene som utgjorde mellom 9 % og 16 % i mitt materiale. Egne barn, stebarn og 

fosterbarn utgjorde også en betydelig arbeidskraft. Fosterbarn har sannsynligvis blitt inkludert 

i manntallet for 1701 ettersom noen av barnetjenerne er ned mot fire år.  

          I kapittel 3 har jeg regnet ut at tjenerne fikk i gjennomsnitt 1,88 riksdaler i lønn, 1,67 

for pikene og 2,21 for drengene. Dette var under gjennomsnittet for lønnen i det sønnafjelske 

Norge som var 2,81 for piker og 3,61 for drenger. Men variasjonene var store mellom 

fogderiene, for pikene fra 2,19 i Nedenes til 3,47 i Solør, Odalen og Østerdalen. Drengenes 

lønn varierte fra 2,55 i Rakkestad til 5,32 i Bamble. Nærheten til jernverk, sagbruk, ladesteder 

og byer med konkurrerende næringer presset lønnen opp, i hvert fall for drengene. I Akershus 

og Buskerud amt var det også mange gode jordbruksbygder. 

 Variasjonene var store fra fogderi til fogderi også i det nordafjelske Norge. 

Gjennomsnittslønnen lå på 2,08 og 3,46 for henholdsvis pike og dreng, men varierte for 

pikene fra 1,03 i Tromsø til 3,52 i Finnmark. For drengene varierte lønnen fra 2,31 i Inderøy 

til 7,26 i Finnmark. For pikene steg lønnen jevnt når man gikk fra fiske til jordbruk som 

hovednæring. Holdt man Finnmark utenfor, sank lønnsnivået i fiskeriområdene og lønnen her 

lå lavere enn i gode og middels jordbruksdistrikter og distrikter med en blanding av fiske og 

jordbruk.  

 Lønnen i Nordhordland og Voss var høyest i midtre strøk hvor det var kortest avstand 

til Bergen og alternative arbeidsmuligheter som husbygging, handel, håndverk og sjøfart. 

Disse bynære strøkene skilte seg ut med mange tjenere og høy lønn. Indre strøk, dvs. Voss, 

som lå mest isolert, hadde lavest lønn og i kystdistriktene som helhet lå lønnen nær 

gjennomsnittet. Men til deler av kysten var det innflytting av drenger fra Sunnfjord, Voss og 

Sunnhordland. I disse ytre kystbygdene hvor fisket var hovednæringen og en viktig 

eksportartikkel, lå lønnene over gjennomsnittet for både piker og drenger. I Nordhordland og 
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Voss fogderi ellers var det ingen konkurrerende næringer som f. eks. trelast eller bergverk og 

heller ingen tettsteder eller ladesteder, næringer som presset lønnene opp nordpå og østpå. 

Pikenes lønn i prosent av drengenes varierte mellom 86 % og 58 %. I nord hadde 

pikene 40 % lavere lønn enn drengene og østpå 22 %. I Nordhordland og Voss fogderi var 

antallet tjenestepiker mange i prestegjeldet like nord for byen, Hamre. Her lå lønnen for piker 

høyest i forhold til drengelønnen. 

          Når det gjelder forholdet mellom penger og klær, viste tallene og diagrammet en 

påfallende sammenheng mellom piker og drengers lønn. Pengelønnen utgjorde hos begge 

kjønn 42 % og klærne 58 % av den totale summen. Det har sannsynligvis vært ganske faste 

lønner innen det enkelte sogn. Når lønnen var høyere som f. eks. hos de kondisjonerte, var det 

klærnes andel av den samlede lønn som hadde økt. 

          Det var ikke mulig å finne ut om lønnen steg etter alder og kvalifikasjoner ettersom 

prestene ikke hadde oppgitt annen aldersangivelse enn ”liden”. Men ifølge Ødegaard fikk 

tjenerne full lønn først i 20-årsalderen. Da ble de omtalt som ”voksen”. 

          De kondisjonertes hushold utgjorde fire prosent av det totale antall hushold i mitt 

materiale, mer enn hos Ødegaard i nord hvor de utgjorde to prosent. Nærheten til Norges 

største by med mange embetsmenn og byborgere har vært utslagsgivende her. Drengene tjente 

imidlertid mindre enn i nord og øst med sine 4,14 riksdaler. For pikene var lønnen lavere enn 

østpå men høyere enn nordpå, nemlig 3,11 riksdaler.        

          Kvalvåg og Ødegaard har funnet store variasjoner mellom prestegjeldene i sine 

respektive landsdeler. Jeg har også funnet variasjoner mellom prestegjeldene og også mellom 

sognene. I fiskeridistriktene skilte de ytre sognene seg ut, og her er det mulig det var en 

liknende variasjon også for Nordmøres del. 

Bergen by er ikke tatt med i min undersøkelse. For det nordafjelske har Ødegaard 

funnet ut at byene hadde færre tjenere, men at de til gjengjeld hadde høyere lønn enn på 

landet, det samme har Kvalvåg funnet ut. En sammenlikning her med Bergen hadde vært 

interessant. 

De fleste husholdene i Nordhordland greide seg med egne barn som arbeidskraft, 

døtrene var i flertall og gjorde en betydelig innsats. Arbeidsmulighetene var færre for dem 

enn for drengene, men arbeid som tjenestepike i flere år utenfor hjemmet og uten ansvar for 

egne barn bød på muligheter til å spare eller kjøpe og dermed skaffe seg utstyr. Pikene laget 

sine klær selv, fikk kost og opphold og kunne tjene en riksdaler eller to i året i bynære strøk. 

Historikerne har vært opptatt av kvinnenes forbruk, men det er ikke undersøkt om de ikke 

også sparte og la seg opp litt kapital til den dag de etablerte eget hushold. 
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