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Sammendrag 

Denne masteroppgaven er et bidrag til historieforskningen om kvinners rettslige handleevne. 

Ved å bruke tingbøker fra Nordhordland i perioden 1677-1697, har jeg undersøkt hvilke 

konsekvenser innføringen av Christian Vs Norske Lov av 1687(CVs NL av 1687) fikk for 

kvinners rettslige handleevne, deres økonomiske rettigheter og kvinnenes 

eiendomsmuligheter. 

Gjennom hele perioden hadde kvinnene i praksis større eiendoms- og økonomimuligheter enn 

det lovverket ga rom for. Dette skyldtes at samfunnet var bygd opp rundt husholdet og kreditt. 

Mennene arbeidet ofte utenfor gården og for at samfunnet skulle gå rundt, var kvinner nødt til 

å ha mulighet til å blant annet stifte gjeld.  

I denne oppgaven ser vi at kvinnene var på tinget i nesten alle roller. De saksøkte og ble 

saksøkt, enten på egne eller andres vegne. Kvinnene vitnet og ble tatt med i betraktningen. 

Kvinner tok opp og ga lån, kjøpte og solgte jord, stifte gjeld og drev med handel.  

Det som i stor grad bestemte hvilke eiendoms- og økonomimuligheter en kvinne faktisk 

hadde, var hennes sosiale status og sivilstand. Kvinner fra høyere sosiale lag var som oftest 

jordeiere og hadde muligheter til å selge jord, kjøpe jord og låne ut penger. De var derfor ofte 

på tinget i forbindelse med tinglysninger eller som saksøkere for å kreve inn gjeld. 

Bondekvinner var som oftest saksøkte og var på tinget for å forsvare seg eller betale gjeld.  
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Forord 

«Å skrive master er en fysisk, psykisk og intellektuell prestasjon» sier Hilde Sandvik, og det 

har hun helt rett i. Takk for all veiledning og støtte du har gitt under arbeidet med masteren! 

Videre vil jeg takke torsdagskollokvien som har lest og kommentert utkast gjennom hele 

prosessen. Ved å lese deres oppgaver har jeg også lært mye. Det hjelper å møte likesinnede 
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Kapittel 1: Innledning 

På slutten av 1600-tallet var samfunnet svært mannsdominert, hvilket ble styrket av en rekke 

nye lovbestemmelser. Selv om økonomien og samfunnet var bygget opp rundt husholdet og 

det var arbeidsdeling mellom menn og kvinner, var det menn som satt i alle de ledende 

posisjonene i samfunnet og det var de som satte premissene for kvinners rettslige handleevne. 

Ett eksempel på dette er innføringen av Christian Vs Norske Lov i 1687.1 Denne loven førte 

til en rekke innskrenkinger på kvinners rettigheter, for eksempel gifte kvinners muligheter til 

å inngå kontrakter samt bortfallet av konas samtykkerett.  

Før 1687 kunne gifte kvinner inngå en rekke kontrakter samt stifte gjeld på inntil en halv 

mark uten at ektefellene kunne oppheve avtalene. Med 5-1-13 fikk ektemennene anledning til 

å oppheve alle kontrakter konene deres inngikk, så sant det ikke var «skeet med Husbondens 

Villie og Videnskap, eller ogsaa til fællis Nytte og uomgængelig Fornødenhed».2  

Med innføringen av CVs NL av 1687 falt også konas samtykkerett bort. Før 1687 måtte 

ektemannen få konas samtykke hvis han skulle selge hennes jord. Med 5-3-31 forsvant denne 

retten og konas råderett over egen eiendom ble svekket.  

I denne oppgaven har jeg fokusert på kvinners rettslige stilling på slutten av 1600-tallet, 

spesielt forholdet kvinner, eiendom og fordringer. Jeg tok utgangspunkt i CVs NL av 1687 og 

brukte tingbøker fra Nordhordland fra perioden før og etter innføringen av loven for å se 

hvilken innvirkning de nye lovbestemmelsene hadde på kvinners liv. Hva hadde de nye 

lovene å si for lokal rettspraksis? Hvordan var kvinnenes situasjon? Kunne kvinner besitte 

eiendom og annen formue? I så fall, på hvilken måte? Kunne kvinner møte på tinget for å 

forsvare egen eiendom og hvordan fremstod kvinnene på tinget? Opptrådte kvinnene med 

autoritet og viste seg rettskyndige eller var de beskjedne og usikre?  

 

Tidligere forskning 

Innenfor emnet kvinner og eiendom finnes det en stor og omfattende litteratur. Litteraturen er 

både nasjonal og internasjonal og strekker seg fra klassikere som Working Life of Women in 

the Seventeenth century av Alice Clark fra 1919, til nyere publikasjoner som Hilde Sandviks 

                                                 
1 Heretter bruker jeg kortformen CVs NL av 1687 for Christian Vs Norske Lov av 1687.  
2 CVs NL av 1687, 5-1-13: Husbonden er ikke pliktig overfor gjeld eller kontrakter hustruen eller barna inngår så 
sant det ikke kan bevises at det skjedde etter husbondens vilje eller til felles nytte og etter nødvendighet.  
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doktoravhandling fra 2002: Kvinners rettslige handleevne på 1600-tallet og 1700-tallet, med 

linjer fram til gifte kvinners myndighet i 1888.3  

Alice Clark, en usedvanlig forretningskvinne, regnes som en av pionerne innenfor studiet av 

kvinners stilling i tidlig-moderne tid. Working Life of Women in the Seventeenth century har 

blitt stående som et eksempel på imponerende bruk av kilder da Clark blant annet tok for seg 

memoarer, brev, regnskapsbøker, rettsprotokoller og kirkebøker.4 I Working Life of Women in 

the Seventenht century tar Clark for seg det engelske samfunnet og beskriver kvinner fra alle 

samfunnslag, både på landsbygda og i byen. Clark mener at kvinnene på 1600-tallet var 

økonomisk aktive, men at kvinnene med den industrielle revolusjon fra slutten av 1700-tallet 

ble utestengt og isolert fra det produktive arbeidet.5 

I Kvinners rettslige handleevne på 1600-tallet og 1700-tallet, med linjer fram til gifte kvinners 

myndighet i 1888 undersøkte Hilde Sandvik kvinners rettslige handleevne i Christiania og 

Rogaland. Med kvinners rettslige handleevne mener Sandvik «kvinners mulighet til å inngå 

rettslig bindende kontrakter» samt kvinners mulighet til å møte på tinget.6  Etter å ha 

undersøkt blant annet tingbøker og lover, konkluderer Sandvik med at kvinners rettslige 

handleevne på 1600-tallet i praksis var stor, selv om den i teorien ble begrenset gjennom 

lovverket.7 

Lovendringene på 1600- og 1700-tallet førte med seg innskrenkinger på kvinnenes rettslige 

handleevne. Blant annet kunne ektemannen fra nå av selge konens eiendom uten hennes 

samtykke.8  På tross av dette mener Sandvik at kvinners faktiske rettslige handleevne var stor. 

Dette baserer hun på tingbøkene fra 1600- og 1700-tallet som hun har gjennomsøkt og som 

hun mener viser et helt annet bilde av kvinners faktiske rettslige handleevne enn det lovene 

gjør. I tingbøkene kommer det nemlig frem at kvinner stiftet gjeld, inngikk kontrakter, drev 

handel samt forhandlet om bruksrett og landskyldbetalinger.9 Sandvik tolker funnene dit hen 

                                                 
3 I de senere årene har flere nordiske forskere bidratt innenfor dette emnet, blant annet: Maria Sjöberg med 
Kvinnors jord, manlig rätt. Ëktenskap, egendom och makt i äldre tid fra 2001. Gudrun Andersson med Tingets 
kvinnor och män. Genus som norm och strategi under 1600- och 1700-tal fra 1998. Maria Ågren med Domestic 
Secrets. Women and Property in Sweden 1600-1857 fra 2009. Yvonne Hirdman med Genus: om det stabilas 
föränderliga former fra 2001. 
4 Clark, Alice. Working life of women in the seventeenth century, xii.  
5 Sandvik, Hilde. Kvinners rettslige handleevne på 1600- og 1700-tallet, med linjer fram til gifte kvinners 
myndighet I 1888. 24.  
6 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, 2 
7 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, 257 
8 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, 260. 
9 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, 257.  
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at det var akseptert at kvinner deltok i økonomien, det var rett og slett nødvendig for at 

husholdet skulle fungere. Den lokale kjønnskontrakten mellom mann og kvinne, sier Sandvik, 

ble «formet av interesser og behov knyttet til hushold og økonomi.»10 Det var ofte kvinner 

som tok seg av innkjøpene til husholdet og handelen ble ofte gjort på kreditt. Hvis menn da 

opphevet kvinnenes avtaler fikk det konsekvenser for hele husholdets troverdighet og ære. 

Det er lett å tenke seg at det da ville bli vanskeligere å få kjøpt varer på kreditt neste gang. 

Som en følge av dette mener Sandvik å se at kvinner på 1600-tallet ble oppdratt til å være 

ansvarsfulle og beredt til å ta over mannens ansvar hvis han skulle dø, bli innkalt til militæret, 

dra på handelsreise, fiske, osv. 11 

De siste tiårene har emnet gjennomgått store endringer og har gått fra å kun fokusere på 

kvinner som analyseobjekter til å fokusere på forholdet mellom mann og kvinne.12 Emnet har 

gått fra å være kvinnehistorie til å bli kjønnshistorie. Dette ser man godt hvis man tar 

utgangspunkt i Clark og Sandviks bidrag. Clark hører til retningen som var opptatt av å 

fremheve kvinnen som et objekt. Historikere innenfor den tidlige kvinnehistorieskrivingen 

ønsket å fremme kvinnenes historie og fokuserer på å synliggjøre kvinnene i historien. 

Sandvik hører til retningen som var opptatt av forholdet mellom kvinner og menn. Innenfor 

denne kjønnshistorieretningen finner vi også historikere som Gudrun Andersson, Maria 

Ågren, Maria Sjöberg og Yvonne Hirdman. Dette er historikere som er opptatt at det store 

kjønnsmønsteret.   

Når det gjelder den nordiske kvinne- og kjønnshistorieforskningen, er det uenighet om 

hvordan man skal tolke ulike funn og kvinners faktiske rettslige handleevne. Sandvik deler 

tolkningene inn i to forklaringsmodeller, de systembevarende og de systemendrende. De 

systembevarende modellene forstår forholdet mellom kjønnene som noe grunnleggende som 

ikke blir påvirket av ytre faktorer. Disse modellene ser på de store mønstrene og lager 

kjønnssystemteorier ala Yvonne Hirdman. De systemendrende modellene legger vekt på 

variasjonen og mener å vise at forholdet mellom kvinner og menn tross alt varierer fra 

samfunn til samfunn og over tid. Disse modellene går ned på aktørnivå for å se variasjoner og 

fremhever den lokale oppfatningen av hva som er mannlig og kvinnelig.13  

                                                 
10 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, 214.  
11 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, 263.  
12 Andersson, Gudrun. Tingets kvinnor och mäns. Genus som norm och som strategi under 1600- och 1700-tal. 
14.  
13 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, 207-208.  
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Begge forklaringsmodellene har noe for seg. Det er viktig å se på de store mønstrene samtidig 

som det er viktig å ikke glemme enkeltindividene. Det er også viktig å ikke bli for opptatt av 

enkeltindividene slik at man glemmer de større mønstrene. Jeg har i masteroppgaven prøvd å 

anlegge et midt-i-mellom-perspektiv der jeg tar hensyn til de store mønstrene, men også ser 

på enkeltindividene.  

Min masteroppgave er et bidrag til historieforskningen om kvinners rettslige handleevne. Jeg 

har valgt å studere dette ved å bruke tingbøkene for Nordhordland som kilde. I 1999 skrev 

Monika Antun en hovedoppgave om kvinner på tinget i Nordhordland i perioden 1642-1668 

og i denne undersøkelsen berørte hun også spørsmålet om kvinner og eiendom.14 Senere i 

oppgaven vil jeg derfor sammenligne mine funn med hennes. I tillegg kommer jeg til å 

sammenligne mine funn med Sandviks.  

 

Problemstilling og avgrensning 

I masteroppgaven har jeg undersøkt hvilke konsekvenser CVs NL av 1687 fikk for kvinners 

rettslige handleevne og kvinners mulighet til å ha og forvalte egen eiendom. 

Hovedproblemstillingen min er derfor: Hvilke konsekvenser fikk CVs NL av 1687 for 

kvinners eiendomsmuligheter og økonomiske rettigheter?  

Hovedproblemstillingen kan igjen deles inn i to delspørsmål:  

 Hva hadde CVs NL av 1687 å si for den lokale rettspraksis? Ble de nye 

lovbestemmelsene tatt i bruk eller ble de oversett og ignorert? 

 Var eventuelle endringer i rettspraksis et resultat av loven eller et resultat av andre 

økonomiske eller sosiale årsaker?  

For å svare på problemstillingen har jeg fokusert på tidsperioden 1677-1697. CVs NL av 1687 

ble innført ca. midt i perioden hvilket gjorde det mulig å også undersøke rettspraksis før loven 

ble innført. På den måten kunne jeg se om loven fikk faktiske konsekvenser for kvinner eller 

om loven ble en papirbestemmelse. Ved å velge en periode på ca. 20 år ble det mulig å se de 

lengre tendensene. Det beste hadde vært å velge et enda lengre tidsrom, men innenfor 

rammene av en masteroppgave var ikke det mulig.  

                                                 
14 Antun, Monika. Kvinnene på bygdetinget i Nordhordland midt på 1600-tallet: ei gransking av kvinners stilling 
og posisjon i tinginstitusjonen; Retthandheving og praksis i Nordhordland sorenskriveri 1642-1668. 4 
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Hovedgrunnen til at jeg har valgt området Nordhordland sorenskriveri, er kildeutvalget. 

Tingbøkene fra Nordhordland er transkriberte og digitaliserte, hvilket gjør gjennomgangen av 

kildene svært mye enklere og mindre tidkrevende. I tillegg er Nordhordland et nytt distrikt 

med tanke på temaet kvinner og eiendom. Hilde Sandvik har allerede dekket Rogaland og mitt 

fokus på Nordhordland kan åpne opp for sammenligninger på tvers av distrikter.  

Jeg har ikke tatt ut noen spesielle lovbestemmelser for å se hvordan disse ble brukt i praksis. I 

stedet har jeg sett på tendensene som kom frem i sakene på tinget i Nordhordland og prøvd å 

forklare disse. Kunne tendensene forklares med innføringen av CVs NL av 1687 eller var det 

andre forklaringer som var mer sannsynlige? 

 

Kilder 

For å besvare problemstillingen har jeg i hovedsak brukt tingbøker fra Nordhordland, og CVs 

NL av 1687. I tillegg har jeg brukt Christian IVs Norske Lovbog av 1604, Schous 

forordninger (bind 1: 1670-1699) samt Wessel-Bergs samling av kongelige reskripter, 

resolusjoner og kollegial-brev(Bind 1: 1660-1746) for å dekke lovgivningen før 1687.15 

Når det gjelder CIVs NL av 1604, CVs NL av 1687 og de andre lovtekstene jeg har brukt, 

regnes de som normative tekster. Normative tekster er tekster som ikke kan si noe om de 

faktiske forholdene, men som kan gi et bilde på hvordan øvrigheten ønsket at undersåttene 

skulle leve. Med andre ord kan ikke lovteksten i seg selv si noe om rettspraksis, men de kan gi 

et bilde på hva øvrigheten tenkte. For å finne ut noe om den lokale rettspraksisen må man 

bruke andre kilder, for eksempel tingbøker.  

Tingbøker er rettsprotokoller fra underretten, tinget, og her finner vi referater fra alt som 

foregikk på et ting. I en forordning fra 1633 ble det påbudt å føre tingbøker, men det var først 

med innføringen av det dansk-norske eneveldet i 1660/1661 at påbudet ble etterlevd. 16 Selv 

om den eldste tingboken vi har er fra 1613, er det svært mange tingbøker fra 1600-tallet som 

er tapt eller er mangelfulle. Det er først fra 1700-tallet at tingbøkene fra hele landet er relativt 

godt bevart. Tingbøkene ble ført av sorenskrivere som i begynnelsen kun fungerte som 

skrivere. I løpet av 1600-tallet ble sorenskriverstillingen utvidet og sorenskriveren skulle nå 

                                                 
15 Heretter vil jeg bruke kortformen CIVs NL av 1604 om Christian IVs Norske Lovbog av 1604. 
16 Kiil, Alf. Arkivkunnskap. Statsarkiva, 78.  
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også fungere som meddommer. Med unntak av livs-, æres- og adelssaker, ble sorenskriveren 

gjort til enedommer i CVs NL av 1687.17  

Bruk av tingbøker som kilde til rettsoppfatninger gir en rekke kildekritiske problemer. For det 

første er det faktum at tingbøkene ble skrevet av sorenskriveren, den samme personen som 

etter hvert også fungerte som dommer. Sorenskriveren og fogden reiste også rundt fra ting til 

ting, og stod på den måten utenfor lokalsamfunnet. Det er mulig å se for seg at 

sorenskriverens synspunkt har farget over på referatet. Likevel mener Erling Sandmo å kunne 

vise at synsvinkelen i tingbøkene skifter mellom vitneutsagn og dommer. Dette mener 

Sandmo viser at sorenskriveren i det store og hele har referert det som faktisk ble sagt på 

tinget.18  

Et annet problem som man kan trekke frem, er når og hvordan tingbøkene ble skrevet. Ble de 

skrevet ned direkte på tinget eller tok sorenskriveren kun notater for å kunne redigere og 

renskrive i ettertid? I Christian IVs recess fra 1643 ble det fastslått at tingbøkene skulle 

skrives ned på tinget og ikke tas med hjem for renskrivning og redigering.19 Likevel har 

historikerne vært uenige om denne loven faktisk ble fulgt. Hans Eyvind Næss viser til 

tingbøkene fra Rogaland og konkluderer med at disse tingbøkene ble skrevet ned i etterkant 

av tinget ettersom de er for fint utformet til å ha blitt til under et tingmøte.20 På den andre 

siden finner vi blant annet Erling Sandmo som viser til mer slurvete tingbøker fra Østerdalen 

og sier at alle skrivefeilene og rettingene viser at dette er en tekst som ble til under et hektisk 

tingmøte.21 En del av sakene i tingbøkene fra Nordhordland, kan fremstå som litt kaotiske og 

ufullstendig, og dette tyder på at disse tingbøkene ble skrevet ned underveis i tingmøtet.22  

Tingbøkene fra Nordhordland er lett tilgjengelige da de både er transkriberte og digitaliserte. 

Tingbøkene er opprinnelig skrevet med gotisk skrift og det at tingbøkene er transkribert betyr 

at de er «oversatt» til latinsk skrift. Dette gjør at flere kan ta i bruk tingbøkene som kilde 

samtidig som det reiser en rekke nye spørsmål om kildens troverdighet. Selv om de ansvarlige 

                                                 
17 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, 56. 
18 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, 12-13. Se også Erling Sandmos Tingets tenkemåte. Kriminalitet og 
rettssaker i Rendalen 1763-97, Oslo 1992.   
19 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, 12. Heretter bruker jeg kortformen Store recess om Christian IVs 
recess fra 1643.  
20 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, 12.  
21 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, 12.  
22 Et eksempel på dette er sak av 20. juni 1678, fol. 12-12b. For mer om saken, se s. 91. Tingbok for 
Nordhordland nr. 17, 1678: 20. juni 1678, fol. 12-12b. Håkon Aasheim, statsarkivet i Bergen. Digitalarkivet: 
http://xml.arkivverket.no/tingboker/TGB17NHL.htm. Alle tingbøkene jeg har brukt er transkribert av Aasheim 
og heretter vil jeg bruke kortformen: Tingbok for Nordhordland, 1678: 20. juni 1678, fol. 12-12b. 

http://xml.arkivverket.no/tingboker/TGB17NHL.htm
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for avskrivingen har fulgt fastlagte retningslinjer vil det likevel være ord og uttrykk som er 

blitt tolket. Avskriftene har blitt kontrollert av arkivverket hvilket øker deres troverdighet.  

 

Metode 

Gjennomføring av undersøkelsen 

Selv om tingbøkene fra Nordhordland i perioden 1677-1697 er transkribert, ville det ha tatt 

lang tid å lese igjennom dem fra perm til perm. Ettersom tingbøkene også er digitalisert og er 

tilgjengelig på internett var det mulig å bruke søkefunksjonen i nettleseren og søke på 

relevante ord. Dette gjorde at jeg kunne gå igjennom flere tingbøker enn jeg hadde hatt 

kapasitet til ellers. En av farene ved å bruke denne metoden er at jeg risikerte å overse 

enkeltsaker hvis de ikke inneholdt noen av søkeordene jeg brukte. For å motvirke dette er det 

viktig å ha mange og gode stikkord, noe jeg mener at jeg hadde. Jeg har i tillegg lest igjennom 

hele tingbok for 1679 samt tingbok for 1685.23 Jeg fant ingen nye saker, hvilket styrker troen 

på at jeg har fått med meg alle sakene.   

 

Jeg begynte med å lage en liste over ord jeg trodde kunne dekke oppgavens tema. Etter hvert 

som kildearbeidet skred frem, utvidet jeg listen og eksempler på ord jeg brukte er: Hun, 

quind*, Enche, kon*, fru og bøxel*.24  

 

Som det kommer frem av eksemplene over, forkortet jeg noen av ordene. Dette gjorde jeg for 

å dekke flere ord og for å få med meg flere saker. Ved å bruke «quind*» i stedet for «quinde», 

dekket jeg flere variasjoner av ordet, og fikk opp saker hvor ordene «quinde», «quindis», 

«quindfolch» og en rekke andre varianter av ordet «quinde» dukket opp. Hvis jeg kun hadde 

søkt på «quinde» ville jeg bare ha funnet saker hvor ordet «quinde» står og ikke de sakene 

som nevner «quindis» og «quindfolch». Ved å bruke noen forkortelser har jeg dermed snublet 

over flere relevante saker og det er lettere enn å måtte lage en komplett liste over alle 

varianter man kan tenke seg (og ikke tenke seg) over det samme ordet. Det er selvsagt noen 

ulemper ved å bruke forkortelser. Ved å bruke «kon*» dekket jeg ordene «kone», «konne» og 

«konis», men den slo også ut på ord som «kongelig» som blir brukt mange steder. Etter min 

                                                 
23 Tingbok for Nordhordland, 1679, og tingbok for Nordhordland, 1685-1687.  
24 Se komplett liste over søkeordene i vedlegg nr. 1. 
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mening var det likevel beste å bruke noen forkortelser da jeg fikk opp varianter av ord jeg 

aldri kunne ha tenkt på selv.  

Noen av ordene er innlysende, som for eksempel «hun» og «quind», mens andre ord ikke gir 

mening. Hvorfor måtte jeg bruke ordet «bøxel»? Grunnen til dette er at da jeg leste 

tingbøkene for 1689 og utover, kom jeg tilfeldigvis over flere bygselsaker hvor kvinner var 

involvert. Disse sakene var det ingen av de andre søkeordene som dekket, og jeg ble dermed 

nødt til å også bruke ord som «bøxel» for å være sikker på å få med meg alle sakene. Ett 

eksempel på en slik sak er Maria Macodij som i 1690 utstedte en bygselseddel til Rasmus 

Rasmusen.25  

 

Kategorier og kriterier: eiendom, gjeld og andre fordringer.  

Etter å ha søkt igjennom tingbøkene, ble spørsmålet hvordan skulle jeg å velge ut de riktige 

sakene? Hvilke saker skulle jeg ta med i oversikten og hvilke skulle jeg utelate? I forbindelse 

med det støtte jeg på noen problemer, for hvordan skulle jeg kategorisere og hvilke kriterier 

skulle jeg velge?  

For å undersøke hvilke typer saker kvinner var involvert i, har jeg valgt å dele sakene inn i to 

hovedkategorier: eiendom, og gjeld og andre fordringer. Innunder den første kategorien, 

eiendom, faller saker som handlet om kvinner og eiendomsrett samt disposisjon over fast 

eiendom. Med andre ord saker som handlet om bygsel, skjøter (kjøpebrev, konas samtykke til 

et salg, urettmessig salg/kjøp av gård), makeskifte, skader/misbruk på eiendom og eiendeler, 

saker om eiendomsgrenser, odelsgods, opplating, ektepakt, gavebrev, arv, osv.  

Den ander kategorien, gjeld og andre fordringer, tar for seg saker som handler om betalinger 

og fordringer. Det kan være saker om kontrakter, gjeld, formue, handel, skatt (innlevering, 

innkreving, skattelette), lønn, erstatning, tiende, landskyld, pant, osv.  

Kvinner var også involvert i straffesaker. Disse har jeg valgt å plassere innunder de to 

hovedkategoriene der det måtte passe. Dette vil si at saker som for eksempel handlet om 

ulovlig handel, er blitt plassert innunder gjeld og andre fordringer.  

                                                 
25 Tingbok for Nordhordland, 1690: 16. juni 1690, fol. 33. 
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Mange av sakene kvinner var involvert i, er sammensatte og kan passe under flere kategorier. 

Et eksempel er et pantebrev fra Major Marqvard Otte Mangulsen og kona Kiersten Bildt. Her 

kom det frem at de hadde lånt til sammen 5300 rdr og som sikkerhet hadde de pantsatt alt de 

eide i Bergenhus amt.26 Denne saken inneholdt både eiendom og fordringer, og kunne derfor 

plasseres i begge kategoriene. For å gjøre det lettest mulig å forstå tabellene i de senere 

kapitlene, har jeg valgt å plassere sakene i kun en kategori. Nevnte sak havnet dermed 

innunder gjeld og andre fordringer, fordi ekteparet hadde tatt opp lån og det var derfor de 

hadde pantsatt eiendommene sine.  

Et problem ved å kun bruke en kategori per sak, er at helheten blir forenklet. Saken over 

kunne like gjerne blitt plassert innunder eiendom, og en annen historiker ville kanskje ha gjort 

nettopp det. Min statistikk kan dermed være annerledes enn en annens statistikk fra samme 

tidsperiode og område ettersom vi tar ulike valg. Statistikken kan dermed gi et forenklet bilde 

av fortiden og sakenes kompleksitet forsvinner. Dette er det viktig å huske på, men likevel 

mener jeg at hovedtendensen stemmer.  

Etter å ha bestemt kategoriene, kom det store spørsmålet: i hvilken grad måtte en kvinne være 

involvert for at saken kunne bli med i utvalget? Måtte en av partene være kvinne? Eller holdt 

det at hun ble nevnt i en bisetning? Hvor skulle grensen gå for i hvor stor grad kvinner måtte 

være involvert for at saken var relevant? Noen av sakene var enkle å vurdere, mens andre var 

vanskeligere. Til slutt kom jeg frem til noen punkter jeg kunne gå etter. I kombinasjon med de 

tidligere nevnte kategoriene måtte jeg se etter saker hvor kvinner: 

- Var en av partene. Enten som stevner, stevnet eller indirekte.  Hadde en sentral 

posisjon, enten som stevner eller stevnet. De involverte kvinnene kunne møte på egen 

eller andres vegne, eller få andre til å møte for seg. Et eksempel er Anne Richertsdatter 

som selv stevnet fogden Johan Torson, men som fikk sønnen Charsten Johanson til å 

møte for seg.27 Det som er viktig er at kvinnen hadde en sentral posisjon.  

- Var et viktig vitne. Et eksempel her er grensekrangelen mellom to gårder, Øvre Eide 

og Eidsvåg. Her vitnet flere kvinner som hadde vært i tjeneste hos Wenche Simens, 

gårdstyrerens kone på Eidsvåg28. Et annet eksempel er Karen Torschilsdatters 

vitnemål om hvor grensene gikk mellom Håstein og Øvre Fyllingen. En av partene i 

                                                 
26 Tingbok for Nordhordland, 1681: 26. mai 1681, fol. 16b-18.  
27 Tingbok for Nordhordland, 1690: 26. november 1690, fol. 87-88 
28 Tingbok for Nordhordland, 1681: 26. juni 1682 og 3. juli 1682, fol. 28-30.  
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saken ba riktignok om at vitnemålet ble sett bort fra fordi Karen Torschildsdatter var 

årsaken til rotet.29  

- Hadde eierskap eller eierinteresser. Et eksempel på dette er enken Litjun som stevnet 

Peder Litjun fordi han skal ha tatt eng fra henne og innlemmet den i sin egen åker.30  

- Var involvert på en eller annen måte som viste økonomiske rettigheter eller 

eiendomsmuligheter samt stilling/rolle i samfunnet.  

- Var en sentral del av saken.  

- Saker hvor kvinnene var døde, er ikke blitt tatt med i statistikken, men er blitt brukt i 

analysen. Jeg kom over flere tilfeller hvor avdøde kvinner var viktige for utfallet av 

eiendoms- eller gjeldsrelaterte saker, blant annet en sak fra 1681 hvor kvinnen var død 

og sønnene hennes solgte noe odelsgods de hadde arvet etter henne.31  

Sakene jeg har tatt med i utvalget oppfyller alle et eller flere av disse punktene.  

 

Problemer/feilkilder 

Selv om jeg har arbeidet med å få med meg alle sakene, vil det alltid være en risiko for at 

noen saker mangler. Dette skyldes til dels at rettskrivingen var annerledes og til dels at det 

kan gjemme seg kvinner i betegnelser som «arvinger» og «søsken».  

Når det gjelder rettskrivingen, ble ordene skrevet på en helt annen måte og det fantes ofte 

flere varianter av det samme ordet. Ta for eksempel ordet «EftterLefversche». I tillegg til 

denne varianten har jeg funnet syv andre varianter, nemlig: «Eftterlefrsche», 

«Efterlefuersche», «Eftterlefuersche», «Eftterleuerschis», «EftterLeffuersche», «EftterLatte» 

og «Eftterleversche». Bruken av variantene var ikke konsekvent og ordene ble brukt om 

hverandre. Samme sorenskriver brukte gjerne flere varianter og en ny sorenskriver betydde 

gjerne helt nye ord og rettskriving. Alle disse variantene av samme ord kan ha ført til at jeg 

har gått glipp av saker. En potensiell feilkilde er altså at søkeordene mine ikke er gode nok. 

Gjennomlesingen av tingbøkene for 1679 og 1685 tyder likevel på at jeg har klart å motvirke 

dette ved å ha mange nok søkeord.  

                                                 
29 Tingbok for Nordhordland, 1681: 6. juli 1682, fol. 30.  
30 Tingbok for Nordhordland, 1677: 20. juni 1677, fol. 10b 
31 Tingbok for Nordhordland, 1681: 8. november 1681, fol. 36.  
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En annen feilkilde er at det kan gjemme seg kvinner i betegnelser som «arvinger» og 

«søsken». Disse betegnelsene ble særlig brukt i arvesaker og kjøpebrev. For eksempel fikk 

Olluf Monsen Leerøen lest opp et kjøpebrev utgitt til ham «af Alle Sine Søschinde».32 Dette 

kunne vært motvirket ved å undersøke om Olluf Monsen Leerøen har søstre, men dette ville 

vært svært tidkrevende og er heller ikke alltid mulig å finne ut av. Disse sakene har jeg derfor 

latt være å ta med. 

 

Kategorisering etter stand og sivilstand  

Mens tidligere historikere har nøyd seg med å bestemme kvinnenes sivilstand, valgte jeg å 

også finne kvinnenes sosial status. Dette har jeg gjort for å lettere kunne se hvilke kvinner det 

var som møtte på tinget i eiendoms- og økonomirelaterte saker og dermed kunne undersøke 

konsekvensene av CVs NL av 1687. Hvem var disse kvinnene som var involvert i saker på 

tinget? Hvem var det som hadde mulighet og tilgang? Hvordan var maktforholdet? 

Jeg har sett på navnene, hva selve saken kunne fortelle meg om kvinnenes sivilstand og 

sosiale status, samt hvilke ord og uttrykk som ble brukt. Der det har vært mulig har jeg prøvd 

å holde meg til den samme metoden Hilde Sandvik brukte i Kvinners rettslige handleevne. 

Ved å se på skrivemåten av navn og sammenhengen i saken, kunne hun bestemme sivilstand 

på opptil 90% av kvinnene.33 Ved å bruke samme metode, var jeg i stand til å bestemme 

sivilstanden på 88,4% av kvinnene.  

For å finne kvinnenes sosiale status har jeg i tillegg til opplysningene som kom frem i sakene, 

brukt Sollieds Skifteavskrifter for Bergen 1675-1852, databasen «Borgerskap i Bergen 1600-

1751» diverse bygdebøker og annen sekundærlitteratur, blant annet Erling Rekstens 

Krongodssalg og embetsstand i Bergenhus len/Bergen stiftamt i 2. halvdel av 1600-tallet. 2: 

embetsstanden, Olai Ovenstads Militærbiografier. Den Norske hærs officerer fra 1628 til 

1814 og Hans Eyvind Næss’ Fiat Justitia! Lagmennene i Norge 1607-1797.34 Ved å 

                                                 
32 Tingbok for Nordhordland, 1696-1697: 12-13. oktober 1696, fol. 29. 
33 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, 76. 
34 Det er flere problemer knyttet til bruken av bygdebøker. For det første er det en del faktafeil i mange 
bygdebøker, men når man skal skrive om alle brukerne til x-antall gårder i et område er det vanskelig å unngå. 
For det andre har ikke bygdebøkene alltid hatt fokus på kvinner. I mange tilfeller er ikke kvinnene ført opp og 
det kan se ut som menn har sittet på et bruk i 20 år selv om han egentlig hadde vært død i ti år og det var 
enken som satt på bruket. Selv om det er visse problemer tilknyttet bygdebøker, er bygdebøker i mange tilfeller 
en verdifull kilde til informasjon om tidligere brukere.  
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kombinere navn, sammenheng og sekundærlitteratur har jeg klart å bestemme sosial status på 

85% av kvinnene.  

I flere tilfeller avgjorde jeg kvinnenes sosiale status basert på hva slags sosial status kvinnenes 

ektemenn og fedre hadde. Dette betyr at hvis en kvinne var gift med en borger, regnet jeg 

henne som borgerlig. Hvis en kvinne var ugift, baserte jeg hennes sosiale status på farens 

sosiale status. I mitt kildeutvalg var det for eksempel tre ugifte geistlige kvinner. Her har jeg 

tatt utgangspunkt i farens, sogneprest Anders Garmans, sosiale status. Han tilhørte den 

geistlige embetsstanden og dermed er døtrene hans også plassert her.35  

Jeg har delt kvinnenes sosiale status inn i syv sosiale kategorier. De fire første går innunder 

høyere sosiale lag og bestod av adelige, borgerlige, kvinner som tilhørte den geistlige 

embetsstanden og kvinner som tilhørte den verdslige embetsstanden. De tre siste kategoriene 

var bønder, tjenestekvinner og kvinner med ukjent sosial status. Det største problemet ved å 

kategorisere kvinnene på denne måten, er at kvinnene innad i kategoriene kunne ha svært ulik 

stilling. En adelig kunne for eksempel være fattig, mens en bonde kunne være svært 

velstående. For å kunne se om det var noen forskjeller i hva slags eiendomsmuligheter og 

økonomiske rettigheter kvinner fra de ulike statusene hadde, er en slik inndeling likevel 

hensiktsmessig. 

Kvinner som jeg her har regnet som adelige, ble også ansett som adelige av samtiden.36 I 

sakene kom dette til uttrykk gjennom hvordan kvinnene ble omtalt og kvinnene var enten født 

adelige, giftet adelige eller ektemannen hadde fått adelskap i senere tid. De adelige kvinnene 

tilhørte uradelen, brevadelen og rangadelen.37  

Under borgerlige regnet jeg, i tillegg til borgere, kjøpmenn, lokale kremmere/gjestgivere og 

andre med del i Bergens kjøpstadsprivilegier. Den geistlige embetsstanden besto i hovedsak 

av sogneprester, mens i den verdslige embetsstanden finner vi alle embetsmenn fra fogden og 

sorenskriveren til militære.  

                                                 
35 Tingbok for Nordhordland, 1680: 8. desember 1680, fol. 27b-28b.  
36 Dansk kulturhistorisk Opslagsværk, «Adel», 1.  
37 For mer om adel, se «adel» i Dansk kulturhistorisk Opslagsværk bind 1, 1-3, og «rang» i Dansk kulturhistorisk 
Opslagsværk bind 2, 721-723.  
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Som bønder regnet jeg selveiere, leilendinger, husmenn og strandsittere. Dette er den største 

og videste gruppen og her var det alt fra fattige som så vidt klarte seg til velstående 

storbønder.  

Innunder tjenestekvinner finner vi også innerster. En innerst leide et rom på gården, men 

hadde sin egen husholdning og forsørget seg selv ved dagarbeid, for eksempel som 

håndverker eller syerske.38  

Jeg kan anta hvor mange av kvinnene med ukjent sosial status eller sivilstand hører hjemme, 

men har valgt å plassere de under ukjent fordi opplysningene ikke har vært sikre nok.  

De fleste kvinnene var greie å plassere sosialt og etter sivilstanden. Noen ga derimot litt større 

utfordringer. For det første kunne det være vanskelig å finne ut hvor mange kvinner det i det 

hele tatt var snakk om. To av registreringene i tabellene i kapittel 4, er av et ukjent antall 

søstre. I tingboken fra 1690 finner vi to saker hvor søstrene til Olle og Ellef Knudssønner 

Midtgaard samt søstrene til Niels Nielsen nevnes. Her er det ingen informasjon om hvor 

mange de er, annet enn at en av søstrene til Niels var ugift og bodde hos det som må ha vært 

søsknenes formynder. I statistikken har jeg valgt å kun registrere en søster fra hver familie. 

Det reelle tallet er med andre ord litt større, men jeg har ingen mulighet til å finne det eksakte 

antallet søstre. I det videre arbeidet tar jeg utgangspunkt i at det var 270 kvinner som møtte på 

tinget, selv om det i virkeligheten kan ha vært noen flere. Dette er neppe så mange at det 

spiller noen rolle for statistikken og hovedtendensene.  

Et annet problem var de kvinnene som dukket opp på tinget under ulike navn. Et eksempel på 

dette er Gjertrud de Fine. Hun ble omtalt som «Gjertrud de Fine», «Gjertrud Arnoldidatter de 

Fine» og som «Gjertrud sl: Lodvig Lem».39 Her brukte jeg opplysninger som kom frem i 

sakene, blant annet at Gjertrud de Fine var gift med Ludvig Lem. Det var derfor meget 

sannsynlig at Gjertrud de Fine var samme kvinne som «Gjertrud sl: Lodvig Lem».  

Flere av bondekvinnene het det samme og det kunne derfor være vanskelig å finne ut om det 

var snakk om samme person eller to forskjellige. Et eksempel på dette er Anne Berge og 

enken Anne. Anne Berge og enken Anne dukket opp på tinget i Lindås skipreid i henholdsvis 

1681 og 1682.40 Selv om enken Anne og Anne Berge kom fra samme skipreid, er det liten 

                                                 
38 Norsk Historisk Leksikon, «Innerst», 173. Heretter bruker jeg kortformen NHL om Norsk historisk leksikon. Se 
også Arnesen, Elbjørg. Fra de eldste tider til ca 1800, bind 1 i Bygdehistorie for Fet, 279-280. 
39 Tingbøker for Nordhordland, 1679, 1689, 1690, 1694, 1696 og 1697.  
40 Tingbøker for Nordhordland, 1681 og 1682: 14. mai 1681, fol. 11b og 6. mai 1682, fol. 6b. 
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sannsynlighet for at det er samme Anne. Vi vet at enken Anne bodde på Risa og tar vi 

utgangspunkt i vanlig navneskikk bodde Anne Berge på Berge. Det kan med andre ord ikke 

være snakk om samme enke. 

 

Oppgavens oppbygging 

Kapitlene er delt inn i tre hoveddeler: bakgrunn, analyse og konklusjon. Bakgrunnsdelen 

består av tre kapitler: et om Nordhordland, et om lovverket og et om kvinner på tinget.  

I den andre delen analyserer jeg sakene. Her ser jeg på hva slags saker kvinner faktisk var 

involvert i. Først behandler jeg eiendomssakene, deretter gjeld og andre fordringer.  

I den tredje og siste delen går jeg inn på hva denne undersøkelsen faktisk har vist oss og 

trekker tråder mellom de tidligere kapitlene. Her undersøker jeg hvilke konsekvenser CVs NL 

av 1687 faktisk fikk for kvinnenes eiendomsmuligheter og økonomiske rettigheter og 

sammenligner mine funn med Antuns og Sandviks funn. 
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Kapittel 2: Nordhordland sorenskriveri – befolkningen, 

jordeiendomsforhold og nærheten til Bergen 

Før vi kan undersøke hvilke konsekvenser Christian Vs Norske Lov hadde for kvinners 

økonomiske rettigheter og kvinners mulighet til å ha egen eiendom, er vi nødt til å kjenne til 

forholdene i Nordhordland sorenskriveri. Dette kapittelet skal ta for seg befolkningen i 

Nordhordland, jordeiendomsforhold og nærheten til Bergen.  

 

Befolkningen, bygselsystemet og levekår 

Nordhordland sorenskriveri lå i Bergenhus 

stiftamt og bestod på slutten av 1600-tallet av 

11 skipreider.41 Dette var Gulen, Eikanger, 

Lindås, Rådøy, Alenfit, Hosanger, Mjelde, 

Arna, Herdla, Skjold og Sotra. I Nordhordland 

var folketallet i 1645 ca. 11 500.42 Samtidig var 

folketallet i Norge på denne tiden ca. 440 000 

innbyggere, hvilket betyr at Nordhordlands 

befolkning utgjorde ca. 2,6% av totalen. Til 

sammenligning hadde Bergen, som på denne 

tiden var Norges desidert største by, ca. 8 500 

innbyggere.43  

Befolkningen i Nordhordland sorenskriveri 

bestod i perioden 1677-1697 i hovedsak av bønder. Det var få adelige og borgerlige som 

bodde i Nordhordland. Det samme gjaldt også den verdslige embetsstanden, og heller ikke 

fogden og sorenskriveren bodde i Nordhordland. De fleste som tilhørte høyere sosiale lag 

bodde i Bergen og tilhørte byeliten, men eide store jordeiendommer i Nordhordland.44 Et 

                                                 
41 Skipreid: administrativ enhet. Fra midten av 1600-tallet ble skipreid omdefinert til tinglag. Vestlandet var sist 
ute med denne endringen. NHL, «Skipreide», 381-391. 
42 Dobbe, Jorunn. Blant granner og myndigheter. Konfliktløsing og disiplinering på bygdetinget i Nordhordland 
1642-1655. 15.  
43 Fossen, Anders Bjarne. Borgerskapets by 1536-1800, Bind 2, Bergen bys historie. 291-293.  
44 Døssland, Atle. Frå 1650 til 1800, bind 3, Strilesoga, 116. Sulebust, Frå vikingtid til 1650, bind 2, Strilesoga, 
232. Selv om Sulebusts her snakket om det sosiale lag på midten av 1600-tallet, var det de samme tendensene i 
perioden 1677-1697. Som vi skal se i kapittel 5 om Eiendom, var de fleste kvinnene fra høyere sosiale lag som 
var på tinget i Nordhordland, involvert i tinglysninger og ikke konfliktsaker. Dette tyder på at de kun var 

Figur 2.1: Kart over Nordhordland 

sorenskriveri. Hentet fra Jorunn Dobbe Blant 

granner og myndigheter s.18. 
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eksempel på dette var det adelige ekteparet, Kommisær Volchart Volchartsen Riisbrich og 

kona Else Lillienskiold som bodde i Bergen, men eide store jordeiendommer i Nordhordland. 

Dette kom frem i en sak på tinget 21. februar 1677 hvor Bård Fyllingen ble stevnet for å ikke 

ha betalt landskyld og arbeidspenger. Bård og kona hans, Britte Pedersdatter, hadde prøvd å 

betale landskylden tidligere og Bård hadde til og med vært på «her Commissarj dør i Byen».45  

Den geistlige embetsstanden var sterkt knyttet til lokalsamfunnet, men eide ofte mye jord og 

var relativt velstående. De fleste prestene bodde i prestegjeldet og tilhørte bygdeeliten.46  

Bøndene utgjorde den største gruppen og kan igjen deles inn i fire grupper: selveiere, 

leilendinger, husmenn og strandsittere. En selveier eide jorden selv, mens leilendinger, 

husmenn og strandsittere leide jord. Leilendinger hadde inngått en livslang festeavtale med 

jordeieren og var godt beskyttet av lovverket. Både CIVs NL av 1604 og CVs NL av 1687 

hadde egne seksjoner som regulerte leilendingenes rettigheter og plikter.47 Dette vil si at så 

lenge leilendingene skjøttet sine plikter, det vil si betalte landskyld, leidang, eiendomsskatter 

og tredjeårstake, holdt gården vedlike og var lydig mot jordeieren, var det nærmest umulig for 

jordeieren å si dem opp.48 For å si opp en leilending måtte leilendingen ha misligholdt 

bygselavtalen, enten ved å ha forsømt gården eller latt være å betale de avgiftene han var 

pålagt, eller fordi jordeieren selv var «husvill» og ikke hadde noe sted å bo. Hvis en leilending 

ble kastet ut fordi jordeieren var blitt husvill, skulle leilendingen få kompensasjon på et års 

jordleie.49 

Husmenn og strandsittere var en del av husmannsvesenet som vokste frem på slutten av 1600-

tallet og begynnelsen av 1700-tallet. Husmenn og strandsittere leide ikke særskilt matrikulert 

grunn. Det vil si at plassen ble oppfattet som en del av gårdsbruket den lå under og at 

husmannen ikke betalte skatter for husmannsplassen. De måtte ofte gjøre pliktarbeid som en 

del av leien for plassen.50 Husmenn og strandsittere er i prinsippet det samme, forskjellen er at 

strandsittere bygslet jord ved sjøen og hadde småhandel og fiske som de viktigste 

inntektskildene. De viktigste inntektskildene for en vanlig husmann var gårdsarbeid. I 

                                                 
jordeiere og at de ikke bodde i området. Hadde kvinnene bodd i Nordhordland, ville de mest sannsynlig vært 
involvert i flere konfliktsaker. Dette underbygger at de fleste kvinnene fra høyere sosiale lag bodde i Bergen.   
45 Tingbok for Nordhordland, 1677: 21. februar, 7. mars og 24. mars 1677, fol. 1-1b, 1b-2 og 2-2b. For hvordan 
saken gikk, se s. 86-87.  
46 Døssland, Frå 1650 til 1800, 115 og 119. Sulebust, Frå vikingtid til 1650, 232.  
47 CIVs NL av 1694, VI – Landslejebolk. CVs NL av 1687, 3-14.  
48 CIVs NL av 1604, 6-1. 
49 NHL, «bygsel», 72, og «buslitsmann», 67. For lovartikler se CIVs NL av 1604, 6-1, og CVs NL av 1687, 3-14.  
50 Dyrvik, Ståle. «1536-1814», 118.  
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motsetning til leilendinger hadde husmenn og strandsittere liten juridisk beskyttelse av 

leieforholdene, de første lovene kom ikke før på slutten av 1700-tallet. 

Leilendinger var den største gruppen av bønder, men det fantes også noen selveiere i 

Nordhordland. Når det gjelder husmenn og strandsittere utgjorde de ingen stor gruppe i 

Nordhordland. I 1694 ble det sendt ut et skattebrev som ba fogdene om å undersøke antallet 

«huusmend, strandsidere, pebersvenne og Ledige Karle» det fantes i deres område. Et typisk 

svar var «[…] at der findes Ingen vuden Een huusmand Sidende ned Wed stranden paa 

Mulens grunde og eijendomb[…]».51 Sitatet viser at disse gruppene ikke utgjorde noen stor 

andel av befolkningen i Nordhordland. Dette blir også underbygget av Atle Døsslands 

undersøkelse av husmenn på Strilelandet (Nord- og Midthordland).  

Døssland undersøkte manntallet fra 1701 og fant ut at det fantes husmenn på ca. 11% av 

gårdsbrukene.52 Han la også merke til at mange av husmennene var eldre personer, hvilket 

kan bety at de var avgåtte jordbrukere. En forklaring på dette kan være at de eldre 

jordbrukerne hadde opplatt gården, altså inngått en avtale hvor jordeieren ga fra seg jorden 

mot en viss gjenytelse – for eksempel lovnader om å bli tatt vare på.53 Jeg har selv kommet 

over lignende saker hvor eldre har inngått slike avtaler.54 Dette reiser spørsmål om 

husmennene Døssland fant heller var det en ville kalle kår-folk. Det som i skattelistene står 

oppført som husmenn, kan også dreie seg om nyryddere.55 Det er mulig at det fantes husmenn 

tilsvarende det vi finner på 1700-tallet, altså at de var arbeidskraft for gårdbrukere, men disse 

var antakelig få.56  

Senere i oppgaven regner jeg selveiere, leilendinger, husmenn og strandsittere som en gruppe, 

nemlig bønder.  

 

                                                 
51 Tingbok for Nordhordland 1694-1695, 17-18.oktober 1694, fol. 32b.  
52 Døssland, «Dette husmandsutkrudt», 110 
53 Myking, John Ragnar. «Attractive Marriage Partners?», 229.  
54 Tingbok for Nordhordland 1682, 27. oktober 1682, fol. 43b: Ingeborg Røscheland avstod gården til Baste 
Røscheland mot en tønne korn i underhold. Saken havnet på tinget da Baste nektet å gi Ingeborg den årlige 
betalingen. Baste ble dømt til å betale Ingeborg en tønne korn årlig.  
55 Sprauten, Knut. «Framveksten av husmannsvesenet i lys av bygdebøker fra Trøndelagsregionen», 85.  
56 Døssland, «Dette husmandsutkrudt», 110-113. Døssland mener å vise at det fantes virkelige husmenn på 
Strilelandet allerede på midten av 1600-tallet, men at disse husmennene ikke var en stor gruppe.  
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Bygselsystemet 

Ettersom de fleste bøndene var leilendinger, er det viktig å forstå bygselsystemet. Som vi så 

over, hadde leilendinger inngått en livslang festeavtale med jordeier og var godt beskyttet av 

lovverket. Dette gjaldt også for leilendingsenker.  

Dersom en leilendingskvinne ble enke hadde hun rett til å overta ektemannens bygselavtale 

uten å betale ny førstebygsel, så sant hun innfridde pliktene og ikke giftet seg på nytt. Giftet 

leilendingsenken seg på nytt, overtok den nye ektemannen gården og han måtte inngå en ny 

bygselavtale og betale førstebygsel.57 Denne retten til å overta kom tydelig frem i en sak fra 

1682. To enker hadde inngått nye ekteskap for flere år siden, men de nye ektemennene, Oluf 

Hougen og Oluf Muren, hadde ikke inngått ny bygselavtale.58 Hougen og Muren hadde bodd 

på gården i mange år, henholdsvis i 18 og 10 ½ år, før de ble pålagt å inngå en ny 

bygselavtale med den nye forpakteren. I mellomtiden hadde Hougen og Muren overholdt alle 

de andre pliktene og de mente at de derfor ikke trengte å inngå en ny bygselavtale og at de 

dermed slapp å betale førstebygselen som fulgte med. Hougen argumenterte med at «naar det 

En gang er Bøxlit schal Manden eller Quinden som lengst lifuer pladtsen sin Lifstid uden 

Videre Bøxel niude».59 Hougen brukte, bevisst eller ubevisst, utdrag fra CIVs NL 1604 

lovartikkel, 6-1, om at enker skulle få bygsle plassen de bodde på ut sin livstid. Det Oluf 

Hougen derimot glemte, eventuelt ikke hadde kunnskap om, var at hvis enken giftet seg på 

nytt måtte den nye ektemannen inngå en ny bygselavtale og betale førstebygsel.  

Det kan diskuteres om Oluf Hougen kun baserte seg på rettspraksisen eller om han bevisst 

brukte lovverket. Han kan ha misforstått loven eller kun tatt i bruk de delene som styrket hans 

sak, men det er mer sannsynlig at han baserte seg på tidligere rettspraksis. Uansett hva som 

skyldtes Hougens argumentasjon, så ble dommen at de slapp å inngå en ny bygselavtale så 

lenge de fortsatte som før og betalte den årlige leien og avgiftene. Dette viser igjen at 

lovverket ikke alltid ble fulgt i rettspraksisen.  

Som vi så over, var det vanskelig å si opp leilendinger. Dette betyr ikke at det ikke skjedde 

likevel. Jeg har funnet tre saker hvor leilendinger ble sagt opp av jordeieren. I 1680 ble Britte 

Nielsdatter sagt opp som leilending fordi hun var så gammel at hun ikke lenger klarte å 

                                                 
57 Lovartikkelen om leilendingsenkers rett til å overta ektemannens bygselavtalen finner vi i både CIVs NL av 
1604, 6-1, og CVs NL av 1687, 3-14-11.  
58 Tingbok for Nordhordland, 1682: 6. mai 1682, fol. 5b-6.  
59 Tingbok for Nordhordland, 1682: 6. mai 1682, fol. 6.  
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vedlikeholde husene.60 Flere år senere, i 1696, ble Lars Olsen Møller og kona sagt opp fordi 

de ikke hadde vedlikeholdt møllen samt fornærmet ekteparet Volchart Volchartsen Riisbrich 

og Fru Else Lillienskiold.61 Den siste saken hvor leilendingene ble kastet ut, er fra 1697. 

Thomes Kielland og kona ble kastet ut fordi de blant annet ikke hadde betalt leie.62  

Selv om noen leilendinger brøt bygselavtalen, ble de ikke automatisk sagt opp. Et eksempel 

på dette er Britte Salomonsdatter Muhlen som i 1696 ble stevnet for å ha hugget for mye skog 

og for å ha solgt tømmeret. For å hindre avskoging og fritt salg av trevirke, ble det i 1682 

innført en forordning som la begrensinger på sagene rundt Bergen.63 Dette ble videreført i 

CVs NL av 1687 med blant annet begrensninger på hvor mye en leilending kunne hugge til 

eget bruk.64 Selv om det var et klart brudd på bygselavtalen, mente Britte at hun «Burde niude 

frjhed at hugge ellers hafde Inted at Lefve af, og ellers af Sult maatte omKomme».65 Saken 

skulle tas opp på neste ting, men jeg har ikke klart å finne dette tinget og vet ikke hva 

dommen ble.  

I en annen sak hvor leilendingene brøt bygselavtalen uten at de ble sagt opp, møter vi blant 

annet leilendingen Marte Larsdatter og jordeieren Maria Macodi. Leilendingene på Selle gård 

hadde tatt seg til rette og blant annet hugget store mengder skog. I stedet for at leilendingene 

ble sagt opp, ble det bestemt at de skulle betale en erstatning til Maria Macodi.66  

Det var ikke alltid slik at jordeieren fulgte lovverket selv. Niels Hierman var prest i Haus 

prestegjeld og var kjent for å være trettekjær og i stadig konflikt med leilendingene sine. 67 

Dette fikk blant annet enken Marta Trengereid oppleve. I 1696 ble Marta bedt om å flytte fra 

gården Trengereid til et tilsvarende bruk i Voss. Marta gikk med på å flytte, men i avtalen 

stod det også at hvis hun ikke hadde flyttet innen første faredag, skulle hun forbli på gården 

Trengereid.68  Den neste gangen vi møtte Marta var 1. mars 1697. Hun bodde fremdeles på 

Trengereid og ble sammen med den andre leilendingen på Trengereid, Tommes Trengereid, 

                                                 
60 Tingbok for Nordhordland, 1680-1681: 3. mars 1680, fol. 1b-2.  
61 Tingbok for Nordhordland, 1696-1697: 22. september 1696, fol. 21b-23b 
62 Tingbok for Nordhordland, 1696-1697: 2-3. november 1696, fol. 51b-53.  
63 «Forordning Om Sauger omkring Bergen av 28. januar 1682». Schous forordninger 1670-1699, K194-195. 
Sagbruksprivilegiene som kom i 1688 gjaldt kun det sønnafjelske Norge, altså Østlandet og Agder, og fikk derfor 
ingen konsekvenser. Dyrvik, 1625-1814, Band 3, Norsk historie, 106.  
64 NHL, «Leilending», 254. CVs NL av 1687, 3-14-34.  
65 Tingbok for Nordhordland, 1696-1697: 26. oktober 1696, fol. 41b-42 
66 Tingbok for Nordhordland, 1696-1697: 19. mai 1697, fol. 69-70b 
67 Statsarkivet i Bergen, ««Forskreckelig storm» eller «It meget dejligt, klart og Varmt Væir» Om prest og 
verrapportør Niels Hiermand i Haus prestegjeld 1691-1709». Se også Døssland, Frå 1650 til 1800, 74.  
68 Tingbok for Nordhordland, 1696-1697: 2-3. november 1696, fol. 51b.  
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stevnet for å ha ødelagt skogen på Bøen, samt brent ned et gjerde og en del av et eldhus.69 26. 

mars samme år ble saken tatt opp på nytt. I mellomtiden hadde Sjur Garnes og Olle Takkvam 

vært på besiktelse og de meldte at skogen var hugget, men at verken gjerdet eller eldhuset 

hadde brent. De kunne heller ikke si noe om hvem som hadde hugget skogen. Marta og 

Tommes mente på sin side at Niels selv hadde fått hogd skogen og så lagt skylden på dem for 

å presse dem ut.70 Hvordan saken faktisk endte, vet jeg ikke.  

Hvorfor Marta og Tommes ble bedt om å flytte fra Trengereid, er også ukjent. Randi 

Andersen skriver i Arna Bygdebok at en mulighet var at de ikke drev gården så veldig godt og 

at Marta og Tommes faktisk hadde hugget i skogen, men likevel har hun et inntrykk av at 

«presten ikkje hadde lovlege grunnar til å kasta leiglendingane sine ut».71 Denne forklaringen 

passer med mitt inntrykk også. Presten Niels var kjent for å utnytte leilendingene sine og de 

betalte mye mer i avgifter enn det som var vanlig.72 Trengereid var ettertraktet og det kan 

tenkes at Niels var oppsatt på å få byttet ut Marta og Tommes med noen som kunne drive 

gården mer effektivt slik at han fikk økte inntekter i blant annet landskyld. Måten Niels brukte 

trusler og goder for å få Marta og Tommes til å flytte, understreker også dette. 

For en leilending var det lett å si opp bygselavtalen. Det eneste kravet var at oppsigelsen 

burde skje før jul, hvis ikke risikerte leilendingen å måtte betale landskyld for hele det neste 

året.73 Et eksempel på hvor galt det kunne gå er Niels Ytre Brudvig som sa opp bygselavtalen 

i «drochenschab». Niels angret og hevdet at siden det hadde skjedd i fylla, kunne ikke 

oppsigelsen være gyldig. Saken kom opp på tinget i 1697 og oppsigelsen ble erklært gyldig. 

Niels og familien måtte dermed flytte fra gården.74  

Leilendingsenkene hadde full råderett over bygselen sin. Dette ser vi i to saker fra 1694. 

Enken Marite Wolle angret på at hun hadde overlatt en del av gården til sønnen, Michel 

Quallem, og ønsket å få den igjen. Michel møtte og sa seg enig i at Marite skulle få igjen 

bygselen.75 Senere samme år stevnet Anne Olsdatter sønnen sin, Olle Hegøen, inn for tinget 

og anklaget han for å ha fratatt henne en bygslet jordepart.76 Saken skulle tas opp på neste 

ting, men dette har jeg ikke klart å finne. Uansett hvordan utfallet til slutt ble, handler begge 

                                                 
69 Tingbok for Nordhordland, 1696-1697: 1. mars 1697, fol. 63-63b.  
70 Tingbok for Nordhordland, 1696-1697: 26. mars 1697, fol. 66-66b. 
71 Andersen, Randi. Frå dei eldste tider til 1840, band 1, Arna Bygdebok,  274. 
72 Andersen, Frå dei eldste tider til 1840, 268-274. Se spesielt s. 271.  
73 CVs NL av 1687: 3-14-39.  
74 Tingbok for Nordhordland, 1696-1697: 1 og 26 mars 1697, fol. 61-61b og 65-66.  
75 Tingbok for Nordhordland, 1694-1695: 24-25. oktober 1694, fol. 35b.  
76 Tingbok for Nordhordland, 1694-1695: 29-30. oktober 1694, fol. 38b-39.  
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sakene om at leilendingsenkene forsvarte råderetten over bygselen. Anne fordi hun mente hun 

var utsatt for urett, Maritte fordi hun angret at hun hadde gitt fra seg bygselretten over en del 

av jorden sin.  

Som med alle type systemer, er det alltid noen som prøver å utnytte det. Enken Maritta 

Lechnesvog var bosatt på jorden til Rasmus Lechnes jord uten bygselavtale. Rasmus mente at 

Maritta «Sidder hannem til forfang», altså hindret ham i å utnytte/bruke gården, og ville ha 

henne bort.77 Hvorfor hun bodde der ulovlig sier ikke saken noe om. Mest sannsynlig hadde 

Maritta bodde på plassen før Rasmus kjøpte den og det kan hende at hun hadde en muntlig 

avtale med den forrige eieren. Det er likevel mest som tyder på at hun hadde tatt seg til rette 

da hun «Ingen tilladelse paa Hindes Sæde hafde».78 Hadde Maritta hatt en muntlig avtale med 

tidligere eier, ville dette ha kommet frem da saken ble tatt opp på tinget. Saken endte med at 

Maritta måtte flytte fra plassen. 

 

Levekår 

Samfunnet i Nordhordland var på 1600-tallet bygd opp rundt små hushold. I gjennomsnitt 

talte husholdet fem personer og bestod av ekteparet, deres hjemmeboende barn og eventuelt 

tjenere.79 I 1711 hadde ca. halvparten av husholdene i Nordhordland én eller flere tjenere.80 

Dette er tall som etter all sannsynlighet også stemte i perioden 1677-1697. Hvor mange 

tjenere hvert enkelt hushold hadde, var avhengig av hvor stor gården var og hvor mye ekstra 

arbeidshjelp ekteparet trengte. Antall tjenere hang også sammen med husholdets sosiale 

status. De fleste bondehusholdene hadde kun én tjener, mens det blant hushold fra høyere 

sosiale lag var vanlig å ha flere tjenere.81 

I våronna og slåttetiden arbeidet alle i husholdet på gården for å gjøre åkeren klar til 

sommeren og for å få høstet kornet, men ellers i året hadde menn og kvinner hvert sitt 

arbeidsområde.82  Menn var bortreist store deler av året, enten på fiske, tømmerhugst eller 

                                                 
77 Tingbok for Nordhordland, 1689: 8. august 1689, fol. 64b-65. 
78 Tingbok for Nordhordland, 1689: 8. august 1689, fol. 64b-65.  
79 Døssland, Frå 1650 til 1800, 37-38. 
80 Bakke, Sissel. Tjenestefolk som samfunnsgruppe. Nordhordland og Voss. 35. 
81 Bakke, Tjenestefolk som samfunnsgruppe, 38. 
82 Døssland, Frå 1650 til 1800, 53. 
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handelsreiser til Bergen, mens kvinnene hadde hovedansvaret for gården. Det var kvinnene 

som spadde jorden, sådde kornet og tok seg av husdyrene. 83 

Folketallet i Nordhordland stagnerte i løpet av perioden, hvilket førte til at det ble mindre 

press på jorden.84 Dette skyldtes i hovedsak utflytting. De fleste flyttet fra Nordhordland til 

Bergen, men det var også noen som flyttet fra indre til ytre strøk innad i Nordhordland.85  

I tillegg til utflytting, var det høy dødelighet i Nordhordland.86 Mange døde før de nådde 

voksen alder. Nordhordland ble også rammet av flere epidemiske sykdommer, som for 

eksempel tyfus. Flere av disse sykdomsutbruddene kom med hjemvendte soldater.87  

På 1600-tallet var Danmark-Norge involvert i en rekke kriger, deriblant Den skånske krig, 

også kalt Gyldenløvefeiden. Gyldenløvefeiden varte fra 1675 til 1679 og flere unge gutter ble 

i denne perioden skrevet ut som soldater.88 Flere av offiserene var også fra Nordhordland og 

Bergen. Blant disse finner vi herr oberst Eilerich Jensen Wisborg og oberstløytnant Christian 

Holberg og mens de var i krig, var det konene deres som fikk ansvaret for husholdet. Dette 

kommer jeg tilbake til i kapittel 6 om gjelds-/fordringssakene.  

 

Jordeiendomsforhold 

Basert på landkommisjonen fra 1661, kan vi se hvilke samfunnsgrupper som på dette 

tidspunktet var de største jordeierne.89 Selv om landkommisjonen oppgir landskyld, altså 

størrelsen på leien som igjen er uttrykk for hver enkelt gårds skatteevne, kan vi danne oss et 

bilde over jordegodsfordelingen slik den var i 1661. Dermed kan vi også få et bilde av hvor 

mange leilendinger og selveiere det fantes i 1661.  

Andreas Holmsen og Halvard Bjørkvik deler all eiendom inn i fire: bonde- og borgergods, 

adelsgods, krongods og kirkegods. I Nordhordland var det mest krongods. Krongodset 

                                                 
83 Døssland, Frå 1650 til 1800, 63. 
84 Myking, Herre over andre si jord? Norske leiglendingsvilkår i europeisk lys 1500-1800, 147. 
85 Døssland, Frå 1650 til 1800, 37-38. 
86 Døssland, Frå 1650 til 1800, 45. 
87 Døssland, Frå 1650 til 1800, 46. 
88 Døssland, Frå 1650 til 1800, 85-86. 
89 I dette delkapittelet har jeg tatt utgangspunkt i Andreas Holmsen og Halvards Bjørkviks undersøkelse Kven 
åtte jorda i den gamle leilendingstida? Her brukte de Landkommisør Niclas Paulsens ekstrakt-protokoller for 
landkommisjonen fra 1661 for å se hvordan fordelingen av jordegods var i Norge på det tidspunktet. 
Landkommissær Niclas Paulsen gjennomgikk alle jordebøker fra landkommisjonen og utarbeidet en oversikt 
over hvor mye skyld ulike eiergrupper hadde i hvert futedømme. Denne fordelingen tar utgangspunkt i 
fogderier og for Norhordland vil dette si at også Voss er inkludert i tallene. Bjørkvik og Holmsen, Kven åtte jorda 
i den gamle leilendingstida? 11 og 29.  
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utgjorde i 1661 hele 40% av landskylden. Deretter kom kirkegodset (22%) før adelsgodset 

(21%). Bonde- og borgergodset hadde minst skatteevne og stod kun for 17% av 

landskylden.90  

Bonde- og borgergodset kan deles i to: odels- og pantegods som eieren brukte selv (selveid) 

og odels- og pantegods eierne bygslet bort (bygselgods). Av disse var det bygselgodset som 

var størst, 73% av bonde- og borgergodset var bortbygslet eiendom. Kun 26% var selveid 

jord. Ser vi disse to gruppene opp mot totalen i Nordhordland, blir tallene på henholdsvis 13% 

og 5%. Mesteparten av krongodset, kirkegodset og adelsgodset ble også bygslet bort til 

leilendinger. Det var med andre ord ikke så mange som eide sin egen gård. 

Under krongodssalget på 1660-tallet ble mesteparten av kronens gods i Bergenhus stiftamt 

solgt.91 Spørsmålet blir hvilken konsekvens dette fikk for jordeiendomsforholdene i 

Nordhordland sorenskriveri. Hvis vi ser på Bergenhus stiftamt som en helhet, ser vi at det 

meste av krongodset ble solgt til embetsmenn som bodde i Bergen eller omegn, men som 

bygslet bort jorden. Kun 2% ble gjort til selveid gods.92 Det var riktignok mange ulike 

kjøpere, men kun et fåtall var bønder og de fleste kjøpte kun litt gods. Noen få kjøpte mye 

gods og det skjedde en oppsamling av gods i embetsstanden. Basert på disse tallene er det 

liten grunn til å tro at andelen selveiergods økte nevneverdig i Nordhordland.93 Det var med 

andre ord omtrent samme fordeling av bygselgods og selveiergods, den største forskjellen var 

at krongodset i stor grad var tatt over av embetsmenn. På slutten av 1600-tallet begynte 

embetsmenn å selge og pantsette litt og litt gods av gangen. Bøndene kjøpte jord gradvis og 

over en lang periode, hvilket førte til at flere bønder ble selveiere.94 Det er likevel verdt å 

merke seg at selveiende bønder fremdeles var en minoritet. Det var først på slutten av 1700-

tallet at selveiere og leilendinger utgjorde omtrent like store grupper.95  

 

                                                 
90 Alle prosentverdiene i dette delkapittelet angående odels- og borgergods, krongods, adelsgods og kirkegods i 
Nordhordland er basert på en tabell funnet i Bjørkvik og Holmsen, Kven åtte jorda i den gamle leilendingstida? 
30. 
91 Reksten, Erling. Krongodssalget, bind 1, Krongodssalg og embetsstand i Bergenhus len/stiftamt i 2. halvdel av 
1600-tallet. 367.  
92 Reksten, Krongodssalget, 334. 
93 Reksten, Krongodssalget, 334-335.  
94 Døssland, Frå 1650 til 1800, 78.  
95 Myking, «Attractive Marriage Partners?», 231 
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Den andre (og tredje) runden av krongodssalget 

Det er vanlig å si at krongodssalget skjedde i to runder.96 I den første runden ble krongodset 

solgt til personer kongen skyldte penger eller som en samlet enhet til utenforstående adelige, 

borgerlige eller embetsmenn. I Arna skibreid var det for eksempel kun Hans Hansen 

Lillienskiold d. e. og Herman Garman av kjøperne som hadde lokal tilknytning.97 I den andre 

runden ble eiendommene stort sett solgt videre til embetsmenn med lokal tilknytning, før de 

igjen solgte eiendommen til bøndene.98  

Den andre runden av krongodssalget består egentlig av to separate runder, nemlig salget av 

tidligere krongodsjord til lokale embetsmenn og det påfølgende salget fra lokale embetsmenn 

til bønder. Disse rundene skjedde parallelt og ofte byttet jorden eiere raskt. Det er like fullt 

snakk om to separate prosesser og jeg vil heretter bruke begrepene «den andre runden av 

krongodssalget» og «den tredje runden av krongodssalget» for å skille de fra hverandre.  

Jeg vil her bruke gården Indre Eide i Eikanger skipreid for å illustrere de ulike rundene av 

krongodssalget.  

Gården Indre Eide var på midten av 1600-tallet underlagt Munkelivgodset. Munkelivgodset 

var eiendom som var tilknyttet Munkeliv kloster og etter reformasjonen ble dette underlagt 

kongen. For å dekke gjeld kronen hadde, ble det på 1660-tallet solgt en rekke eiendommer. 

Deriblant Munkelivgodset. Munkelivgodset ble verdsatt til 598 lauper og 2 pund smør og i 

1662 ble mesteparten solgt til Hans Hansen Smidt d.e., senere Lillienskiold d.e., og Herman 

Garman.99  

På en eller annen måte, for eksempel gjennom forskuttering av arv, fikk Hans Lillienskiold 

d.y. kontroll over gården og i 1677 solgte han Indre Eide videre til Anders Garman, sønnen til 

Herman Garman.100 Reksten pekte på at Anders Garman kunne ha fått Indre Eide etter sin far, 

men mente det var mer sannsynlig at han kom i besittelse av gården gjennom sin avdøde 

hustru Kirsten Hansdatter, datter av Hans Lillienskiold d.e. Eiendomsskjøtet fra 1677 viser at 

Reksten hadde delvis rett. Indre Eide kom riktignok fra svigerfarens andel av 

Munkelivgodset, men det var gjennom svogeren, Hans Lillienskiold d.y., at Anders Garman 

                                                 
96 Andersen, Frå dei eldste tider til 1840, 255.  
97 Andersen, Frå dei eldste tider til 1840, 256. 
98 Andersen, Frå dei eldste tider til 1840, 256-257.  
99 Reksten, Krongodssalget, 91 og 183-184.  
100 Tingbok for Nordhordland, 1677: 18. juni 1677, fol. 8b-9. I skjøtet står det at Indre Eide skyldte 2 lauper 
smør og 1 tønne malt. Det matcher tall funnet i Reksten, Krongodssalget, 184.  
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kom i besittelse av gården. Her bekreftet også Hans Lillienskiold d.y. at salget skjedde av fri 

vilje og med hans «Kiereste Ja och Sambtyche».101  

I 1689 valgte så Anders Garman å selge deler av Indre Eide videre til leilendingene Anders 

Andersen og kona, Mogens Larsen og kona, Ragnille Olsdatter samt Aadne Olsen.102 Etter at 

Anders Garman kjøpte Indre Eide, hadde han giftet seg på nytt med Thale Sophie, og det var 

med hennes samtykke at han solgte gården til leilendingene. Leilendingene på sin side mottok 

eiendommen på vegne av sine «Hustru Børn og Sande Arfvinger».103 

Salget av Indre Eide fra kronen til Hans Hansen Lillienskiold d.e., utgjorde her den første 

runden av krongodssalget. Anders Garmans kjøp av Indre Eide fra Hans Lillienskiold d.y. var 

en del av den andre runden av krongodssalget, mens leilendingenes kjøp av Indre Eide 

utgjorde den tredje og siste runden av krongodssalget.  

 

Kompliserte eiendomsforhold og klyngetun 

Det er også viktig å få frem at på flere gårder var det kompliserte eiendomsforhold. Det var 

vanlig at det var flere eiere i en gård.104 Dette gjorde at selv om man eide en del av gården 

man bodde på, kunne man være leilending. Det var også mulig at man ikke hadde noe 

eierskap i gården man bodde på, samtidig som man eide deler av andre gårder. For 

bondebefolkningen var denne situasjonen som oftest en følge av arveoppgjør. For borgere og 

embetsmenn er det mulig å tenke seg til at de kjøpte ideelle parter av gårder ettersom bønder 

trengte penger.105  

I Nordhordland var det også vanlig at gårdene var delt inn i flere bruk og at disse lå tett 

sammen i klyngetun.106 Hvert hushold hadde sine egne hus, men disse lå sammentrengt på et 

felles tun. Dette skyldtes at det i Nordhordland var vanlig med teigblanding. Med teigblanding 

menes det at bondens jorder var delt og lå spredt innimellom andres jorder.107 Jordforholdene 

i Nordhordland var varierte og teigblanding sørget for at alle fikk litt god og litt dårlig jord 

etter for eksempel et arveskifte. Samtidig ble det vanskelig å drive et effektivt jordbruk og 

                                                 
101 Tingbok for Nordhordland, 1677: 18. juni 1677, fol. 8b-9.  
102 Tingbok for Nordhordland, 1689: 24-25. oktober, fol. 83b-84b, 84b-85, 85b-86 og 86b.  
103 Tingbok for Nordhordland, 1689: 24-25. oktober, fol. 83b-84b. 
104 Døssland, Frå 1650 til 1800, 79.  
105 Bjørkvik og Holmsen, Kven åtte jorda i den gamle leilendingstida? 14-16 
106 Døssland, Frå 1650 til 1800, 34. NHL, «Tuntyper», 462-463.  
107 NHL, «Teigblanding», 445.   
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teigblanding fikk konsekvenser for hvordan gårdene var bygd opp. Det var vanskelig for de 

enkelte brukerne å finne et egnet sted å anlegge tun, og for å ikke oppta for mye av den 

verdifulle jorden, ble alle husene til brukerne samlet på et felles tun.108  

 

Nærhet til Bergen 

Bergen var på 1600-tallet det viktigste makt- og styringssenteret på Vestlandet, og 

Nordhordland omkranset byen. Dette hadde mye å si for jordeiendomsforholdene og hvordan 

bøndene levde. Blant annet var andelen selveiergods lavere i Nordhordland enn i resten av 

Bergenhus stiftamt.109 Nordhordland var også det stedet med mest sentralmaktgods. Hvorfor 

det var slik skyldes en rekke faktorer.  

Nordhordland var et sjødistrikt og generelt var det slik at disse områdene hadde minst 

selveiergods. Dette skyldes både tøffe forhold for jordbruket og at det var her de gamle 

«storhøvdingene» bodde og dermed hadde sitt maktgrunnlag.110   

Holmsen snakker om en «maktutstråling fra sentrum».111 Med dette menes det at jo nærmere 

vi er sentrum, jo sterkere er påvirkningen derfra. Det var attraktivt for embetsmenn og 

borgerskap å ha eiendom og drive med handel i Nordhordland. Innkreving av skatter og 

avgifter samt kontroll av handel var lettere jo nærmere sentrum man kom.  

Det at Bergen var nærme Nordhordland, gjorde også at en del verdslige embetsmenn kunne 

bo i Bergen samtidig som de passet embetet sitt i Nordhordland. Fogden og sorenskriveren 

var eksempler på dette.112  

Samtidig er det også viktig å huske på at bøndene som bodde i Nordhordland sto for store 

deler av matforsyningen til Bergen. Bøndene var mobile, og folk fra Nordhordland dro ofte 

flere ganger i året til Bergen for å selge varer og kjøpe varer.113 De som bodde lengre unna 

eller ikke hadde økonomi til å dra på bytur, organiserte byreiser. Det vil si at flere gikk 

sammen om å sende en båt til Bergen med diverse varer. I 1681 ble det registrert hele 14.000 

                                                 
108 NHL, «Tuntyper», 462.  
109 Nordhordland: 5% selveiergods. Bergenhus stiftamt: 10 % selveiergods. Regnet ut etter tabell i Bjørkvik og 
Holmsen, Kven åtte jorda i den gamle leilendingstida?  30.  
110 Bjørkvik og Holmsen, Kven åtte jorda i den gamle leilendingstida? 29.  
111 Bjørkvik og Holmsen, Kven åtte jorda i den gamle leilendingstida? 34.  
112 Døssland, Frå 1650 til 1800, 116.  
113Døssland, Frå 1650 til 1800, 13.  
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personer med mindre varepartier. Av disse var mellom 11.000 og 12.000 fra Midt- og 

Nordhordland.114  

 

Oppsummering 

Nordhordland sorenskriveri bestod av 11 skipreider. Leilendinger utgjorde den største 

samfunnsgruppen, men det fantes også noen selveiere og noen få husmenn. Før 1660-tallet 

var det kronen som eide mest gods, men med krongodssalget endret det seg. Nå var det 

embetsmenn som ble den største eiergruppen.  

Nordhordland sorenskriveri var nærmeste område til Bergen, som var datidens viktigste makt- 

og styringssenter på Vestlandet. Dette påvirket jordeiendomsforholdene blant annet ved at det 

var færre selveiere.  

Man kan si at det var en toveispåvirkning mellom Nordhordland og Bergen. Nordhordland 

omkranset Bergen, hvilket gjorde det lettere for embetsmenn å kreve inn skatter og 

kontrollere handelen. Samtidig var bøndene fra Nordhordland viktige for matforsyningen til 

Bergen.  

  

                                                 
114 Døssland, Frå 1650 til 1800, 13.  
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Kapittel 3: Lovverket 

På 1600-tallet ble det innført to nye lovbøker, Christian IVs Norske Lovbog fra 1604 og 

Christian Vs Norske Lov fra 1687. I tillegg ble det gitt ut en rekke forordninger og recesser 

som i stor grad ble samlet i Christian IVs Lille og Store Recess fra 1615 og 1643. I dette 

kapittelet skal jeg ta for meg hvilke lover som regulerte kvinners råderett over egen økonomi 

og eiendom. Jeg vil her undersøke de mest relevante bestemmelsene og se hvordan de 

normative forholdene utviklet seg. I hvilken grad hadde kvinner råderett over egen eiendom 

og formue? Hvor mye hadde kvinnenes sosiale status og sivilstand å si for hvilke muligheter 

de hadde til å eie og inngå kontrakter?  

 

Christian IVs Norske Lovbog 

Christian IVs Norske Lovbog fra 1604 (heretter CIVs NL av 1604) blir regnet som en 

oversettelse av Magnus Lagabøters Landslov fra 1274 ispedd noen nye formuleringer. De nye 

formuleringene gjorde kvinner underlegne menn samtidig som de fastsatte noen rettigheter. 

Der landsloven hadde gitt kvinner råderett over egen formue etter fylte 20 år, innførte CIVs 

NL av 1604 formuerettslig vergemål for kvinner uansett alder.115 En kvinnes arvede formue 

og eiendom ble som oftest forvaltet av faren eller ektemannen. Selvtjente penger, for 

eksempel tjenestelønn, var unntatt fra vergemålet og kvinner kunne selv råde over dette.116 

Det ble med andre ord vanskeligere for en kvinne å råde over egen formue og eiendom. Det 

var først når en kvinne ble enke at hun ble regnet som myndig og dermed kunne forvalte egen 

eiendom og formue.  

En annen følge av CIVs NL av 1604 var at det ble satt en beløpsgrense for hvor store 

kjøpsavtaler kvinner kunne inngå, avhengig av sivilstand og sosial status. Tidligere 

lovgivning, som Magnus Lagabøters Landslov, hadde også hatt beløpsgrenser for hvor store 

kjøpsavtaler kvinner kunne inngå.117 Beløpsgrensen ble beholdt i CIVs NL av 1604, men den 

ble justert opp. En vanlig bondekone kunne stifte gjeld på opptil en halv mark, mens en 

odelsbondekone kunne råde for opptil 2 mark. Videre kunne adelsmenns koner råde «kiøb, 

saa vide hoszbonden hinde samtycker».118 

                                                 
115 CIVs NL av 1604. 4-2. 
116 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, 38 og 112.  
117 Magnus Lagabøters Landslov. Kjøpebolken, kap. 21.  
118 CIVs NL av 1604. 7-21. 
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Samtidig som CIVs NL av 1604 begrenset kvinners muligheter, beskyttet den også kvinnenes 

formue og eiendom. Ektemannen skulle riktignok råde over konas formue og eiendom, men 

det ble satt begrensninger for hva han kunne gjøre. Hvis ektemannen ønsket å selge eiendom 

måtte det skje med hennes «vilie oc samtycke».119 I tillegg måtte kona møte opp og to til tre 

«danemend», altså aktverdige og pålitelige menn, måtte bekrefte at samtykket skjedde 

frivillig. Ektemannen kunne heller ikke føre konas formue ut av landet uten hennes samtykke 

og ektemannen måtte forvalte formuen på en slik måte at det gavnet dem begge.120 I tillegg 

fikk kvinner arverett på odelsgods og eldste datter fikk åsetesrett, så sant det ikke fantes noen 

sønner eller sønnesønner i familien.121  

 

Christian IVs Store Recess av 1643  

Christian IVs Store Recess fra 1643 (heretter Store Recess) er en samling av de viktigste 

forordninger og recesser utgitt i perioden 1615 til 1643. Store Recess hadde til hensikt å gjøre 

et komplisert og uoversiktlig lovverk, lettere å forstå.122 Lovverket var kun et supplement til 

tidligere lovgivning, hvilket vil si at CIVs NL av 1604 fremdeles gjaldt i Norge.  

I Store Recess finner vi bestemmelser om alt fra prestens medhjelpere og borgermestere til 

landskyld og makeskifter. Det er ingen store innrømmelser eller innskrenkelser av kvinners 

rettigheter. Det finnes kun noen få bestemmelser som regulerte enkers nådeår og arveskifter.  

Enker etter geistlige, lensmenn og lagmenn, kunne få innvilget et såkalt «nådens» år. Dette 

betydde at de var fritatt fra å betale skatter, hadde mulighet til å drive ektemannens 

handelsprivilegier videre eller at de fikk inntekter knyttet opp mot ektemannens embete. 

Hvilke privilegier enkene hadde i sitt «nådens år», var avhengig av ektemannens embete og 

hvilke privilegier han hadde mens han levde. Geistlige enker i kjøpesteder var, så lenge de satt 

enke og førte «et christeligt oc erligt lefnet», fritatt fra å betale alle skatter.123 De kunne også 

drive handel dersom ektemannen hadde hatt handelsprivilegier. Lagmannsenkenes «nådens 

år» lignet på geistlige enkers, men i motsetning til enkene etter geistlige fikk lagmannsenkene 

                                                 
119 CIVs NL av 1604. 5-8.  
120 CIVs NL av 1604. 4-3  
121 Åsetesrett: Bruksrett, ga livsarvinger rett til å overta jordeiendom udelt ved et arveskifte mot at livsarvingen 
ga bort annen jordeiendom eller betalte en årlig sum som kompensasjon til de andre arvingene. NHL, 
«Åsetesrett», 490.  
CIVs NL av 1604. 4-7. 
122 Dyrvik, Truede tvillingriker, 296.  
123 Store Recess, 1-1-24.  
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kun inntekten etter en årlig skatt, lagmannstoll.124 Mens geistlige enker og lagmannsenker 

fikk økonomisk støtte og skattefritak, fikk lensmannsenker beholde embetet til neste «Philippi 

Jacobi dag», altså 1. mai.125 Dette innebar at de overtok oppgavene til lensmannen frem til 

førstkommende 1. mai. 

I Store Recess finner vi også bestemmelser som regulerte arveskiftet. Blant annet står det at 

en enke ikke fikk røre boet før arveskiftet etter ektemannen var gjennomført. Dette gjaldt så 

sant det var barn involvert. Etter at arveskiftet var gjennomført, kunne enkene bli verger for 

barna og dermed forvalte også barnas gods.126  

Et annet aspekt ved arveskiftet kom hvis ektemannen hadde solgt odelsjord, enten sin egen 

eller konas. Hadde ektemannen i løpet av ekteskapet solgt konas jord, skulle hun eller hennes 

arvinger ta tilsvarende del av kjøpejorden i skiftet etter ektemannen.127 Disse 

lovbestemmelsene kom ikke for å beskytte kvinnens eierskapsinteresser/eiendom og formue, 

de kom for å sikre at odelsjorden ble innad i slekten. Det ser vi tydelig i en annen 

lovbestemmelse som sa at hvis ektemannen solgte sin jord til kona eller hennes slekt, skulle 

ektemannens slekt få tilsvarende verdi fra boet.128 Kona arvet først halvparten av kjøpejorden 

og løsøret etter at ektemannens slekt hadde fått igjen for solgt odelsgods.129 

 

Christian Vs Norske Lov av 1687 

Selv om en rekke forordninger var blitt gjort gjeldende i Danmark og Norge, var det først i 

1687 at landene fikk et felles lovverk.130 Christian Vs Norske Lov (heretter CVs NL av 1687) 

var basert på Christian Vs Danske Lov fra 1683, men med noen norske særartikler, og innebar 

en styrking av mannens økonomiske stilling i ekteskapet. Dette fikk konsekvenser for norske 

kvinners råderett over egen formue og eiendom. 

At kvinners råderett ble betydelig svekket med innføringen av CVs NL av 1687 ser vi spesielt 

i konas råderett over egen eiendom. Fra at konas samtykke var vesentlig ved salg av hennes 

eiendom, fikk vi 5-3-31 som sa at: «Husbond maa ej sælge Hustruens Jord, uden hand haver 

                                                 
124 Store Recess, 3-24.  
125 Store Recess, 2-1-1.  
126 Store Recess, 2-16-1.  
127 Store Recess, 2-7-1.3. 
128 Store Recess, 2-7.1.4.  
129 Store Recess, 2-7-1.5.  
130 CVs NL ble ferdigstilt i 1687, men trådte først i kraft 29. september 1688. Ståle Dyrvik, Truede tvillingriker 
1648-1720, 302.  
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Barn ved hende, og lige saa meget at lægge derimod igjen af sit eget, med mindre det nøjagtig 

bevisligt giøris, at Hustruen haver ført saa stor Gield til hannem, at den ej anderledis kand 

aflæggis.»131 Med denne lovbestemmelsen var det ikke lenger snakk om konas samtykke og 

lovbestemmelsen ga ektemannen rett til å selge konas eiendom. Det var riktignok noen 

formelle krav som måtte innfris, som at ekteparet måtte ha barn og at ektemannen måtte 

kunne gi kona en kompensasjon eller at kona førte med seg stor gjeld inn i ekteskapet. 

Samtidig som disse kravene la noen få restriksjoner på mannens råderett, fjernet den også 

konas interesser og vilje. Fra nå av hadde ikke kona noe å si hvis ektemannen bestemte seg 

for å selge hennes eiendom, konas råderett over eget gods ble svekket.  

Mens 5-3-31 gjorde det mulig for ektemannen å selge konas eiendom, sørget 5-3-32 for å 

ivareta kjøpers interesser.  

Sælger Husbonden Hustruens Jord herimod, da beholder den Kiøbendis Jorden, med 

mindre hand af Arvingerne inden tyve Aars Forløb vorder udløst, saa fremt det er 

Odelsjord; Men er det ikke Odelsjord, og Hustruen, eller hendis Arvinger, vil tale 

derpaa, da skulle de tiltale Husbonden og hans Arvinger. Det samme er og, om 

Husbonden haver pantsat Hustruens Jord, eller mageskift den, eller og om nogen haver 

faaet Indførsel i Hustruens Jord mens hun var i Fællig med Husbonden.  

 

5-3-32 representerte et nytt nederlag for konas råderett. Før kunne kona selv klage 

ektemannen inn for å ha solgt hennes jord mot hennes vilje, men med denne bestemmelsen 

ble det slik at kun hennes arvinger, det vil si barna eller andre slektninger, kunne klage inn 

ektemannen for retten. Konas råderett ble med andre ord ytterligere svekket.  

Mannens sterke råderett ble innført etter påtrykk fra den danske revisjonskomiteen. Det fantes 

også en norsk komite og denne ønsket en presisering av hustruens samtykke som fantes i 

CIVs NL av 1687.132 Den danske komiteen var sterkere og ettersom loven skulle samordnes 

med den danske, ble det den danske komiteens forslag som slo igjennom. Dansk lov hadde 

ikke tilsvarende restriksjoner som norsk lov over ektemannens disposisjoner over konas gods. 

Ettersom det er naturlig å tenke seg at den norske komiteen i noen grad baserte seg på norske 

forhold, blir det også naturlig å forvente at den norske rettspraksisen ikke fulgte de nye 

lovene, i hvert fall ikke med en gang.  

                                                 
131 CVs NL av 1687, 5-3-31.  
132 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, 144.  
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Bolk 5-1 i CVs NL av 1687 handlet om kontrakter og forpliktelser, og representerte en 

ytterligere svekkelse av kvinners råderett. 5-1-13 erstattet den tidligere beløpsgrensen og fra 

nå av kunne ektemannen oppheve alle kontrakter kona hadde inngått uten hans viten og vilje. 

Dette forutsatte riktignok at kontrakten ikke var inngått til felles nytte eller av nød, men var 

likefult en svekkelse av kvinnenes mulighet til å inngå kontrakter og stifte gjeld.  

Med innføringen av CVs NL av 1687 ble kvinner også underlagt et fullstendig formuerettslig 

vergemål. Døtre var under vergemål frem til faren ga henne til en annen verge eller hun giftet 

seg. Da var det ektemannen som ble verge. Kvinner ble underlagt et formuerettslig vergemål 

allerede i CIVs NL av 1604, men med CVs NL av 1687 ble de fullstendig fratatt sin 

formuerettslige og økonomiske myndighet.  

 

Sosial status 

CIVs NL av 1604 hadde noen egne bestemmelser for adelen. Blant annet kunne adelige gifte 

kvinner stifte høyere gjeld enn en bondekvinne.133 Dette forsvant med innføringen av CVs NL 

av 1687. Det samme gjaldt også adelens skattefrihet. Fra å ha hatt skattefrihet på flere gårder, 

fikk de kun skattefrihet på den gården familien bodde, setegården.134 Noen av de gamle 

forordningene angående adelen ble videreført i det nye lovverket, for eksempel ble adelens 

hals- og håndrett videreført i CVs NL av 1687 3-2-1, men de aller fleste spesialreglene 

forsvant. Dette betydde likevel ikke at det ikke var forskjell på folk. Danmark-Norge var 

fremdeles et privilegiesamfunn og dette kom til syne gjennom en rekke forordninger, for 

eksempel byprivilegier, samt 3-3 om borgerne i kjøpestader i CVs NL av 1687. 

Når det gjelder bøndene gjaldt stort sett de samme lovbestemmelsene for selveiere og 

leilendinger. Den eneste store forskjellen jeg har funnet, var i arvereglene. Mens 

leilendingsenker var sikret i lovverket og hadde rett til å overta bygselen så lenge hun satt 

enke, risikerte selveierenken å måtte flytte til en annen gård. Dette gjaldt spesielt hvis 

ektemannen hadde myndige barn fra tidligere ekteskap som kunne hevde åsetesrett, det vil si å 

                                                 
133 CIVs NL av 1687, 7-21. 
134 Moseng, Opsahl, Pettersen, Sandmo. Norsk historie 1537-1814, 302. Tor Weidling skrev i Adelsøkonomi i 
Norge fra reformasjonstiden og fram mot 1660 at adelens skattefrihet på setegårder i utgangspunktet var 
personlig og skulle følge eieren. Det vil si at hvis en adelig flyttet fra en gård til en annen, byttet han også 
setegård. I løpet av 1500- og 1600-tallet endret dette seg og skattefriheten gjald da bestemte gårder. Det vil si 
at hvis en adelig flyttet fra en gård til en annen, ville den gamle gården fremdeles regnes som setegård og den 
adelige eieren ville ha skattefrihet også på denne gården. Se Weidling, Adelsøkonomi i Norge, 313-314.  
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overta gården udelt ved et arveskifte.135 Med unntak av odelsgods, hadde selveierenkene på 

sin side rett til halvparten av boet samt til å sitte på hele gården.136 Dette betydde ikke 

nødvendigvis at hun hadde bruksrett til hele gården, men Sandvik fant i sin undersøkelse fra 

Rogaland at dette sjeldent var et problem.137 Det var først hvis selveierenken og stebarna var 

jevngamle, at det kunne oppstå en interessekonflikt mellom selveierenkens rett til å sitte på 

hele gården og stebarnas åsetesrett. I et av disse tilfellene ble løsningen at selveierenken måtte 

flytte, men at hun fikk en slags erstatning.138 

 

Sivilstand – enker som unntaket  

Ugifte og gifte kvinner var gjennom hele perioden underlagt et formuerettslig vergemål og ble 

regnet som umyndige. Dette betydde imidlertid ikke at kvinnene ikke hadde rettslig 

handleevne, og ugifte kvinner hadde blant annet ansvar for lønn og arbeidskontrakter.139  

Enker stod i en særstilling i hele perioden. De ble regnet som myndige og kunne dermed gjøre 

nesten det samme som menn. Enker kunne inngå kontrakter uten noen beløpsgrenser og 

forvalte egen formue. I tillegg fungerte de ofte som husholdsoverhode. Dette var rettigheter de 

mistet hvis de giftet seg på nytt. Likevel valgte 1/5 av leilendingsenkene på Vestlandet på 

1700-tallet å gifte seg på ny.140 Jeg har ikke klart å finne noen eksakte tall for selveiere, men 

undersøkelser gjort i Etne viser at omtrent like mange selveierenker som leilendingsenker 

giftet seg på nytt.141 Tar vi forbehold om lokale variasjoner kan vi gå ut i fra at antall gjengifte 

i de to gruppene er omtrent likt. Spørsmålet blir da hvorfor så mange enker giftet seg på nytt 

når det innebar tap av rettigheter.  

Den viktigste grunnen var at gårdenes driftsmåte var basert på kjønnsfordeling av arbeidet. 

Kvinner hadde sine oppgaver, mens menn hadde andre oppgaver. Arbeidsfordelingen på 

gården var altså avhengig av mannlig arbeidskraft og falt denne bort måtte enkene sørge for å 

                                                 
135 CIVs NL av 1604. 4-7.  
136 Med CIVs NL av 1604 ble det innført «helmingsfelag». Dette betydde at begge ektefellene hadde like stor 
eiendomsrett, uavhengig av hvem som hadde brakt inn mest. Boet skulle deles i to og gjenlevende ektefelle fikk 
da den ene halvdelen. Odelsgodset ble først behandlet særskilt når begge ektefellene var døde. Bestemmelser i 
CIVs NL av 1604 kan tolkes som at selveierenker også fikk rett til å sitte på gården i «sin fulde vrning». Sandvik, 
Kvinners rettslige handleevne, s. 47, 49 og 197.  
137 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, 197-198.  
138 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, 198.  
139 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, 125. 
140 Myking, «Attractive Marriage Partners?», 233. 
141 Myking, «Attractive Marriage Partners?», 233.  



DEL 1: BAKGRUNN 

35 

 

finne en reserveløsning. Selveierenker og leilendingsenker hadde da flere alternativer. De 

kunne velge mellom å styre gården ved å hyre inn ekstern arbeidskraft, få hjelp fra barna (hvis 

de var gamle nok) eller gifte seg på nytt. I tillegg kunne leilendingsenker avstå gården til 

barna eller noen andre i bytte mot en gjenytelse.142  

Hva enkene valgte, var nok avhengig av hvilken livssituasjon de hadde og samfunnets 

forventninger. Å hyre inn mannlige tjenere kan ha vært vanskelig og en ny ektemann kan ha 

virket som et bedre valg. Den nye ektemannen var mest sannsynlig mer stabil og 

pliktoppfyllende enn innleid tjenestefolk.143 

Selv om enker ble regnet som myndige, måtte hun ha en lagverge. Hvem dette skulle være, 

sto hun dog fritt til å velge.144 Hvis lagvergen ga dårlige råd, kunne øvrigheten forby henne å 

bruke ham og i stedet oppnevne en «hun kand være tient med».145  

 

Oppsummering 

I løpet av 1600-tallet kom det en rekke nye lover og forordninger. CIVs NL fra 1604 er 

Magnus Lagabøtes Landslov fra 1274 på dansk og ispedd noen nye formuleringer. Denne 

loven gjorde kvinner underlegne menn, samtidig som de fastsatte noen rettigheter. Konas 

samtykke var sentralt i salg av hennes jord, for å kunne føre hennes formue ut av landet og for 

at ektemannen kunne gi medgift til barna. Samtidig fastsatte loven beløpsgrenser for hvor 

store kontrakter en kvinne kunne inngå.  

I 1643 ble Christian IVs Store Recess utgitt. Store Recess var en samling av de viktigste 

forordninger og recesser utgitt de siste tiårene. Kvinner er stort sett fraværende i 

forordningene, det finnes kun noen få bestemmelser som nevner enker. Den viktigste 

innrømmelsen er at enker kunne bli verger for egne barn. Videre kunne enker få et såkalt 

«nådens år». Dette betydde at de fikk skattelette, inntekter eller privilegier avhengig av deres 

avdøde ektemanns embete. Her finner vi også noen bestemmelser angående arveskifte og salg 

av odelsjord. Hvis ektemannen solgte odelsgods, enten det var sitt eget eller konas, var det 

                                                 
142 Myking, «Attractive Marriage Partners?», 225.  
143 Myking, «Attractive Marriage Partners?», 226.  
144 CVs NL av 1687, 3-19-42.  
145 CVs NL av 1687, 3-19-42.  
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slekten som skulle få dekket utgiftene før kona kunne arve halvparten av det som var igjen. 

Det var altså viktigere at odelsgodset forble innad i slekten enn at kona fikk arve.  

CVs NL innebar en styrking av mannens økonomiske stilling på bekostning av kvinnene. 

Konas samtykke ved salg av hennes eiendom ble fjernet og mannen sto nå (nesten) fritt til å 

selge den. Det ble også vanskeligere å kreve tilbake eiendom ektemannen urettmessig hadde 

solgt.  

I løpet av 1600-tallet skjedde det altså en radikal endring i kvinners normative råderett over 

egen eiendom og formue. Spørsmålet blir så, i hvilken grad ble kvinners reelle råderett over 

eiendom og formue innskrenket? Påvirket CVs NL av 1687 kvinner muligheter til å eie eller 

inngå kontrakter? Det er dette jeg skal undersøke i de neste kapitlene.  
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Kapittel 4: Kvinner på tinget 

I de tidligere kapitlene har jeg diskutert fremgangsmetoder, belyst Nordhordland som område 

og gitt en innføring i gjeldene lovverk. I dette kapittelet skal jeg undersøke kvinnens rolle i 

økonomiske og eiendomsrettslige saker på tingene i Nordhordland. Først skal jeg se på hvor 

mange saker kvinner var involvert i og hvordan disse sakene fordelte seg utover årene. 

Deretter skal jeg ta for meg kvinnene. Hvilke kvinner finner vi? Hva var deres sivilstand og 

sosiale status? Hvilken rolle hadde de på tinget; var de part i saker som saksøker eller saksøkt, 

møtte de som vitne eller møtte de på tinget med dokumenter og avtaler som skulle tinglyses?  

Mange saker 

Kvinner var involvert i totalt 297 saker som var eiendoms- eller gjelds-/fordringsrelatert. Av 

disse var det 207 eiendomssaker og 90 gjelds-/fordringssaker. Dette ga et gjennomsnitt på 

21,2 saker per år.  

For å gjøre det lettere å se eventuelle endringer i antall saker, har jeg valgt å dele perioden inn 

i to: 1677-1687 og 1689-1697. På grunn av en del manglende tingbøker i den andre perioden, 

1689-1697, gir inndelingen en skjevhet i kildene. Fra 1677 til 1687 finnes det tingbøker for 9 

år. Fra 1689-1697 finnes det kun tingbøker for 5 år.146 Likevel mener jeg at en slik inndeling 

er hensiktsmessig, da skjevheten kan motvirkes ved å bruke gjennomsnittstall per år.  

Med denne inndelingen får vi følgende fordeling av sakene:  

Tabell 4.1: Antall eiendomssaker og gjelds-/fordringssaker på tinget i Nordhordland 1677-1697 der 

kvinner var involvert, fordelt på periode og sakstyper. 

 1677-1687 1689-1696 Totalt 

Eiendom 86 121 207 

Gjeld/fordringer 61 29 90 

Totalt 147 150 297 

 

                                                 
146 De tingbøkene som eksisterer er nummerert og her er det ingen nummer som mangler. Jeg har sjekket både 
de transkriberte og skannede utgavene og disse samsvarer. I noen av de transkriberte tingbøkene, spesielt 
tingboken for 1680-1681, virker det som at boken er kuttet midt i året. For å dobbeltsjekke at ingen deler av 
tingbøkene ble glemt i transkriberingen, sammenlignet jeg de transkriberte tingbøkene for årene 1680-1681, 
1685-1687 og 1696-1697 med de skannede utgavene. Jeg så på de første og de siste sakene og disse stemte 
overens med hverandre. Lakunene i tingbøkene skyldtes altså ikke at tingbøkene har gått tapt, men heller at de 
aldri ble skrevet. 
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Som vi ser av tabellen er det kun tre saker som skiller den første perioden fra den andre. Med 

tanke på skjevheten i periodene, er det altså en større hyppighet av saker i årene 1689-1697. 

Dette bekrefter også gjennomsnittstallene. I den første perioden, 1677-1689, var det i 

gjennomsnitt 16,3 saker oppe på tinget hvert år, mens det i den andre perioden, 1689-1697, i 

gjennomsnitt var 30 saker oppe på tinget hvert år. 

Tabell 4.2: Gjennomsnitt per år av eiendomssaker og gjelds-/fordringssaker på tinget i Nordhordland 

1677-1697 der kvinner var involvert, fordelt på periode og sakstyper. 

 1677-1687(9 år) 1689-1696(5 år) Totalt(14 år) 

Eiendom 9,6 24,2 14,8 

Gjeld/fordringer 6,8 5,8 6,4 

Totalt 16,3 30,0 21,2 

 

Av tabell 4.2 ser vi at antall eiendomssaker økte. I gjennomsnitt var det 24,2 saker per år i 

perioden i den andre perioden, mot 9,6 saker per år i den første perioden. Denne økningen 

skyldes i stor grad de mange bygselsakene i 1694. Dette kommer jeg tilbake til i kapittel 5.  

Antall gjelds-/fordringssaker hadde en liten nedgang fra den første perioden til den andre. I 

den første perioden var kvinner involvert i 6,8 slike saker i året, mens i den andre perioden var 

kvinner involvert i 5,8 gjelds-/fordringssaker i året. Gjelds-/fordringssakene holdt seg likevel 

ganske stabilt.  

Fordelingen av sakene var overraskende jevn innad i periodene. Spesielt gjaldt dette for årene 

1689-1697. Det var kun ti saker som skilte 1690, året med færrest saker, fra 1694, året med 

flest saker. Den største forskjellen var antall eiendomssaker. I 1690 var kvinner involvert i 19 

eiendomssaker, mens i 1694 var kvinner involvert i hele 30 eiendomssaker. Som nevnt over, 

var det en økning i antall bygselsaker i 1694 og dette skal jeg komme tilbake til i kapittel 5. 

Gjelds-/fordringssakene holdt seg på et jevnt nivå gjennom hele perioden.  

For årene 1677-1687 var fordelingen mer ujevn. Her var det hele 22 saker som skilte 1685, 

året med færrest saker, fra 1679, året med flest saker. Igjen var det eiendomssakene som 

utgjorde den største forskjellen. Mens det i 1679 var 14 eiendomssaker oppe på tinget, var det 

kun to i 1685. Som i den forrige perioden, holdt antall gjelds-/fordringsaker seg ganske stabilt.  
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Mange kvinner 

I de følgende tabellene har jeg tatt utgangspunkt i hvilke kvinner som dukket opp på tinget i 

de ulike periodene. Hvis en kvinne var involvert i saker på tinget i begge periodene, er hun 

registrert i begge periodene og er med andre ord dobbeltregistret. I de tilfellene hvor kvinnene 

endret sivilstand i løpet av perioden, er hun registrert siste gang hun møtte på tinget. En som 

ble enke i løpet av perioden er altså registrert som enke, selv om hun også tidligere hadde 

vært involvert i andre saker som gift. 

I løpet av perioden 1677-1697 dukket det opp totalt 270 ulike kvinner på tinget. Av disse var 

10% ugifte, 38,1% gifte, 41,1% enker og 10,7 % hadde ukjent sivilstand. Over halvparten av 

kvinnene, 54,4%, var bønder. Adelskvinner utgjorde 4,4%, borgerkvinner utgjorde 11,5%, 

kvinner av den geistlige embetsstanden utgjorde 5,9%, kvinner av den verdslige 

embetsstanden utgjorde 5,6%, tjenestejenter utgjorde 4,8%, mens 13,3% hadde ukjent sosial 

status. 

Tabell 4.3: Kvinnene på tinget i Nordhordland, 1677-1697, fordelt på deres sosiale stilling og sivilstand. 

 Ugift Gift Enke Ukjent Totalt 

Adel 2 5 5  0 12 

Borger 0 17 13 1 31 

E. - Geistlig147  3 7 6  0 16 

E. - Verdslig148 1 9 5  0 15 

Bonde 7 62 72 6 147 

Tjeneste 12 0 1  0 13 

Ukjent 2 4 9 22 36 

Totalt 27 103 111 29 270 

 

Deler vi perioden inn i to, 1677-1687 og 1689-1697, får vi helt andre tall. Totalt var det 181 

kvinner involvert i sakene fra perioden 1677-1687. Av disse var 9,9% ugift, 45,3% gift, 

38,7% enker og 6,1% var ukjente. 

Av tabell 4.4 ser vi at de fleste kvinnene som møtte på tinget var bønder. Hele 58,6% var 

bønder, mens den nest største gruppen var borgere med 13,3 %. Adelskvinner utgjorde 5%, 

kvinner av den geistlige embetsstanden utgjorde 5,5%, kvinner av den verdslige 

                                                 
147 E. – geistlig = den geistlige embetsstanden. 
148 E – verdslig = den verdslige embetsstanden. 
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embetsstanden utgjorde 6,1%, tjenestejenter utgjorde 5%, mens 6,6% hadde ukjent sosial 

stilling.  

Tabell 4.4: Antall kvinner på tinget i Nordhordland, 1677-1687, i eiendomssaker og gjelds-

/fordringssaker, fordelt på sivilstand og sosial stilling. 

 Ugift Gift Enke Ukjent Totalt 

Adel 1 7 1 0 9 

Borger 0 16 8 0 24 

E. - Geistlig  3 5 2 0 10 

E. - Verdslig 0 11 0 0 11 

Bonde 3 42 58 3 106 

Tjeneste 9 0 0 0 9 

Ukjent 2 1 1 8 12 

Totalt 18 82 70 11 181 

 

I den andre perioden, 1689-1697, var det totalt 104 kvinner. Av disse var 8,6% ugift, 28,6% 

gift, 46,7% enke, og 16,2% hadde ukjent sivilstand. Bøndene hadde minsket betraktelig, men 

med sine 41,9%, var bøndene fremdeles den største sosiale kategorien. Andelen 

borgerkvinner sank også betraktelig, fra 13,3% til 6,7%. Kvinner av den geistlige 

embetsstanden utgjorde 6,7%, kvinner av den verdslig embetsstanden utgjorde 9,5% mens 

tjenestejentene utgjorde 3,8%. Adelen og ukjent-kategorien økte betraktelig, fra henholdsvis 

5% og 6,6%, til 9,5% og 21,6%. Jeg antar at en del av kvinnene med ukjent sosial status var 

velstående bønder eller borgere, men sakene ga for få opplysninger til at jeg klarte å 

kategorisere kvinnene. Jeg klarte heller ikke å finne deres sosiale status på annen måte og 

måtte dermed plassere de som ukjente. 

Tabell 4.5: Antall kvinner på tinget i Nordhordland, 1689-1697, i eiendomssaker og gjelds-/fordringssaker, 

fordelt på sivilstand og sosial stilling. 

 Ugift Gift Enke Ukjent Totalt 

Adel 1 4 5 0 10 

Borger 0 0 6 1 7 

E. - Geistlig  0 2 5 0 7 

E. - Verdslig 1 3 6 0 10 

Bonde 4 20 17 3 44 

Tjeneste 3 0 1 0 4 

Ukjent 0 1 9 13 23 

Totalt 9 30 49 17 105 
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Som vi ser er det stor forskjell på de to periodene. I 1677-1687 var det flest gifte kvinner, 

mens det i 1689-1697 var flest enker. I tillegg var det flere med ukjent sivilstand og sosial 

status i den andre perioden. Dette skiftet skyldes i stor grad en endring i type saker som ble 

tatt opp på tinget. I 1689-1697 var det svært mange tinglysninger av bygselsedler. Disse ble 

stort sett utstedt av enker som hadde overtatt som husholdsoverhode og hadde rådighet over 

eiendom, og forklarer hvorfor denne kategorien økte på bekostning av gifte kvinner. I tillegg 

er det en ganske stor kategori med ukjente. Det er dobbelt så mange ukjente i årene 1689-

1697 i forhold til de foregående årene 1677-1687. Dette kan skyldes en rekke forhold, blant 

annet at kvinnene ble vanskeligere å identifisere, hvilket også førte til at det ble vanskeligere å 

bestemme kvinnenes sosiale status.  

For å sette funnene mine i perspektiv, valgte jeg å sammenlikne de med funnene til Hilde 

Sandvik og Monika Antun. De har undersøkt tingbøker fra henholdsvis Rogaland 1616-1625 

og Nordhordland 1642-1668. Mens jeg har begrenset meg til å kun undersøke kvinnene som 

var involvert i eiendomssaker og gjelds-/fordringssaker, undersøkte Sandvik og Antun 

kvinner som var involvert i alle mulige saker, alt fra æressaker, seksualsaker, økonomisaker, 

eiendomssaker, øvrighetsmotstand, osv. Kvinnene kan ha fordelt seg svært ulikt innad i de 

ulike sakskategoriene, men jeg mener likevel at man kan få et visst inntrykk av 

hovedtendensene. Det som er interessant her er at hovedtendensene hos Sandvik og Antun 

spriker. I Sandviks undersøkelse var det flest gifte kvinner som var involvert i saker på 

tinget.149 I Antuns undersøkelse var det derimot flest enker som var involvert i saker på 

tinget.150   

Sammenlikner vi tallene for kvinnenes sivilstand med funnene til Sandvik og Antun, ser vi at 

de ulike periodene passer ulikt med deres funn. I perioden sett under ett, 1677-1697, er det 

Antuns resultater som matcher best. Deler vi perioden inn i to, får vi et annet resultat. Den 

første perioden, 1677-1687, passer best med Sandviks resultater, mens den andre perioden, 

1689-1697, passer best med Antuns resultater. Hvorfor var det slik?  

I teorien burde Antuns resultater ha passet best også i den første perioden, da det tross alt er 

denne undersøkelsen som er nærmest min i tid og sted. I stedet ser vi at den første perioden 

                                                 
149 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, 76: Sandvik brukte to ulike metoder, men kom frem til samme 
hovedtendens: Det var fleste gifte kvinner på tinget. 13/21 % ugifte, 44/47 % gifte, 23/32 % enker, 20/0 % 
ukjent. 
150 Antun, Kvinnene på bygdetinget i Nordhordland, midt på 1600-tallet, 70: 21,3 % ugift, 26,6 % gift, 44 % 
enker, 1,9 % gift eller enke, 0,2 % skilt og 6 % ukjent.  
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passet best med Sandviks resultater. Dette hang sammen med hva slags saker kvinner var 

involvert i, samt hvilke roller kvinnene hadde på tinget i den første perioden. Dette kommer 

jeg tilbake til senere i oppgaven. 

 

Kvinner som var involvert i flere eiendomssaker og gjelds-/fordringssaker 

Sammenligner vi antall kvinner på tinget med antall eiendomssaker og gjelds-/fordringssaker, 

ser vi at det var færre kvinner enn det var saker. Dette skyldes at flere av kvinnene dukket opp 

i flere saker og gjennom flere år. Totalt var 35 kvinner involvert i flere saker. Ti av disse var 

adelskvinner, fire var borgerkvinner, fire tilhørte den geistlige embetsstanden, ni tilhørte den 

verdslige embetsstanden, mens syv kvinner var bønder. Kun en hadde ukjent status. Av de jeg 

har klart å fange opp, var det kun gifte kvinner og enker som dukket opp flere ganger på 

tinget. Mye av dette har å gjøre med hva slags saker kvinnene var involvert i. Hoveddelen av 

sakene var for eksempel tinglysninger av bygselsaker utstedt av enker. Dette skyldes at 

enkene i større grad fikk tilgang på eiendom og hadde dermed utstrakt rådighet over eiendom.  

Av de som var hyppigst involvert i eiendoms- og økonomirelaterte saker var Maren 

Sørensdatter Hoffmann, også kjent som Maren sl. mester Arnoldi, og Maria Macodi. Disse to 

kvinnene var involvert i 14 saker hver. Selv om vi finner flere gjeldssaker og en 

grensekrangel, var de fleste av disse 28 sakene offentliggjøringer av bygselsedler kvinnene 

hadde utstedt. Det samme gjaldt også neste kvinne på listen, Gjertrud de Fine, som var 

involvert i ti saker. Av disse var det ni bygselsaker.  

De 35 kvinnene var involvert i til sammen 148 saker. Adelskvinnene stod for 35,6% av 

sakene, borgerkvinnene sto for 7,5%, kvinnene som tilhørte den geistlige embetsstanden sto 

for 19,2%, kvinnene som tilhørte den verdslige embetsstanden sto for 27,4%, bøndene sto for 

8,9% mens kvinnen med ukjent sosial stilling sto for 1,4% av alle sakene. Som vi ser var det 

altså adelskvinnene som sto for flest saker. Deretter fulgte kvinner fra den verdslige 

embetsstanden. Dette henger nok sammen med at det var flest kvinner fra disse to gruppene, 

samt at det var kvinner fra disse to kategoriene som hadde tilgang til store 

eiendomsansamlinger. Som vi så i kapittel 2 om Nordhordland, hadde adelen og borgerne 

skaffet seg store godssamlinger i Nordhordland. Dette ga disse kvinnene større anledning til å 

råde over eiendom, hvilket kom til uttrykk ved at kvinnene var involvert i flere 

eiendomssaker. Dette kommer jeg tilbake til i kapittel 5 om eiendomssakene. 
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Kvinner som part 

Kvinnene var involvert på nesten alle mulige måter. De saksøkte, var stevnet, vitne, ga sitt 

samtykke, tinglyste, pantsatte, utstedte bygselavtaler og kjøpeskjøter, kjøpte eiendom, inngikk 

økonomiske avtaler og var på tinget som en del av allmuen. De eneste rollene de ikke 

innehadde var embetsstillinger som sorenskriver, fogd, osv.  

Mitt inntrykk av kvinnene som var involvert i eiendoms- og økonomirelaterte saker på tinget, 

er at de aller fleste hadde utstrakte kunnskaper om hvordan tinget fungerte og hvordan de 

skulle bruke det. Kvinnene forsto seg på lov og rett og hadde en klar rettsoppfatning. Enken 

Litun opplevde for eksempel at naboen Peder Litun hadde tatt en del av engen hennes. For å 

få tilbake engen, stevnet hun Peder inn for tinget. Peder argumenterte med at det var kona 

hans som hadde gjort det, men saken endte likevel med at Peder måtte gi tilbake engen.151 Et 

annet eksempel er Else Lillienskiold, kona til kommisær Volchart Volchartsen Riisbrich. I 

1682 skjønte hun at noen leilendinger drev med ulovlig handel og dette ønsket hun ikke å 

være en del av.152 

Det fantes selvsagt unntak som bekreftet regelen. Et eksempel på en kvinne som ikke visste 

helt hvordan tinget fungerte, var Johanis Berges kone. I 1681 stevnet Johanis kone Mogens 

Nyhammer, men «Hafuer Intet at Klage paa hannem, […] Saa hun Klager Sin fattigdom og 

Elendighed».153 I saken kom det frem at ekteparet skyldte Mogens penger, men at han skal ha 

tatt seg til rette og tatt fra dem verdier tilsvarende 17 rdr. Det er uklart om Johanis kone 

stevnet Mogens for ulovlig tak. Mest sannsynlig stevnet hun Mogens for å be om utsettelse på 

tilbakebetalingen av gjeld, men hun hadde ikke skjønt hvordan en skulle gå frem. Saken endte 

med at Mogens etterga gjeld ekteparet hadde hatt hos Mogens.154 

Kona til Johanis Berge var også involvert i en gjeldssak tilknyttet eiendom på det samme 

tinget.155 Da møtte hun på ektemannens vegne og vedgikk gjelden. Selv om hun ikke visste 

helt hvordan prosedyrene fungerte, hadde hun tydeligvis like stor handlekraft og kunnskap om 

økonomien deres som ektemannen. 

                                                 
151 Tingbok for Nordhordland, 1677: 20. juni 1677, fol. 10b. 
152 Tingbok for Nordhordland,  1682: 24. juli 1682, fol. 30b-31. 
153 Tingbok for Nordhordland, 1681: 14. oktober 1681, fol. 29b. 
154 Tingbok for Nordhordland, 1681: 14. oktober 1681, fol. 29b. 
155 Tingbok for Nordhordland, 1681: 14. oktober 1681, fol. 30.  



DEL 1: BAKGRUNN 

44 

 

Inntrykket av at man fant kvinner i (nesten) alle roller på tinget, underbygges av blant annet 

Antun. Antun delte rollene inn i tre; offensive roller, defensive roller og andre roller.156 

Kvinner som stevnet hadde en offensiv rolle. De som ble stevnet og dermed måtte forsvare 

seg, inntok en defensiv rolle. Gruppen «andre roller» var en samlebetegnelse for kvinner som 

vitnet, fungerte som talerør, tinglyste skjøter, osv. Antun skilte også mellom kvinner som ble 

stevnet personlig og upersonlig. Antun fant kvinner i alle tre kategoriene, men viste også at i 

de ulike sakene var det ulike kategorier som dominerte. Det var for eksempel flest kvinner 

med defensive roller i leiesaker, mens det i bruksrettsaker var flest kvinner med offensive 

roller.157  

Hvor gode begrepene offensiv og defensiv er, kan diskuteres. Det viktigste motargumentet 

mot å bruke begrepene er at ordene er veldig ladet. Offensivt blir ofte forbundet med å være 

frempå og aggressiv, mens defensivt er forbundet med å være forsvarende og gjerne litt 

passiv. Kvinnene som saksøkte, var ikke nødvendigvis frempå. De kunne like gjerne være 

ydmyke og forsiktige. Tilsvarende var ikke kvinnene som ble stevnet nødvendigvis passive. I 

flere tilfeller var det de saksøkte kvinnene som var frempå i stedet for kvinnene som saksøkte.  

Et alternativ til offensiv/defensiv er å bruke begrepet parter. Parter er helt nøytralt, men gjør 

det også vanskelig å skille mellom kvinnene som saksøkte og kvinnene som ble saksøkt. I 

denne oppgaven er det derfor ikke hensiktsmessig å bruke begrepet parter.  

Et tredje alternativ til offensiv og defensiv, er saksøkte og saksøkere. Disse begrepene er 

ganske nøytrale og faren ved å bruke disse to begrepene er at de ligner svært mye på 

hverandre. Det er altså lett å bli forvirret. Saksøker/saksøkt klarer heller ikke på en enkel måte 

å få frem at kvinnene også møtte på andres vegne. For å få frem dette er man nødt til å slenge 

på «på egen eller andres vegne» etter begrepet. Likevel er det dette begrepsparet jeg har valgt 

å bruke. Dette skyldes at begrepene er relativt nøytrale, samtidig som de klarer å skille 

mellom kvinnene som saksøkte og som ble saksøkt.  

Antun plasserte også kvinner som møtte på tinget på vegne av andre, under andre roller.158 

Ved å gjøre dette så Antun disse kvinnene kun som et talerør og ikke som en aktiv part. I 

eksemplene jeg har funnet hvor kvinnene møtte på andres vegne, er de ofte aktive. Kvinnene 

innrømmet gjeld, forhandlet om økonomiske forhold og inngikk avtaler på andres vegne. 

                                                 
156 Antun, Kvinnene på bygdetinget i Nordhordland midt på 1600-tallet, 23.  
157 Antun, Kvinnene på bygdetinget i Nordhordland midt på 1600-tallet, 90 og 101.  
158 Antun, Kvinnene på bygdetinget i Nordhordland midt på 1600-tallet, 23.  
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Dette tyder på at kvinnene ikke kun fungerte som talerør, og jeg har derfor plassert kvinnene 

som møtte på vegne av andre innunder saksøkere og saksøkte.  

Blant kvinnene som var involvert i eiendomssakene og gjelds-/fordringssakene som var oppe 

på tinget i Nordhordland i perioden 1677-1697, var det to hovedtendenser. I den første 

perioden, 1677-1687, var kvinnene ganske jevnt spredt utover de tre rollene. Det var en liten 

overvekt av kvinner som ble saksøkt, men i all hovedsak var kvinnene jevnt spredt mellom de 

ulike rollene. I den andre perioden, 1689-1697, er det derimot klart flest kvinner i andre roller. 

Det var fremdeles omtrent like mange kvinner som saksøkte og som ble saksøkt, men disse 

forsvant i mengden av kvinner som hadde andre roller. Dette skyldtes at antall tinglysninger 

av bygselsaker steg markant i denne perioden. 

 

Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg sett på hvordan eiendoms- og gjelds/fordringssakene fordelte seg i 

årene 1677-1697. Det skjedde en økning i antall saker fra den første perioden, 1677-1687, til 

den andre perioden, 1689-1697. Dette skyldtes i stor grad at antall bygselsaker økte fra 1689 

og fremover.  

Hvordan sakene fordelte seg hang sammen med hva slags kvinner som møtte på tinget. I den 

første perioden var det flest gifte kvinner, mens det i den andre perioden var flest enker. I den 

første perioden var nærmere 60% av kvinnene bønder, mens i den andre perioden utgjorde 

bondekvinnene kun rundt 40%. Antall bønder hadde altså sunket med 20 prosentpoeng. Dette 

skyldtes i stor grad en større ukjent-gruppe i den andre perioden, men også en større 

prosentandel adelskvinner og kvinner fra den verdslige embetsstand. Hvorfor vi ser denne 

endringen i kvinnenes sivilstand og sosiale stilling, skyldes nok i stor grad hva slags saker 

som var oppe på tinget. Dette skal jeg komme nærmere inn på i de neste kapitlene. 

Selv om det totalt var omtrent like mange saker i de to periodene, var det færre «unike» 

kvinner i den andre perioden. Dette skyldes at mange kvinner her dukket opp på tinget i flere 

saker, men kun er registret første gang de dukket opp. Disse kvinnene kom fra eliten, de fleste 

var adelige mens noen kom fra den verdslige og geistlige embetsstanden. Det var kun noen få 

bønder blant gjengangerne.  
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I dette kapitlet har jeg bare tatt med saker der kvinner var tilstede på tinget. I de neste 

kapitlene vil jeg utvide drøftingene med informasjon fra saker der kvinner var involvert i 

hendelser og avtaler som har skjedd tidligere og i andre sammenhenger. 
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Kapittel 5: Eiendomssakene 

Som vi så i kapittel 4 om kvinner på tinget, var det gjennom hele perioden en overvekt av 

eiendomssaker. Antallet eiendomssaker økte også kraftig i den siste perioden, 1689-1697. I 

dette kapittelet skal jeg undersøke hva denne utviklingen skyldtes og hva slags eiendomssaker 

det var snakk om. 

 

Hva slags eiendomssaker var kvinner involvert i? 

Ser vi på perioden 1677-1697 som en helhet, ser vi at det i gjennomsnitt var oppe 14,8 

eiendomssaker der kvinner var involvert på tinget i Nordhordland per år. Deler vi perioden i 

to som i foregående kapittel, endres dette bildet.159 I den første perioden, 1677-1687, var 

kvinner i gjennomsnitt involvert i 9,6 eiendomssaker hvert år. Det var med andre ord ikke så 

mange eiendomssaker oppe på tinget i den første perioden. I den andre perioden, 1689-1697, 

var kvinner derimot involvert i hele 24,2 eiendomssaker hvert år.  

Eiendomssakene kan deles inn i to overordnede sakstyper: konflikter og tinglysninger. 

Konfliktsakene handlet om konflikter tilknyttet grenser, råde- og bruksrett, arveoppgjør, 

opplat, odelsgods, formynderskap og bygsel. Antall konfliktsaker kvinner var involvert i, 

holdt seg relativt stabilt gjennom hele perioden. I den første perioden var kvinner involvert i 

4,2 konfliktsaker hvert år, mens i den andre perioden var kvinner involvert i 3,4 konfliktsaker 

hvert år.  

Den andre sakskategorien var tinglysninger. Dette var tinglysninger av eiendomsskjøter, 

bygselsedler, makeskifter, arveskifter, arveavtaler, gavebrev, fredlysninger, osv. I motsetning 

til konfliktsakene som holdt seg relativt stabilt gjennom hele perioden, var det en betydelig 

økning i antall tinglysninger kvinner var involvert i. Fra et gjennomsnitt på 5,3 tinglysninger 

hvert år i den første perioden, var kvinner i den andre perioden involvert i 20,8 tinglysninger 

hvert år. Dette var en mangedobling av antall tinglysninger og hvorfor det var slik kommer 

jeg tilbake til senere i kapittelet.  

Ved å sammenligne de to periodene, ser vi at det var en jevnere fordeling av de ulike 

sakstypene i den første perioden. Tinglysningene var riktignok dominerende i begge 

                                                 
159 For den første perioden, 1677-1687, finnes det tingbøker for 9 år, mens det for det andre perioden, 1689-
1697 kun finnes tingbøker for 5 år.  
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periodene, men tinglysningene og konfliktsakene var likevel jevnere i den første perioden. I 

den andre perioden var det derimot en overvekt av tinglysninger og selv om kvinner i 

gjennomsnitt var involvert i like mange konfliktsaker i den andre perioden, kom de i skyggen 

av den enorme mengden tinglysninger.  

For å undersøke hvordan samfunnet var og for å belyse de ulike sakskategoriene, har jeg brukt 

saker jeg fant i tingbøkene fra Nordhordland. Dette er saker som både er med i statistikken og 

saker som er tatt ut av statistikken, men som likevel belyser viktige sider av samfunnet og 

jordeiendomsforholdene.  

 

Konfliktsaker 

I dette delkapittelet skal jeg gå nærmere inn på konfliktsakene og hvilke kvinner som var 

involvert i disse sakene. Først vil jeg forklare de ulike underkategoriene, før jeg ser på 

hvordan utviklingen av kategorien var, samt hvilke kvinner som var involvert i disse sakene. 

Hvilke roller hadde kvinnene på tinget og hva var deres sosial status og sivilstand? Deretter 

vil jeg forklare hva utviklingen skyldtes.  

Tabell 5.1: Oversikt over konfliktsakene kvinner var involvert i på tinget i Nordhordland, 1677-1697. 

 1677-1687 1689-1697 Totalt 

Bygsel 4 8 12 

Råde-/bruksrett 8 4 12 

Grenser 9 1 10 

Arv 7 2 9 

Opplat 5 1 6 

Annet 5 1 6 

Totalt 38 17 55 

 

Bygsel 

Som i resten av Norge, bestod befolkningen i Nordhordland i hovedsak av leilendinger. Det er 

dermed ingen overraskelse at bygselsakene var blant de største underkategoriene i 

konfliktsakene.  

Bygselsakene som kvinner var involvert i på tinget i Nordhordland, dekket nesten alle sider av 

bygselsystemet og jeg har funnet både tinglysninger av bygselsedler og konfliktsaker. I dette 

delkapittelet behandler jeg kun konfliktsakene, tinglysningene behandler jeg senere i 

kapittelet.  
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Et eksempel på en slik konfliktsak, var Britte Salomonsdatter Muhlen som i 1696 ble stevnet 

for å ha hugget for mye skog, samt for å ha solgt tømmeret videre. For å hindre avskoging og 

fritt salg av trevirke, ble det i 1682 innført en forordning som la begrensinger på sagene rundt 

Bergen.160 Dette ble videreført i Christian Vs NL av 1687 med blant annet begrensninger på 

hvor mye tre en leilending kunne hugge til eget bruk.161 Selv om dette var et klart brudd på 

bygselavtalen, mente Britte at hun «Burde niude frjhed at hugge ellers hafde Inted at Lefve af, 

og ellers af Sult maatte omKomme».162 Saken skulle tas opp på neste ting, men jeg har ikke 

klart å finne dette tinget og utfallet av saken er derfor ukjent. 

Et annet eksempel var enken Marite Wolle som i 1694 angret på at hun hadde bygslet bort en 

del av gården sin til sønnen Michel. Hun ønsket derfor å få igjen gården. Michel møtte og sa 

seg enig i at Marite skulle få igjen bygselen.163 

 

Råde- og bruksrett 

Den neste underkategorien i konfliktsakene var råde- og bruksrettsakene. Som vi skal se, 

lignet råde- og bruksrettsakene ganske mye på grensesakene. Flere av sakene kunne ha gått 

innunder begge underkategoriene, men det er likevel små nyanser som skiller de fra hverandre 

og som gjør at jeg har valgt å plassere sakene i to ulike kategorier. For eksempel kunne saken 

om Kari som i 1679 stevnet Michel fordi han hadde tatt noe åker av henne, også blitt regnet 

som en grensesak.164 Likevel har jeg valgt å ha saken innunder råde- og bruksrettssakene da 

sakens kjerne var hvem som skulle ha råderetten over åkerlappen og ikke hvor grensene gikk.  

Andre saker var derimot ganske klare råde- og bruksrettssaker. I 1689 stevnet Giertrud Rasch 

flere skomakere som bodde i Bergen for å ha hindret henne i å komme frem til egen eng.165 

Giertrud og hennes avdøde ektemann hadde bygslet plassen siden 1675, og Giertrud la frem 

både bygselseddelen og en bekreftelse fra 1687 på at de bygslet plassen. Hun sa også at hvis 

det stemte at skomakerne hadde rett til å stenge henne ute fra engen, burde de ha krevd retten 

sin med en gang de kjøpte plassen. Giertrud hadde med seg Hans Teiste som fullmektig 

                                                 
160 Forordning Om Sauger omkring Bergen av 28. januar 1682. Schous forordninger 1670-1699 s. K194-195.  
161 NHL, «Leilending», 254. CVs NL av 1687: 3-14-34.  
162 Tingbok for Nordhordland, 1696-1697: 26. oktober 1696, fol. 41b-42 
163 Tingbok for Nordhordland, 1694: 24-25. oktober 1694, fol. 35b.  
164 Tingbok for Nordhordland, 1679: 30. mai 1679, fol. 11b. 
165 Tingbok for Nordhordland, 1689: 4. februar 1689, fol. 1b-3.  
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prokurator og han mente også at skomakerne hadde handlet «Imoed Ret og Billighed».166 

Peder Stud møtte på skomakernes vegne og han mente at ettersom det var skomakerne som nå 

eide plassen, var det de som hadde mest rett til å bruke den. Peder la frem kjøpebrevet, men 

der stod det ikke noe om plassen. Kjøpet av plassen kom nemlig i tillegg og var kun en 

muntlig avtale mellom kjøper og selger. Saken endte med at Giertrud skulle få bruke plassen 

til Peder hadde skaffet de riktige dokumentene.167 

 

Grenser 

Grensesakene handlet om grenser mellom gårder og andre grensekrangler. Disse sakene 

varierte i lengde og omfang, og mens noen grensesaker kun involverte to naboer, involverte 

andre grensesaker hele gårder og gikk over en lengre periode. Et eksempel på en liten og 

oversiktlig sak er Baste, Knud og Steffen Rongve som i 1678 stevnet sine naboer på Rongve 

på grunn av noen uoverensstemmelser om et tre. Oluf, Johannes og enken møtte og sa at de 

hadde gjerdet inn samt ryddet et tre som stod på deres felles utmark. Saken endte med at Oluf, 

Johannes og enken skulle få betaling for arbeidet.168 

En mer komplisert og lengre grenesak, var mellom Møllendal og Hunstad gård. I 1694 ble det 

holdt åstedsrett på Hunstad gård, nå kjent som Kronstad, for å avgjøre grensene rundt Hunstad 

gård samt om et nes tilhørte Hunstad eller Møllendal gård. Janniche Schrøder eide Hunstad, 

men av en eller annen grunn var det magister Samuel Schrøder, Janniches svigerfar, som 

møtte. Møllendal var eid av herr oberst Eilerich Jensen Wisborg, gift med fru Anne Juel, men 

verken han eller leilendingene møtte. Det ble likevel besluttet at saken skulle gå som planlagt 

og etter fremvisning av bygselsedler og besiktelse, ble grensene rundt Hunstad fastsatt. Det 

ble også slått fast at Hunstadneset tilhørte Hunstads eier, nemlig Janniche.169  

Hvorfor Janniche ikke møtte selv, selv om hun var enke, vet jeg ikke. Det er mulig at magister 

Samuel var lagverge for Janniche og derfor møtte på hennes vegne, men dette sier ikke saken 

                                                 
166 Tingbok for Nordhordland, 1689: 4. februar 1689, fol. 1b-3. 
167 Tingbok for Nordhordland, 1689: 4. februar 1689, fol. 1b-3. 
168 Tingbok for Nordhordland, 1678: 19. juni 1678, fol. 10b.  
169 Tingbok for Nordhordland, 1694: 5. juli 1694, fol. 23b-25.  
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noe om.170 Det viktigste er at det ble lagt vekt på at det var Janniche som eide gården og at 

svigerfaren var der kun på vegne av henne.  

 

Arv 

Arvesakene handlet om konflikter tilknyttet arveoppgjør. Et eksempel på dette er 

arveoppgjøret rundt gården Remme.171 Løytnant Gabriel Lind stevnet i 1682 Jacob 

Christensen, baker i Bergen, på vegne av sin kone Anne Nielsdatter Bugge. Jacob hadde vært 

formynder for Anne, men hadde ikke gitt henne all morsarven, deriblant gården Remme. 

Absalon Balchen møtte på vegne av Gabriel og la frem et skiftebrev etter moren til Anne, 

Beregte Christensdatter, hvor det sto at Anne skulle arve gården. Absalon viste også til skiftet 

etter faren til Anne, herr Niels Bugge. Niels hadde dødd før Beregte og i skiftet etter ham, 

hadde Annes forrige formynder skrevet at Anne skulle arve gården Remme. Det ble også vist 

til kapittel 14 i arvebolken i CIVs NL av 1604 hvor det sto at «ingen Werge maa lade 

børnegodtz eller penge forKommis uden domb».172 Anne fikk til slutt rett til å nyte og følge 

gården Remme.  

Et annet eksempel er konflikten mellom Anders Angeltueds to døtre og deres formynder 

Johanis Echaas. Døtrene mente at de ikke hadde fått alt de arvet etter sine foreldre og stevnet 

Johanis for dette. Johanis hadde gitt døtrene det de hadde arvet i kyr og sauer, og i tillegg 

hadde han betalt for begravelsen til en tredje datter av Anders. Han innrømmet at han 

fremdeles skyldte Anders’ to gjenlevende døtre løsøre verdt 5 mark, men han mente også at 

døtrene på andre måter hadde fått mer enn de hadde krav på. Til slutt lovte Johanis likevel å gi 

de to gjenlevende døtrene 5 mark i resterende arv.173  

Det kan diskuteres om ikke arvesakene der kvinnene kun arvet penger, burde vært plassert 

innunder gjeld og andre fordringer. Jeg har likevel valgt å ha alle arvesakene samlet innunder 

eiendom, fordi jeg var interessert i å se om kvinnene også kunne arve eiendom. I mange 

tilfeller er det også vanskelig å se hva kvinnene faktisk arvet og det ville derfor blitt vanskelig 

å dele arvesakene mellom de to hovedkapitlene.  

                                                 
170 Enker var pålagt å ha en lagverge, men sto fritt til å utpeke en selv. En lagverge skulle fungere som en 
juridisk rådgiver og gi kvinnen råd i økonomiske og eiendomsrettslige saker. CVs NL av 1687 3-19-41.  
171 Tingbok for Nordhordland, 1682: 4. mai 1682, fol. 4b og 2. august 1682, fol. 34b-35.  
172 Tingbok for Nordhordland, 1682: 2. august 1682, fol. 34b-35. Se også CIVs NL av 1604 4-14.  
173 Tingbok for Nordhordland, 1681: 4. november 1681, fol. 34.  
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Opplat 

Opplat handlet om å sikre alderdommen sin. Dette ble gjort ved å avstå hele eller deler av 

gården mot å få visse motytelser, for eksempel underhold resten av livet. Opplat var sånn sett 

kun en overføring av råde- og bruksrett fra en person til en annen, og denne underkategorien 

kunne derfor vært en del av råde- og brukssrettsakene. Jeg har likevel valgt å ha opplatsakene 

som en egen kategori, da disse sakene har en annen nyanse som skiller dem såpass fra råde- 

og bruksrettssakene. Opplat er også et så særegent og viktig fenomen at det trengs å forklares 

og undersøkes for seg selv.  

I teorien skulle man ha trodd at opplat kun foregikk blant selveiere og dette har også blitt 

hevdet av historikere.174 Lovverket på 1600-tallet regulerte ikke hvem som skulle peke ut ny 

leilending og tidligere historikere har tatt det for gitt at dette var jordeierens oppgave. Likevel 

mener John Ragnar Myking å ha sett at det regelmessig ble «inngått nye leigekontraktar før 

den tidlegare leiglendingen var avgått ved døden».175 Dette knyttet han opp mot 

leilendingenes opplatingsrett. Leilendingenes opplatingsrett var en uskreven regel om at 

bøndene hadde rett til å late opp gården til den de ville, så sant de hadde overholdt pliktene 

sine som leilendinger.  

Den samme opplatingsretten gjaldt også for kvinner. En selveier- eller leilendingsenke hadde 

rett til å opplate jorden til den hun ville og dette blir også underbygget av opplatsakene jeg har 

funnet. Opplatsakene handlet kun om selve opplatingen eller om konflikter knyttet til 

kvinnenes rettigheter etter at de hadde opplatt gården. Ingen av sakene sådde tvil om 

kvinnenes rett til å opplate og dette kan tyde på at kvinners opplatingsrett var like selvsagt 

som leilendingsenkers rett til å overta ektemannens bygselavtale.  

I alle opplatsakene var det kvinnene som hadde opplatt gården, men dette kom frem på litt 

ulike måter da de fleste opplatsakene handlet om konflikter knyttet til opplating, for eksempel 

uenigheter om underhold. Et eksempel på dette er Ingeborg Røskeland som i 1682 stevnet 

Baste Røskeland. Ingeborg hadde opplatt gården sin til Baste, mot å få en tønne korn og kufôr 

i underhold. Baste mente på sin side at dette ikke stemte, han var «hinde intet plichtig» og 

                                                 
174 Myking, Herre over andre si jord?¸121.  
175 Myking, Herre over andre si jord?, 121.   
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skulle derfor ikke underholde Ingeborg.176 Baste ble til slutt dømt til å «gifue hinde som En 

gam/m/el Enche til sin ophold Aarligen 1 t/øn/de Korn».177 

Det var kun en sak som handlet om selve opplatingen. I 1687 opplot Anne Steffensdatter 

gården hun bygslet til sønnen sin, Anbiørn Steffesen. Dette kom frem i forbindelse med en 

tinglysning av en bygselseddel utstedt til Anbiørn Steffensen. Her ble det sagt at Anbiørn 

overtok en del av gården Blinde som «for/schref/ne Anbiørns moder Anne Steffensdatter for 

hannem opsagt Hafuer».178 Det ble altså lagt vekt på at det var moren som hadde bygslet 

gården tidligere og at det her var snakk om opplat.  

Da det er snakk om en tinglysning av en bygselseddel, kan det diskuteres om saken burde 

vært plassert under bygselsaker i stedet for under opplatsaker. Jeg valgte likevel å plassere 

saken under opplat, da det er Annes opplat som gjorde saken relevant for denne 

undersøkelsen. 

 

Annet 

De seks siste konfliktsakene har jeg plassert i samlekategorien «annet». Her finner vi 

konflikter som handlet om odelsgods, makeskifte, formynderskap, kartlegging av ødegårder 

samt ulovlig hogst.179  

Et eksempel på en sak som havnet under kategorien andre saker, var en sak om 

formynderskap og urettmessig salg av eiendom fra 1677. Johannes Hansen hadde i 1677 to 

umyndige barn boende hos seg. Dette var søsknene til Johannes’ kone, Mari, og hennes søster 

Kønniche Christoffersdatter. I skiftebrevet etter foreldrene stod det at «de tuende Eldste 

Systere schulle Vnderholde de tuende Vmyndige børn».180 Mari og Kønniche hadde altså det 

daglige ansvaret, men var ikke formyndere for de yngste søsknene. Det ansvaret lå hos 

Friedrich Brygmand og i 1677 stevnet han Johannes, Mari og Kønniche inn for tinget for å ha 

misbrukt de umyndige barnas eiendom og formue. Johannes hadde overtatt huset til de 

avdøde svigerforeldrene sine og skal ha tatt til seg noe av barnas gods. Mari og Kønniche 

                                                 
176 Tingbok for Nordhordland, 1682: 27. oktober 1682, fol. 43b.  
177 Tingbok for Nordhordland, 1682: 27. oktober 1682, fol. 43b.  
178 Tingbok for Nordhordland, 1687: 7. juli 1687, fol. 83.  
179 Tingbok for Nordhordland, 1677, 1680, 1681, 1686 og 1689: 22. oktober 1677, fol. 19-20, 20. april 1680, fol. 
14b-16, 2. desember 1680, fol. 25b, 14. mai 1681, fol. 14-14b, 28. oktober 1686, fol. 56 og 7-8. oktober 1689, 
fol. 79.  
180 Tingbok for Nordhordland, 1677: 22. oktober 1677, fol. 19-20.  
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hadde solgt et av barnas hus og korn for 6 rdr uten formynderens samtykke. Johannes og Mari 

møtte og tilstod forholdene, men mente også at han burde få lov til å fortsette å bo på plassen. 

Mari og Kønniche ble dømt til å betale for kornet de solgte. I tillegg fikk ikke Johannes og 

Kønniche lenger lov til å befatte seg med husene eller plassen.181 

Et annet eksempel var et makeskifte mellom en enke og en av hennes sønner, Oluf.182 Det var 

hennes andre sønn, Rasmus, som førte saken på hennes vegne og i saken kom det frem at 

åkeren noen år tidligere var blitt delt i to. Rasmus hadde valgt åkerdel for moren, men nå 

angret hun og ville i stedet ha den andre delen. Moren ønsket altså et nytt makeskifte med 

Oluf. Det ble bestemt at det neste sommer skulle gjennomføres et nytt makeskifte og at denne 

gangen skulle Oluf få velge del først.183 

 

Hvordan utviklet konfliktsakene seg gjennom perioden? 

Som vi så tidligere i kapittelet, var det en liten nedgang i antall konfliktsaker kvinner var 

involvert i.184 Spørsmålet blir så hvordan dette kom til syne i de ulike underkategoriene.  

Blant underkategoriene, var det kun bygselsakene som økte. I den første perioden var kvinner 

involvert i fire bygselsaker, mens kvinner i den andre perioden var involvert i åtte 

bygselsaker. I gjennomsnitt utgjorde dette henholdsvis 0,4 og 1,6 bygselsaker hvert år.  

 

Hvilke kvinner var involvert i konfliktsakene? Kvinnenes sosiale status, sivilstand og roller. 

Det var nærmere 70 kvinner involvert i konfliktsakene. Hvilke roller disse kvinnene hadde 

hang sammen med kvinnenes sosiale status, deres sivilstand samt hva slags konfliktsaker 

kvinnene var involvert i. Likevel er det mulig å se noen hovedtendenser. For det første var de 

aller fleste kvinnene som var involvert i konfliktsakene, bønder eller tjenestekvinner.185 Det 

                                                 
181 Tingbok for Nordhordland, 1677: 22. oktober 1677, fol. 19-20.  
182 Makeskifte ble brukt for å justere eiendomsgrenser og for å samle jord og eiendom. Som vi så i kapittel 2, 
var det på Vestlandet på 1600-tallet vanlig med teigblanding, altså at man hadde en åkerlapp her og en 
åkerlapp der. Det var vanskelig å drive et effektivt jordbruk og makeskifte var et av virkemidlene bøndene 
hadde for å samle jorden sin og få et større og mer sammenhengende jorde. Makeskifte ble også brukt av 
velstående personer for å samle eiendommene på et sted, i stedet for å ha de spredt rundt i et stort område. 
Se NHL, «Makeskifte» s. 276, «Teigblanding» s. 445 og «Utskifting» s. 470. 
183 Tingbok for Nordhordland, 1677: 15. oktober 1677, fol. 17.  
184 Se tabell 5.1. på s. 48. 
185 Av de 67 kvinnene som var involvert i konfliktsakene, var 58 av kvinnene bønder eller tjenestekvinner. 9 av 
kvinnene var fra høyere sosiale lag.  
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fantes likevel også noen kvinner som tilhørte høyere sosiale lag. Et eksempel på en slik 

kvinne er enken etter herr oberst Eilerich Jensen Wisborg, Fru Anne Juel.  

Den adelige kvinnen fru Anne Juel ble, riktignok ved svogeren William Schot, stevnet i en 

råde-/bruksrettskonflikt angående en mølle på Haukeland i 1697.186 Utgangspunktet for 

konflikten var uenighet om hvem som hadde rett til å bygsle en del av møllen verdt 20 rdr, 

altså hvem som hadde råde- og bruksrett over en del av møllen. Anne og hennes avdøde 

ektemann, oberst Eilerich Jensen Wisborg, skal ha bygslet bort eiendommen først til Elsebe 

Pettersdatter, deretter til Poul Kockum og det var sistnevnte som stevnet Anne. Prokurator 

Hans Teiste møtte på vegne av Poul og for å prøve å rydde opp i rotet, trakk han frem 

bestemmelsene 3-14-9 og 3-14-10 fra CVs NL av 1687. Dette var bestemmelser som regulerte 

hva som skjedde hvis en jordeier bygslet bort samme jordepart til to forskjellige personer eller 

solgte jorden til en annen.187 Bestemmelsene ble brukt for å oppklare hvem som hadde råde- 

og bruksrett over møllen, ikke for å så tvil eller innskrenke kvinnenes råderett. Anne ble altså 

stevnet fordi hun hadde bygslet bort samme jordepart til to ulike personer, ikke fordi hun 

hadde gått utover råderetten hun hadde som kvinne.  

Flertallet av de kvinnene som var involvert i konfliktsakene var enker, men også en del gifte 

kvinner var involvert i disse sakene.188 Det var ingen store forskjeller i hvilke kvinner som var 

involvert i konfliktsakene i de ulike periodene. Gjennom hele perioden finner vi kvinner i alle 

roller, men ser vi alle konfliktsakene under ett, var det en overvekt av kvinner som 

saksøkte.189  

Selv om dette var hovedtendensene, var det likevel forskjeller mellom de ulike 

sakskategoriene. For eksempel var de fleste kvinnene som var involvert i grensesakene vitner, 

og de gikk dermed innunder kategorien andre roller. Av disse var fire av kvinnene ugifte 

tjenestejenter, mens to var gifte bondekvinner.190 Gjennom arbeidet på gården hadde kvinnene 

ofte stor kunnskap om hvor grensene gikk, og i 1682 vitnet de tidligere tjenestejentene på 

                                                 
186 Tingbok for Nordhordland, 1697: 2. oktober 1697, fol. 91b-93.  
187 CVs NL av 1687, 3-14-9: Hvis en jordeier bygslet bort samme jordepart til to forskjellige personer, da skal 
den som først fikk bygselen beholde jorden.  
CVs NL av 1687, 3-14-10: Selv om det skjer et eierskifte, skal den som har festet en jordepart få beholde den så 
lenge kontrakten gjelder.  
188 Av kvinnene som var involvert i konfliktsakene, var det 11 ugifte kvinner, 23 gifte kvinner og 32 enkekvinner. 
1 kvinne hadde ukjent sosial status.  
189 31 kvinner var på tinget som saksøkere, 19 kvinner var på tinget som saksøkt og 17 kvinner hadde andre 
roller. For beskrivelse av de ulike rollene, se s. 44-45.  
190 Tingbøker for Nordhordland, 1679 og 1682: 29. juli, 30. juli og 15. august 1679, fol. 24b-28. 26. juni 1682 og 
3. juli 1682, fol. 28-30. 6. juli 1682, fol. 30 og 12. august 1682, fol. 36-36b. 4. desember 1682, fol. 45b-46.  
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Eidsvåg, Marite Pedersdatter, Brite Knudsdatter og Christi Jensdatter i en grensekrangel 

mellom Øvre Eide og Eidsvåg.191 Kvinner fikk også kjennskap til grenser på annen måte. I et 

forsøk på å definere grensene mellom Stene og Fana gård fortalte Oluf Nielsen Eide om noe 

kona hadde hørt om for 64 år siden. Olufs kone hadde vokst opp på gården Stene og hun 

hadde overhørt en samtale hvor det kom frem at en av de daværende beboerne på Stene, Oluf 

Halvorsen, hadde søkt om makeskifte mellom Stene og Fana.192  

De fleste vitnemålene ble tatt til etterretning, jeg har kun funnet et tilfelle hvor retten ble bedt 

om å se bort i fra kvinnens vitnemål. Dette skjedde i sakene mellom Tønis Petersen og 

Volchart Volchartsen Riisbrich. Tønis ble stevnet for å ha ryddet et stykke jord. Problemet var 

at mesteparten av jorden ikke tilhørte Tønis selv, men gården Øvre Fyllingen som Volchart 

eide. Karen Torchildsdatter var et av vitnene, men Tønis ba om at hennes vitnemål ikke ble 

tatt med i vurderingen da hun hadde «Verit En Stor Roed og ophaf til Sagen».193  

Opplatsakene var på den andre siden den eneste underkategorien hvor det kun var involvert en 

type kvinner, nemlig bondeenker. Her fantes det ikke en eneste gift eller ugift kvinne. Det var 

heller ikke involvert noen tjenestekvinner eller kvinner fra høyere sosiale lag i disse sakene. 

Dette skyldes at det kun var bondeenkene som hadde noe å forhandle om. Det var de som 

hadde eiendom eller bruksrett til eiendom, og som trengte å sikre alderdommen sin. 

Tjenestekvinner, gifte og ugifte kvinner fra alle samfunnssjikt hadde ikke tilgang til eiendom 

og dermed ikke noe å tilby en eventuell overtager. Etter loven var ugifte og gifte kvinner 

under formuerettslig vergemål og skulle dermed bli sørget for av ektemannen, faren eller 

andre mannlige slektninger.194 De hadde heller ikke tilgang på noe eiendom de kunne tilby en 

eventuell overtager. En enke fra høyere sosiale sjikt hadde andre måter å sikre alderdommen 

på, for eksempel gjennom bygselinntekter, og trengte ikke å opplate eiendom til andre for å 

klare seg. 

I opplatsakene var det totalt seks kvinner involvert. Av disse var fire av kvinnene saksøkere, 

mens to av kvinnene hadde andre roller. Det var ingen kvinner som ble saksøkt for å ha 

opplatt eiendom til noen de ikke skulle eller for å ha brutt opplatingsavtaler som ble inngått. 

Det var ingen som sådde tvil om kvinnenes opplatingsrett og dette viser at det altså var opp til 

hver enkelt kvinne hvem hun ønsket å opplate gården til. De kvinnene som var på tinget, var 

                                                 
191 Tingbok for Nordhordland, 1682: 26. juni 1682 og 3. juli 1682, fol. 28-30. 
192 Tingbok for Nordhordland, 1682: 4. desember 1682, fol. 45b-46.  
193 Tingbok for Nordhordland, 1682: 6. juli 1682, fol. 30.  
194 CIVs NL av 1604: 4-2. Se også kapittel 3 om «Lovverket». 
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der for å forsvare avtaler om underhold de hadde inngått ved opplatingen og som ikke var blitt 

overholdt eller som en passiv part i andre roller. Et eksempel på sistnevnte type opplatsak var 

enken Britte som hadde opplatt jord til svigersønnen sin Olle Hofversen. Olle hadde deretter 

inngått en avtale med en tredjepart, Johannes Søndre Mjeldstad, som blant annet skulle sikre 

svigermorens underhold. Johannes overholdt ikke avtalen og svigersønnen fikk dermed 

problemer med å underholde svigermoren sin. Svigersønnen stevnet derfor Johannes inn for 

tinget i håp om å få det han hadde til gode.195 Underholdet av Britte var sentralt i saken, men 

hun var verken saksøker eller saksøkt. Britte var kun en indirekte part og jeg plasserte henne 

derfor i kategorien andre roller. 

Som vi nå har sett, var kvinnene som var involvert i konfliktsakene saksøkere, saksøkte og 

hadde andre roller. De fleste kvinnene som saksøkte eller ble saksøkt, var enker og dette 

skyldtes at kvinnene i disse rollene på en eller annen måte måtte ha tilgang til jord. Det var 

enker som lettest hadde denne tilgangen da de fungerte som husholdsoverhode. Det er likevel 

viktig å påpeke at også ugifte og gifte kvinner kunne saksøke og ble saksøkt. Dette viser at 

kvinnene hadde større rettslig handleevne enn hva lovverket egentlig ga rom for.  

Kvinnenes roller hang også sammen med hva slags konfliktsaker de var involvert i. I 

opplatsakene var det for eksempel kun involvert bondeenker, mens i grensesakene var også 

kvinner fra høyere sosiale lag involvert.  

 

Forklaringer på utviklingen og hvorfor kvinner i praksis hadde større rettslig handleevne enn 

det lovverket ga rom for.  

Spørsmålet blir så hva denne utviklingen skyldtes. Hvorfor var det noen færre konfliktsaker i 

den andre perioden sammenlignet med den første? Var dette en konsekvens av innføringen av 

CVs NL av 1687? Hadde befolkningen sluttet å krangle? Hadde utviklingen noe med 

kvinnenes tilgang til jord? Eller skyldtes den minimale nedgangen i antall saker kun naturlige 

svingninger?  

Som vi skal se i tinglysningene, fikk innføringen av CVs NL av 1687 kun direkte 

konsekvenser for at antall utstedelser av bygselsedler økte. I konfliktsakene var det derimot 

tvilsomt om innføringen av CVs NL av 1687 fikk noen konsekvenser for kvinnenes rettslige 

                                                 
195 Tingbok for Nordhordland, 1689: 22. februar 1689, fol. 11.  
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handleevne. For at man skal kunne si at innføringen av CVs NL av 1687 fikk noen 

konsekvenser for kvinnenes rettslige handleevne og eiendomsmuligheter, må loven ha blitt 

brukt på en måte som viste nettopp dette.  

Jeg har riktignok funnet flere eksempler på at loven ble brukt, blant annet i grensesaken 

mellom Hunstad og Møllendal, men her ble loven kun brukt til å lage felles rammer for 

hvordan de skulle løse konflikten. I denne saken viste Magister Samuel Schrøder til 5-3-29 

som sa at i uenigheter om grenser skulle man ta utgangspunkt i skjøter og andre lovlige brev, 

evt. høre med de som solgte.196 En tilsvarende situasjon fant vi i råde- og bruksrettssakene da 

det i en sak fra 1697 ble henvist til 3-14-9 og 3-14-10 for å sikre leilendingens rettigheter.197 

Loven ble med andre ord ikke brukt for å legge begrensninger på en kvinnes handleevne eller 

for å så tvil om hennes handlinger.  

Hvis innføringen av CVs NL av 1687 faktisk var årsaken til at kvinner ikke var involvert i 

flere konfliktsaker, burde det vært flere tilfeller der lovverket ble brukt for å så tvil om 

kvinners handlinger samt begrense kvinnenes rettigheter. Dette har vi allerede sett at ikke var 

tilfellet. Faktisk var det sånn at i de sakene hvor det ble sådd tvil om kvinnenes handlinger, 

var dette fordi handlingene i utgangspunktet var forbudte. Et eksempel på en slik sak var en 

tidligere nevnt sak fra 1677, altså før CVs NL av 1687 ble innført.  

Som vi så under Annet, ble Johannes, Mari og Kønniche Christoffersdøtre stevnet for å ha 

misbrukt sine umyndige søskens eiendom og formue.198 I denne saken ble Johannes, Mari og 

Kønniche stevnet fordi det de hadde gjort var ulovlig uansett om de var kvinner eller menn.  

Det er også mulig å snu på argumentasjonen og si at selv om enkeltbestemmelser fra CVs NL 

av 1687 ikke ble brukt for å så tvil om kvinnenes handlinger, så beviser ikke dette at loven 

ikke fikk noen konsekvenser for konfliktsakene. For å undersøke om dette stemte, må vi se på 

hvilke kvinner som var involvert i konfliktsakene, hvilken rolle disse hadde samt hva de ble 

stevnet for. Hvis CVs NL av 1687 ble fulgt bokstavelig, skulle man ha trodd at det i den andre 

perioden ble færre kvinner som saksøkte samt at kvinnene kun ble saksøkt for å ha gått utover 

den innskrenkende råderetten. Dette stemmer dårlig med mine funn. I konfliktsakene var det 

ingen store forskjeller mellom de to periodene, verken i hvilke kvinner som var på tinget eller 

grunnene til at kvinnene ble saksøkt eller var de som saksøkte. Det var riktignok noen 

                                                 
196 Tingbok for Nordhordland, 1694: 5. juli 1694, fol. 23b-25. CVs NL av 1687, 5-3-29.  
197 Tingbok for Nordhordland, 1697: 2. oktober 1697, fol. 91b-93.  
198 Tingbok for Nordhordland, 1677: 22. oktober 1677, fol. 19-20. Se også s. 53-54.  
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forskjeller mellom de ulike sakskategoriene, men ser man konfliktsakene under ett, ser man at 

de samme type kvinnene var involvert i de samme type sakene gjennom hele perioden. 

Kvinnenes roller endret seg ikke vesentlig, det var omtrent like mange kvinner som saksøkte, 

ble saksøkt og hadde andre roller i begge periodene. Heller ikke argumentasjonen i 

stevningene endret seg. Dette viser at lovverket kun ble brukt for å løse konfliktene, ikke for å 

legge begrensninger på kvinnenes handleevne. Denne selektive bruken av lovverket kommer 

vi også til å se senere i dette kapittelet og i masteroppgaven.  

Like tvilsomt som at CVs NL av 1687 påvirket kvinnenes handlinger i konfliktsakene, var det 

at befolkningen i Nordhordland sluttet å krangle om grenser, råderett, odel, opplat, osv. Folk 

var mest sannsynlig ikke mindre kranglevorne i den andre perioden sammenlignet med den 

første, men det kan likevel hende at det generelt var færre konfliktsaker i den andre perioden. 

Dette er riktignok kun basert på saker der kvinner var involvert. Hadde jeg undersøkt alle 

saker kan det hende at bildet ville blitt et annet. Med dette forbeholdet vil jeg likevel fremme 

noen tanker om utviklingen.  

Dette kan for eksempel skyldes en økning i bruk av straff for de som stevnet unødvendig. I 

Store Recess av 1643 2-6-10 står det at i åpenbare gjeldssaker eller andre unyttige tretter 

måtte den som tapte betale «kost og tæring», altså saksomkostninger. Med andre ord var det 

knyttet en økonomisk risiko til stevningene. Hvis bruken av saksomkostninger økte, kunne 

dette være med på å senke antall konfliktsaker. Jeg har funnet eksempler på at leilendinger 

måtte betale saksomkostninger, men jeg kan ikke si noe om bruken av saksomkostninger økte 

eller sank i løpet av perioden. Det jeg derimot kan si sikkert, er at det i løpet av perioden 

skjedde endringer i jordleiemarkedet i Nordhordland som kan ha påvirket antall konfliktsaker.  

På slutten av 1600-tallet stagnerte folkeveksten i Nordhordland og det var mindre press på 

jorden enn det hadde vært tidligere. En del bruk ble lagt øde og flere var i så dårlig forfatning 

at de sto i fare for å bli lagt øde.199 Dette fikk konsekvenser for blant annet bruken av 

opplatingsretten. I følge Myking falt bruken av opplatingsretten på Vestlandet på grunn av 

endringer i jordleiemarkedet på slutten av 1600-tallet.200 Med mindre press på jorden, ble det 

lettere å skaffe seg jord på egenhånd og det var nok mer fristende å gjenoppta en ødegård enn 

å måtte betale underhold eller opplatingspenger til det gamle bondeekteparet. Myking mente å 

se at denne utviklingen særlig gjaldt årene 1690-1710, men at utviklingen kan ha begynt 

                                                 
199 Myking, Herre over andre si jord? 147. 
200 Myking, Herre over andre si jord? 147. 
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allerede på 1670-tallet.201 Dette stemte også godt med mine funn. Under arbeidet med 

tingbøkene kom jeg over flere saker hvor det ble tinglyst flere ledige bygselbruk.202 I tillegg 

var den siste opplatingssaken som kvinner var involvert i, fra 1689. Saken var altså fra rett før 

nedgangen begynte for alvor.  

Det er sannsynlig at også de andre konfliktsakene ble påvirket av disse endringene i 

jordleiemarkedet. Ved at folketallet stagnerte og i noen områder sank, ble det mindre press på 

jorden.203 Det ble kanskje lengre til nærmeste nabo og bøndene ble derfor ikke presset like 

hardt med tanke på råde-/bruksretten og grensene. Antall konflikter i et område er også som 

oftest proporsjonal med hvor stor befolkningen i området er. Jo flere folk, jo flere konflikter. 

Det at folketallet stagnerte og sank, kan altså ha en medvirkende faktor til at antall 

konfliktsaker sank.  

Det neste spørsmålet blir så hvorfor antall bygselsaker økte, når de andre underkategoriene 

sank. Forklaringen i dette kan vi finne i jordeiendomsforholdene. Til tross for at den andre og 

tredje runden av krongodssalget var i full gang, var de fleste jordeierne i Nordhordland fra 

høyere sosiale lag.204 Ettersom flere bruk ble lagt øde i denne perioden, kunne man trodd at 

jorden ble billigere og at leilendingene utnyttet denne sjansen til å kjøpe jord. Dette var ikke 

tilfelle. I følge Erling Reksten ble det operert med to prisnivåer, ett for bøndene og ett for folk 

fra høyere sosiale lag.205 Dette skyldtes at de fleste som tilhørte høyere sosiale lag og som 

kjøpte jord, gjorde det for å «forrente sin kapital ved leieinntekter av jord».206 De var med 

andre ord datidens boligspekulanter. Når jordeierne så solgte jorden videre til bøndene, mistet 

de leieinntekter og prisen ble derfor satt opp slik at de skulle være sikret økonomisk en liten 

stund fremover. Ettersom det var så mye dyrere for bøndene å kjøpe eiendom, lønte det seg å 

forbli leilending.207 Bygselsystemet sto med andre ord like sterkt i begge periodene og 

konfliktene mellom leilendingene og jordeierne ble ikke påvirket av stagnasjonen i folketallet 

eller krongodssalget. 

                                                 
201 Myking, Herre over andre si jord?, 147 
202 Tingbok for Nordhordland, 1680: 3. mars 1680, fol. 1b-2.  
203 Folketallet sank særlig i områdene rundt Bergen, deriblant i Arna. Se Andersen, Fråd ei eldste tider til 1840, 
249.  
204 Reksten, Krongodssalget, 334-335. For mer informasjon om krongodssalget, se også s. 23-25. 
205 Reksten, Krongodssalget, 130.  
206 Reksten, Krongodssalget, 130.  
207 Reksten undersøkte krongodssalget i Bergenhus stiftamt i andre halvdelen av 1600-tallet. For eiendom 
tilsvarende 1 laup smør var det vanlig at embetsmenn betalte 72 rdr. For bøndene var summen betydelig 
høyere og enkelte betalte så mye som 150 rdr for like mye eiendom. Reksten, Krongodssalget, 130-130b.  
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Tinglysninger 

I dette delkapittelet skal jeg gå nærmere inn i tinglysningene og se på hvilke kvinner som var 

involvert i disse. Som i delkapittelet om konfliktsakene, vil jeg her først forklare de ulike 

underkategoriene før jeg ser på utviklingen av tinglysningene samt hvilke kvinner som var 

involvert i tinglysningene. Til slutt vil jeg forklare hva utviklingen skyldtes.  

Tabell 5.2: Oversikt over tinglysningene kvinner var involvert i på tinget i Nordhordland, 1677-1697. 

 1677-1687 1689-1697 Totalt 

Skjøter 38 35 73 

Bygsel 2 63 65 

Arv 4 3 7 

Annet 4 3 7 

Totalt 48 104 152 

 

Eiendomsskjøter 

I løpet av perioden skjedde det en gradvis endring i hvordan eiendomsskjøtene ble tinglyst og 

referert på tinget. Det var i hovedsak to ulike former på tinglysningene av eiendomsskjøtene, 

og tinglysningene gikk fra å være omfattende utgreiinger av eiendomsskjøtene til å kun være 

korte referater. Hovedinnholdet i tinglysningene var det samme, det var bare måten 

tinglysningen ble fremstilt på som endret seg. Felles for begge fremstillingsmetodene var at 

det var kjøperen som tinglyste eiendomsskjøtet.  

I begynnelsen av perioden kunne tinglysningene av eiendomsskjøtene gjerne gå over et par 

folio. Disse eiendomsskjøtene inneholdt noen faste momenter og formuleringer, og jeg skal 

her bruke et eiendomsskjøte utstedt av Fredrich Kohlman til Daniel Wolpman fra 1682 som 

eksempel.  

Jeg Vnderschrefne Fredrich Cohlmand hans Ko/nglig Ma/jestets Tolder og Induaaner 

udj Bergen, Kiendis og Hermed Witterlig giør at Jeg af frj Villie og Welberaad Hue, 

Sampt med min Kiere Hustru *Bel (Boel) Hermandsdater Garman, Ja og Sambtyche 

hafuer Soldt, schiødt og Afhendt, saa og udj Kraft dette Aldeelis Selger, schiøder og 

Afhender, fra mig min Hustru og Voris Arfuinger, til Erlig, Achtbar og Welfornemme 

Mand Daniel *Volplman (Volpman) Borger og Handelsmand her udj Bergen, sampt 

hans Hustru Erlig, Dyderig, og Gudfrychtige Dannequinde Diunet Jespersdatter 

Schrøder og deris Arfuinger,  
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En min Odels Jord Kaldis Leerøen udj Nordhorlehn i Sartor schibred beliggende, som 

Aarligen schylder Tou Løber Smør og Tou Huder,208 

 

Eksempelet legger vekt på at salget skjedde frivillig og at selgerens kone samtykket i salget. 

Bestemmelsen om at kona måtte samtykke til salg av eiendom, gjaldt i utgangspunktet bare 

konas eiendom, men konas samtykke ble også brukt ved salg av ektemannens eiendom.209 Det 

ble skilt mellom hans og hennes eiendom, og i eksempelet over kom det frem at det var 

Fredrich Kohlmans odelsjord som ble solgt. Det var med andre ord ikke nødvendig at 

Fredrich Kohlmans kone, Boel Garman, samtykket til salget. Likevel ser det ut til at det var 

dette som var normen. Med mindre kona var død, ble konas samtykke nevnt uansett om det 

var hans eller hennes jord som ble solgt.210  

Jeg har kun funnet noen få skjøtesaker der det ikke ble spesifisert at kona samtykket til salget 

selv om hun levde. Hans Lillienskiold d. y. var en gjenganger i disse sakene og et eksempel 

på dette er et skjøte fra 30. juni 1687, fol. 80-80b. Hans Lillienskiold d. y. solgte en gård til 

Michel Andersen Fieldsen og selv om Hans Lillienskiold d. y. på dette tidspunktet var gift 

med Maria Pedersdatter Lem, ble hun ikke nevnt. En grunn til at jeg fant få skjøtesaker uten 

konas samtykke, kan være at jeg ikke fikk med disse eiendomsskjøtene i utvalget nettopp 

fordi kvinner ikke ble nevnt i skjøtene. Et raskt kontrollsøk på ordet «schiøde» i tingbøkene 

for årene 1677 og 1680-1681 viste at det ikke var tilfelle. Kvinner ble nevnt i alle skjøtene 

som ble tinglyst de utvalgte årene og konas samtykke var viktig. Konklusjonen blir dermed at 

det var vanlig å ha med konas samtykke selv om det ifølge loven ikke var nødvendig.  

Konas samtykkerett falt bort med innføringen av CVs NL av 1687, men Sandvik fant i 

Ryfylke at praksisen med konas samtykke fortsatte langt ut på 1700-tallet.211 For å forklare 

dette brukte Sandvik to ulike forklaringer. Den første forklaringen var at sorenskriveren 

brukte standardformuleringer og eldre skjøter som mal.212 Den andre forklaringen var at konas 

samtykke var en slags forsikring for kjøperen, ingen kunne i ettertid komme og kreve 

eiendommen.213 Det kan godt hende at sorenskriveren kun brukte en mal selv om det var 

snakk om salg av ektemannens eiendom, men i denne konteksten gir Sandviks andre 

                                                 
208 Tingbok for Nordhordland, 1682: 18. mai 1682, fol. 12-13.  
209 CIVs NL av 1604. 5-8.  
210 Tingbok for Nordhordland, 1682: 10. mai 1682, fol. 8b. Hans Lillienskiold d.e. solgte eiendom til Niels 
Wadtsel. Kona til Niels Wadtsel ble nevnt, men Hans Lillienskiold d. e. var enkemann etter Margrethe 
Jonasdatter Mechlenborg og Anna Jensdatter, og hadde ingen kone som kunne samtykke til salget.  
211 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, 154.  
212 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, s. 154.  
213 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, s. 154.  
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forklaring mer mening. Sandvik skriver at «Formularet kunne tenkes å fungere som en 

fraskriving av odelsrett» og dette passer med hvordan Fredrich Kohlmans eiendomsskjøte 

fortsetter.214 

Etter å ha bekreftet at salget av eiendommen skjedde med Boel Garmans samtykke, fremhevet 

Fredrich Kohlman at salget skjedde fra «mig min Hustru og Voris Arfvinger, til […] Daniel 

*Volpman […] sampt hans Hustru […] Diunet Jespersdatter Schrøder og deris Aruinger».215 

Videre ble det ramset opp hvilke rettigheter som var underlagt eiendommen, før det ble gjort 

klart at verken selgeren, kona, barna eller andre arvinger fra nå av hadde noen rettigheter 

knyttet til jorden. Disse rettighetene tilhørte kjøperen, hans hustru, barn og andre arvinger og 

«nu strax maa tiltræde og Niude følge, bruge og beholde til Euindelig Odel og Eiendomb».216 

Selger fraskrev seg altså enhver rett han og hans arvinger måtte ha til eiendommen og dette 

passer inn i Sandviks forklaring om at konas samtykke var en del av selgerens fraskriving av 

odelsretten. Eiendomsskjøtet ble så avsluttet med at betalingen var tilfredsstillende eller at de 

hadde laget en slags nedbetalingsplan.  

Et unntak fra denne formen for omfattende utgreiinger av eiendomsskjøter er Aadne Olsens 

tinglysing av et eiendomsskjøte utstedt av Anders Garman. I 1689 kjøpte Aadne en del av 

gården Indre Eide av Anders Garman. Det som gjør denne saken spesiell er at den er en slags 

mellomting mellom omfattende utgreiing og kort referat. Det var allerede blitt tinglyst tre 

andre eiendomsskjøter utstedt av Anders Garman på deler av gården Indre Eide og i det siste 

eiendomsskjøte skrev sorenskriveren følgende: «Samme schiøde ordLiudende Ligesom de trej 

forhen Indførdte schiøder Vndtagen disse ord dog mig forbeholden min Bøxelret til det».217 

Tinglysningen av dette eiendomsskjøtet var med andre ord likt som i de tre forrige skjøtene, 

bortsett fra at Anders Garman beholdt bygselretten. Sorenskriveren skulle egentlig ha skrevet 

ut hele skjøtet men av en eller annen grunn gjorde han ikke det. Kan hende var dette et 

resultat av kjedsomhet eller latskap, det kan hende sorenskriveren ikke så meningen i å skrive 

de samme setningene enda en gang. Uansett er dette det eneste eksempelet på at 

sorenskriveren har vist til tidligere tinglysninger av eiendomsskjøter på denne måten. 

                                                 
214 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, s. 154 
215 Tingbok for Nordhordland, 1682: 18. mai 1682, fol. 12-13. 
216 Tingbok for Nordhordland, 1682: 18. mai 1682, fol. 12-13. 
217 Tingbok for Nordhordland, 1689: 24-25. oktober 1689, fol. 86b.  
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De korte referatene av eiendomsskjøtene varierte litt i form, men et fellestrekk var at de kun 

gikk over noen få linjer. Jeg skal her bruke et eiendomsskjøte utstedt fra Olle Siufrset/Sjauset 

og Marta/Maritte Rafnanger/Ravnanger til Elling Quamme/Kvamme som eksempel.  

Elling Quamme Lood oplæsse et Kiøbe Bref til Hannem udgifven d/en 12. Xbr: 

(december) 1696 af Olle Siufrset, og Marta Rafnanger paa 6 march/e/r Smør og 2 

Kander Malt udj Indre Fosse I Allenfied schibbred, og udj Rongve i Mielde schibbred 

4 march Smør 3 Kander og tou potter malt218  

 

I forhold til de omfattende utgreiingene, var de korte referatene ordknappe. Det var kun de 

aller mest nødvendige opplysningene som fikk plass, som hvem kjøper og selger var, hvilken 

gård det var snakk om samt hvor stor gården var. Konas samtykkerett eller at eiendommen ble 

solgt fra hele familien til kjøperens familie, ble ikke lenger vektlagt. Dette kan skyldes at det i 

mitt utvalg stort sett var enker som utstedte disse eiendomsskjøtene. Ettersom det var enkene 

som selv stod for salget, trengte ikke selgerne presisere at de hadde fått konas samtykke. 

 

Makeskifter 

To av tinglysningene av eiendomsskjøtene, handlet om makeskifter. Det første makeskifte 

skjedde mellom Iver Mogensen Fammestad, Ole Aanunsen Semb, Ole Lauritzen Semb og Ole 

Nielsen Fieldzschaalsnes på den ene siden og Hans Lillienskiold den yngre på den andre 

siden. Iver og de tre Ole-ene makeskiftet, med sine koners samtykke, Søndre Fjellsbø i Lindås 

skibreid til Hans Lillienskiold, hans arvinger og kone. Til gjengjeld fikk de gården 

Heggertveit.219 

Det andre makeskiftet som ble registret under skjøtesakene var mellom Aschild Olufsen og 

Tomas Christensen. Tomas fikk en del av gården Indre Midtun i Sotra Skibreid, mens Aschild 

fikk en del av gården Nedre Sjuset i Alenfit skibreid.220 Kona til Aschild ga sitt samtykke til 

makeskiftet, mens det ble presisert at Tomas og kona hans skulle motta gården Indre Midtun.  

Det som er interessant i disse to sakene er perspektivet sakene ble ført fra. Det var Hans 

Lillienskiold og Tomas Christensen som tinglyste skjøtene og i skjøtene er det lagt mest vekt 

på hva de bøndene ga fra seg. Det står ikke like detaljert hva bøndene fikk til gjengjeld. Det er 

med andre ord ganske tydelig at det var Hans Lillienskiold og Tomas Christensen som i 

                                                 
218 Tingbok for Nordhordland, 1697: 20. februar 1697, fol. 57b.  
219 Tingbok for Nordhordland, 1679: 30. mai 1679, fol. 9-9b.  
220 Tingbok for Nordhordland, 1681: 8. november 1681, fol. 35b-36. 
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utgangspunktet ønsket makeskiftet for å samle eiendomsgodset. Gjennom kjøp og makeskifte 

i årene 1679-1685 klarte faktisk Tomas Christensen å samle hele gården Midtun.221 

 

Bygselsedler 

Med unntak av en tinglysning, fulgte alle bygselsedlene jeg har funnet samme malen. 

Tinglysningene av bygselsedlene var korte og så slik ut: 

Lars Olsen Loed oplæsse En Bøxel Seddel til Hannem udgifven d/en 3 Martj 1694 af 

Karen Lehm Sl: Christian Holbergs paa 1/2 parten udj den gaard Mittun 222  

 

Det var kun de viktigste opplysningene som ble tatt med. Vi får vite hvem leilendingen var, 

hvem som utstedte bygselseddelen og hvilken gård det var snakk om. Med andre ord får vi 

vite hvem kontrakten var mellom, altså hvem som leide jorden og hvem som hadde 

bygselrett.223 I eksempelet over var det Karen Lem, enken etter Christian Holberg, som 

utstedte en bygselseddel til Lars Olsen på halvparten av gården Midtun. Karen Lem hadde 

bygselretten, det var hun som eide gårdparten, mens Lars Olsen var leilending. 

Tinglysningen av bygselseddelen mellom magister Hans Daberg og kona hans, Anne 

Jespersdatter Lerche, i 1677, skilte seg fra de andre. I utgangspunktet var det en ganske 

normal bygselavtale hvor Anne fikk rett til å «bruge, niude och beholde» gården livet ut.224 

Det som gjør saken spesiell er at bygselavtalen ble sendt til Christian V for å få den bekreftet. 

En rask gjennomgang av Norske Kongebrev for 1681-1682, 1683-1684 og 1690-1694, viste at 

dette ikke var vanlig praksis.225  

 

                                                 
221 Hjellestad, Hermod. Fana. Band II. 356.  
222 Tingbok for Nordhordland, 1696-1697: 18. juni 1696, fol. 1b.  
223 Den som eide jorden, hadde også rett til å bestemme hvem som skulle få bygsle jorden. Denne retten ble 
kalt for bygselrett. Dersom det var flere som eide samme jord, var det den som eide mest som fikk 
bygselretten. Den som hadde bygselrett, kunne råde over bygselen og var dermed bygselrådig. NHL, «Bygsel» 
72.  
224 Tingbok for Nordhordland, 1677: 24. oktober 1677, fol. 20-20b. Saken fortsetter i Tingbok for Nordhordland, 
1682: 26. november 1682, fol. 44.  
225 Norske Kongebrev: med innlegg: regester. Bind 3: Kongebrev under Christian V. Hefte 1, 1681-1682, Hefte 2, 
1683-1684, og Hefte 3, 1683-1684. Norske kongebrev: Bind V 1690-1694.  
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Arv 

Kvinner var også involvert i tinglysninger av arveskifter og arveavtaler. Et eksempel på dette 

var tinglysningen av arveskiftet etter Henning Hansen, broren til kommisær Hans 

Lillienskiold.226 Her ble det først listet opp hva han hadde i formue, deretter gjeld. Til slutt ble 

det konkludert med at nettoformuen var på 20 575 ½ rdr og at dette skulle fordeles på 

gjenlevende ektefelle, nemlig Margrete Rasmusdatter Stoud, og barna. Ettersom mesteparten 

av formuen var fast eiendom og vanskelig å dele, fikk Margrete sitte i uskiftet bo så lenge det 

var forsvarlig. 

I forbindelse med offentliggjøring av festermålet mellom Niels og Marite Bastisdatter i 1677, 

ble det også tinglyst en avtale om arveforhold.227 Her ble det slått fast at Maritte og hennes 

arvinger ikke skulle arve mer enn det hun hadde ført med inn i boet, men hvis hun overlevde 

Niels «da schal hun hafue hendis ophold och underholding derpaa Gaarden, saalenge som hun 

lefuer,».228 Niels var mest sannsynlig selveier og avtalen skulle sikre Marite økonomisk hvis 

Niels døde først.  

Kvinner var også involvert i tinglysninger hvor de sa fra seg rett til arvetomt. Et eksempel på 

dette var Britte Gullichsdatter som i 1689 leste opp en erklæring hvor Olle Hendrichsen, Kari, 

Magli og Synnøve Hendrichsdøtre, samt Britte Magnesdatter og Gietlof Mogensdatter sa fra 

seg retten til arvetomten Opdal i Gulen skipreid.229  

Som vi så under konfliktsakene, arvet kvinner husdyr, løsøre, eiendom og penger. Det var 

likevel ikke alltid det kom klart frem hva kvinnene faktisk arvet. I 1697 ble det tinglyst et 

gavebrev mellom Niels Lavritzen og Boel Poulsdatter. Her sto det at Boel skulle arve det som 

var igjen etter Niels når gjeld, begravelse og en sølvkanne som niesen hans skulle få, var 

trukket fra. Hva Boel faktisk arvet, er ukjent. 

 

                                                 
226 Tingbok for Nordhordland, 1679: 20. oktober 1679, fol. 34b-35b.  
227 Tingbok for Nordhordland, 1677: 19. juni 1677, fol. 9b.  
228 Tingbok for Nordhordland, 1677: 19. juni 1677, fol. 9b.  
229 Tingbok for Nordhordland, 1689: 18. februar 1689, fol. 9.  
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Annet 

I likhet med Annet-kategorien under konfliktsakene, er også denne underkategorien en 

samling av ulike tinglysninger. Her finner vi tinglysninger av gavebrev, panteskjøter og 

fredlysninger.  

Et eksempel på slike tinglysninger, var en tinglysning av en fredlysning av Fru oberstinne van 

Hatten, Maria Lillienskiolds, jord og skog på Flatøy.230 Det var riktignok monsieur Christoffer 

Hiermand som fredlyste skogen, men han handlet på vegne av Maria Lillienskiold. 

Et annet eksempel, var en tinglysning av et testamente og pantebrev. I 1690 ble først 

testamentet etter kommisær Hans Lillienskiold utgitt til Margrette Jensdatter lest opp. Her 

kommer det frem at Margrette arvet gården Toska i Herdla skipreid og at testamentet var blitt 

tinglyst noen år tidligere. Etter at Margrette arvet gården, giftet hun seg med Søren Baltzersen 

Wirthman. Søren hadde så lånt penger av Rasmus Olsen og tatt pant i eiendommen som 

Margrette hadde arvet. Gjennom giftermålet med Margrette, fikk Søren tilgang til Toska og 

han fikk rett til å pantsette eiendommen selv om det var Margrette som hadde arvet den.  

 

Hvordan utviklet tinglysningene seg i løpet av perioden? 

Som vi så tidligere, var det en kraftig økning i antall tinglysninger kvinner var involvert i.231 

Spørsmålet blir så hvordan dette kom til syne i de ulike underkategoriene.  

Alle de tre underkategoriene økte, men det var tinglysningene av bygselsedler som økte mest. 

I den første perioden ble det kun tinglyst to bygselsedler, mens i den andre perioden ble det 

tinglyst hele 63 bygselsedler. Dette ga et gjennomsnitt på henholdsvis 0,2 og 12,6 

tinglysninger av bygselsedler hvert år.  

Kvinner var involvert i mange tinglysninger av eiendomsskjøter gjennom hele perioden, men 

også her økte antall tinglysninger. I den første perioden, 1677-1687, var kvinner involvert i 

4,2 tinglysninger av eiendomsskjøter hvert år, mens i den andre perioden, 1689-1697, var 

kvinner involvert i syv tinglysninger av eiendomsskjøter hvert år. Selv om antall tinglysninger 

av eiendomsskjøter nesten fordoblet seg fra den første perioden til den andre, var ikke dette i 

nærheten av økningen i tinglysningene av bygselsedlene.  

                                                 
230 Tingbok for Nordhordland, 1687: 27. juni 1687, fol. 79.  
231 Se tabell 5.2. på s. 61. 
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Hvilke kvinner var involvert i tinglysningene? Kvinnenes sosiale status, sivilstand og roller. 

Fordi det ikke er snakk om søksmål i tinglysningene, var det ingen som saksøkte eller som ble 

saksøkt. Den tidligere rolleinndeling passer altså ikke så godt i denne sakskategorien og for å 

kunne se kompleksiteten i kvinnenes ulike roller, har jeg valgt å dele kvinnene inn i to, 

selger/kjøper og samtykker. I utgangspunktet var det slik at kvinnene som samtykket ikke 

hadde noen fremtredende rolle i saken. Disse kvinnene ble kun nevnt i bisetninger, enten som 

kjøpers eller selgers kone. Kvinnene som solgte eller kjøpte eiendom var derimot 

fremtredende og sto som selger/kjøper. Her må vi likevel huske på at kvinnene som 

samtykket, kan ha vært svært aktive i prosessen som ledet opp mot tinglysningene. Dette kom 

dog ikke til syne i de ulike tinglysningene. 

Gjennom hele perioden var det flest kvinner fra høyere sosiale lag som var involvert i 

tinglysningene, men også her finner vi noen bondekvinner. Et eksempel var bondeenken Anne 

Hopland. I 1679 solgte hun og barna sin del av gården Øvre Hopland.232  

I den første perioden var de fleste kvinnene ført opp som samtykkende i skjøtene. I den andre 

perioden var de fleste kvinnene selgere eller kjøpere. Denne overgangen fra samtykkende til 

selger og kjøper sammenfalt med den gradvise overgangen vi så i tinglysningene av 

eiendomsskjøtene og det blir derfor naturlig å fokusere på disse.  

Som vi tidligere har sett, gikk tinglysningene av eiendomsskjøtene fra å være omfattende 

utgreiinger til å bli kun korte referater. Kvinnene i eksemplene fra side 61-63 og 64 hadde 

ulike roller. I det første eksempelet, den omfattende utgreiingen, var Boel Garmen og Diunet 

Jespersdatter Schrøder samtykkende. Boel var på den selgende siden og hadde samtykket til 

salget, mens Diunet var på den kjøpende siden og ble nevnt som kjøperens hustru. I det andre 

eksempelet, det korte referatet, hadde Marta Ravnanger en aktiv rolle. Sammen med Ole 

Sjauset solgte hun eiendom i Indre Fosse og Rongve til Elling Kvamme. Forskjellen mellom 

rollene Boel og Marta hadde, illustrerer også forskjellen mellom de ulike eiendomsskjøtene. 

Kvinnene som var involvert i de omfattende utgreiingene var stort sett samtykkende. De 

hadde gitt sitt samtykke eller ble nevnt som kjøperens hustru, men de solgte sjelden 

eiendommen selv. De fleste av kvinnene som var samtykkende var gift og tilhørte høyere 

sosiale lag. Dette skyldes at det var adelen, borgerne og embetsstanden som satt med 

eiendommer og at de i stor grad solgte til hverandre. I den grad bondekvinner var involvert i 

                                                 
232 Tingbok for Nordhordland, 1679: 3. oktober 1679, fol. 30.  
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eiendomsskjøtene, var de stort sett på kjøpende side. Bondekvinnene var gift med leilendinger 

som kjøpte jorden de brukte og dette kan ha vært en del av tredje runde av krongodssalget. 

Dette kommer jeg tilbake til senere.  

Selv om de fleste kvinnene som var involvert i de omfattende eiendomsskjøtene var 

samtykkende, var det også her noen få kvinner som solgte eller kjøpte. Dette var Anne 

Clausdatter, Helvig Michelsdatter og Trine Hansdatter som solgte eiendom, mens Ragnille 

Olsdatter kjøpte eiendom.233 Med unntak av Ragnille Olsdatter tilhørte alle kvinnene 

borgerskapet i Bergen. Anne Clausdatter og Trine Hansdatter var enker etter borgerne Sander 

Jansen og Johan Nagel, mens Helvig Michelsdatter var gift med borger Jens Lauritzen. 

Hvorfor Helvig Michelsdatter solgte eiendommen selv, kommer ikke frem av 

eiendomsskjøtet. En mulighet er at ektemannen hadde andre plikter å ta seg av. Det kan også 

hende at han mente at kona helt fint kunne ta seg av denne saken selv, det var jo tross alt 

hennes arv.234 Ragnille Olsdatters sosiale stand eller sivilstand har jeg ikke klart å slå fast, 

men ut ifra sakens kontekst vil jeg tro at hun var bonde og tidligere leilending. Dette hang 

sammen med den tredje runden av krongodssalget. I kapittel 2 om Nordhordland så vi at 

Ragnille i 1689 kjøpte en femtedel av Indre Eide.235 Hun var ikke den eneste som kjøpte en 

del av gården på det samme tidspunktet og dette tyder på at leilendingene som bodde der 

kjøpte deler av gården. Ut i fra denne logikken var derfor Ragnille bonde. 

I de korte skjøtene ser vi at det var en overvekt av kvinner som solgte/kjøpte eiendom. Det var 

kun to kvinner som var samtykkende, Anna Schielderup og Britte Johansdatter. Anna var gift 

med magister Otto Schrøder og tilhørte den geistlige embetsstanden, mens Britte Johansdatter 

var gift med en bonde.236 Som vi ser følger også disse to mønsteret om at kvinner i 

samtykkende roller var gift.  

Det var riktignok flest enker blant kvinnene som solgte/kjøpte, men i motsetning til kvinnene 

som samtykket som kun var gift, var kvinnene som solgte/kjøpte ugift, gift og enker. Disse 

kvinnene tilhørte også høyere sosiale sjikt. De aller fleste kvinnene solgte eiendom, men det 

var også noen få som kjøpte. Det var ikke så vanlig at det var kvinner på begge sider av 

kjøpebrevet, men i 1697 kjøpte Madam Kirsten Jonasdatter gården Tveterås av Fru Anna 

                                                 
233 Tingbøker for Nordhordland, 1678, 1679, 1680 og 1689: 21. juni 1678, fol. 13-14b, 30. mai 1679, fol. 9b-10, 
17. desember 1680, fol. 31b-33 og 24-25. oktober 1689, fol. 85b-86.  
234 Tingbok for Nordhordland 1679: 30. mai 1679, fol. 9b-10.  
235 Tingbok for Nordhordland, 1689: 24-25. oktober 1689, fol. 85b-86.  
236 Tingbok for Nordhordland, 1690: 13. juni 1690, fol. 30b. Tingbok for Nordhordland, 1696-1697: 1. mars 
1697, fol. 64b. 
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Maria Heideman. De var begge enker og tilhørte høyere sosiale sjikt. Madam Kirsten 

Jonasdatter var fra borgerstanden, mens Fru Anna Maria Heideman var adelig.237  

I innførselen av tinglysningene i tingbøkene skjedde det med andre ord en endring i hva slags 

roller kvinnene hadde. Med utviklingen fra omfattende utgreiinger til korte referater gikk 

kvinnene fra å samtykke til å selge/kjøpe. Denne utviklingen kunne dog ha sett litt annerledes 

ut hvis jeg også hadde undersøkt pantebøker.238 Som nevnt tidligere mente Sandvik at «konas 

samtykke» ble brukt langt ut på 1700-tallet og dette ville i så fall ha komme frem i 

pantebøkene. En undersøkelse av pantebøker ville mest sannsynlig ha avdekket flere kvinner 

som samtykket, i tillegg til de kvinnene som solgte/kjøpte eiendom som jeg allerede har 

funnet i tingbøkene. Det skjøtesakene i tingbøkene uansett viser, er at en del kvinner fra 

høyere sosiale lag ble enker i løpet av perioden og at det i all hovedsak var disse enkene som 

solgte eiendom. En del av disse enkene gikk fra å gi samtykke til å selv selge/kjøpe.  

Dette skillet mellom kvinnenes sivilstand og rollene de hadde, så vi også i de andre 

tinglysningene. De fleste kvinnene som var involvert i tinglysningene tilhørte høyere sosiale 

lag og også her var det et skille mellom hva slags sivilstand kvinnene i de ulike rollene hadde. 

Kvinnene som samtykket var stort sett gift, mens de fleste kvinnene som solgte/kjøpte var 

enker.  

I de fleste tinglysningene, særlig i den andre perioden, var det kvinnene som utstedte 

eiendomsskjøtene, bygselsedlene, osv., men det var også et par kvinner som fikk bygselsedler 

utstedt til seg. Dette ble gjort for å sørge for at kvinnene var sikret etter ektemennenes død. I 

1694 utstedte for eksempel Erich Joensen en bygselseddel til kona, Anne Børgesdatter.239 

Mest sannsynlig eide Erich gården de bodde på og for å sikre Anne hvis Erich døde først, 

inngikk de en avtale som likeverdige som sa at Anne skulle få bygsle gården. Det var 

omfattende arveregler knyttet til selveid jord og den gjenlevende ektefellen sto i fare for å bli 

kastet ut hvis han/hun som eide jorden døde først, spesielt hvis de ikke hadde barn sammen.240 

Jeg har også funnet eksempler på at kvinnene inngikk bygselavtaler eller kjøpte jord selv, uten 

innblanding fra menn. Tidligere omtalte Ragnille Olsdatter var et eksempel på dette.  

                                                 
237 Tingbok for Nordhordland, 1696-1697: 18. februar 1697, fol. 57.  
238 Etter Store Recess av 1643 skulle alle tinglyste dokumenter føres inn i pantebøker. Se NHL, «Pantebok», 310.  
239 Tingbok for Nordhordland, 1694-1695: 29-30. oktober 1694, fol. 38. 
240 CVs NL av 1687, 5-2. Se spesielt 5-2-20 om arveoppgjør ved barnløse ekteskap. 
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Forklaringer på utviklingen 

Spørsmålet blir så hva denne utviklingen skyldtes. Hvorfor var det så mange flere 

tinglysninger i den andre perioden sammenlignet med den første og hvorfor endret kvinnenes 

roller seg? Var utviklingen en konsekvens av innføringen av CVs NL av 1687? Eller var 

tinglysningene kvinnene var involvert i, kun en del av en generell økning i antall 

tinglysninger? Hadde utviklingen noe med den andre og tredje runden av krongodssalget eller 

hang den sammen med kvinnenes tilgang til jord?  

Det var flere grunner til at antall tinglysninger økte. For det første fikk innføringen av CVs 

NL av 1687 både indirekte og direkte følger for tinglysningene. Med CVs NL av 1687, ble det 

innført en rekke nye bestemmelser som regulerte bygselsystemet. En av disse var 3-14-25 

som sa at leilendinger hadde krav på en bygselseddel og at denne skulle tinglyses på neste 

ting. Dette påbudet ble i stor grad fulgt og kan forklare den massive økningen av tinglysninger 

av bygselsedler etter 1687.241 Det ble ikke bare flere tinglysninger av bygselsedler utstedt av 

kvinner, antall tinglysninger av bygselsedler utstedt av menn økte også drastisk. Selv om jeg 

har funnet en tinglysning av en bygselseddel som fulgte den senere malen også før 

innføringen av CVs NL av 1687, virker det på meg at bygselsedlene før 1687 kun ble tinglyst 

dersom det var en sak på tinget som krevde det. CVs NL av 1687 fikk dermed direkte følger 

for utviklingen av tinglysningene av bygselsedler. 

Det er derimot tvilsomt at endringene i tinglysningene av eiendomsskjøtene var en direkte 

følge av innføringen av CVs NL av 1687. Dette er fordi endringen fra omfattende til korte 

tinglysninger av eiendomsskjøtene begynte i 1679, drøye 10 år før loven ble innført. Det er 

heller mulig at disse endringene fra omfattende til korte eiendomsskjøter var en trend som ble 

forsterket av innføringen av loven, men dette har jeg ikke belegg til å si noe sikkert om. Det 

jeg imidlertid kan si er at endringene i eiendomsskjøtene mest sannsynlig hang sammen med 

innføringen av pantebøker.  

Pantebøker ble påbudt i Christian IVs store recess av 1643 og her skulle alle tinglyste 

dokumenter føres inn. Påbudet ble i liten grad fulgt og i CVs NL av 1687 ble det fornyet.242 I 

Nordhordland er den første bevarte panteboken fra 1741, men det er mulig at pantebøker ble 

                                                 
241 NHL, «Bygselseddel», 72-73. 
242 NHL, «Pantebok», 310.  
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innført noe tidligere.243 Første pantebok fra Bergen er fra 1680 og en del av de som kjøpte 

jord hadde tilknytting til byen. Det kan dermed være at eiendomsskjøtene i sin helhet i disse 

tilfellene ble ført inn i tingboken for Bergen og at man nøyde seg med en liten notis i den 

lokale tingboken. Dette kan i så fall forklare den lange overgangen fra omfattende utgreiinger 

til korte referater samt kvinnenes overgang fra å gi samtykke til å selv kjøpe eller selge 

eiendom. Disse endringene kan dermed være en indirekte følge av innføringen av CVs NL av 

1687.   

For det andre skjedde det en generell økning i antall tinglysninger i den andre perioden. Et 

raskt kontrollsøk på ordet «kiøb» i tingboken for året 1697, viste for eksempel at kvinnene 

kun var involvert i et fåtall av tinglysningene av eiendomsskjøtene. Det samme var også 

tilfellet i tinglysningene av bygselsedler. Antall tinglysninger av bygselsedler utstedt av menn 

økte også. Det er mulig at vi også finner denne generelle økningen også blant de andre 

tinglysninger, men dette har jeg ikke hatt mulig til å undersøke.  

Hvorfor tinglysninger generelt økte, var det derimot ulike årsaker til. Som vi tidligere har sett, 

skyldtes økningen i antall tinglysninger av bygselsedler i stor grad innføringen av CVs NL av 

1687. Det kan likevel diskuteres om ikke den andre og tredje runden av krongodssalget også 

fikk indirekte konsekvenser for tinglysningene av bygselsedlene. Bygselsystemet sto sterkt i 

Nordhordland til godt ut på 1700-tallet og mesteparten av den solgte jorden var bygslet bort. 

CVs NL av 1687 stadfestet at den som bygslet en jordflekk skulle få beholde jorden så lenge 

kontrakten gjaldt, selv om det skjedde et eierskifte.244 Eierskiftene under den andre og tredje 

runden av krongodssalget skulle derfor ikke ha noe å si for antall tinglysninger av 

bygselsedler. Likevel kan krongodssalget vært en indirekte årsak til den store økningen av 

tinglysninger av bygselsedler.  

Det er tre grunner til dette: For det første kan det hende at leilendingene ikke hadde 

bygselsedler fra før av og måtte sikre seg før den nye eieren overtok eller det ble usikkert 

hvem som hadde bygselen. Det kan også hende at leilendingene hadde bygselseddel, men at 

den ikke var tinglyst. For det tredje kan det hende at leilendingene måtte inngå en ny 

bygselavtale med den nye eieren selv om man fikk beholde jorden. Det er mulig å tenke seg at 

                                                 
243 Panteboken fra 1741 er nummeret med 5b. Den første panteboken fra Sunnhordland sorenskriveri er 
merket 1a, hvilket tyder på at også pantebøkene fra Nordhordland egentlig begynte på 1a. Etter vanlig 
nummerering, er det derfor naturlig å anta at den første bevarte tingboken egentlig var den tiende panteboken 
(bruk av a og b). De korte tinglysningene av eiendomsskjøtene indikerer også dette. Jeg vil derfor ta 
utgangspunkt i at pantebøker ble skrevet i Nordhordland i hvert fall fra midten av perioden 1677-1697.  
244 CVs NL av 1687: 3-14-10.  
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leilending og den nye jordeieren ønsket å skrive en ny bygselseddel, selv om dette ikke var 

nødvendig. Det har jeg dog ikke hatt mulighet til å undersøke. 

Økningen i antall tinglysninger av eiendomsskjøter, var derimot en direkte følge av den andre 

og tredje runden av krongodssalget. Under den andre delen av krongodssalget ble jorden solgt 

videre fra adelen til borgere og embetsstanden. Under den tredje runden av krongodssalget ble 

jorden så solgt videre til bøndene.245 Eiendomssalget i eiendomsskjøtene vi finner i 

tingbøkene skjedde ovenfra og ned. For eksempel solgte en adelskvinne eiendom til en 

borger/borgerkvinne, mens borgeren/borgerkvinnen solgte eiendom til bøndene. Det var noen 

salg til og mellom bønder, men det var ingen salg som gikk den andre veien. Det var altså 

ingen bønder som solgte jord til adelen, kun noen få som makeskiftet. De aller fleste som 

solgte eiendom i Nordhordland i denne tidsperioden var også tilknyttet Bergen og 

Nordhordland på en eller annen måte. Krongodset var altså allerede solgt til lokale, men ble 

nå delt opp og solgt videre nedover, deriblant til noen bønder. Dette tyder på at tinglysningene 

av eiendomsskjøtene var en del av den andre og tredje runden av krongodssalget. 

For det tredje var det i mitt kildeutvalg en økning i antall enker som var involvert i 

tinglysninger. En del av disse enkene hadde vært innom tinget også da de var gift. Et 

eksempel på en slik kvinne er Maria Macodi. Første gang hun ble nevnt i en tinglysning var i 

1680, da som «Hr: Obriste Lieutnant Gerhard Macodi hans Kieriste Frue Maria 

Blechman».246 Ti år senere var hun blitt enke og en av gjengangerne i tinglysningene av både 

eiendomsskjøter og bygselsedler. Da ble hun omtalt som enten «Maria Macodi» eller «Maria 

Sl: H/er/r oberstl/uytenant Macodies», altså Maria, enken etter oberstløytnant Macodi.247 

Som vi tidligere har sett, var det enker fra høyere sosiale lag som hadde tilgang til eiendom og 

dermed kunne utstede bygselsedler. Dette gjaldt også for skjøtesakene. Gifte kvinner var kun 

involvert i skjøtesakene som samtykkende, enten som selger eller kjøpers kone. Enker var på 

sin side involvert i skjøtesakene som selger eller kjøper. Med andre ord førte økningen av 

antall enker i høyere sosiale lag, altså at stadig flere kvinner fikk tilgang til eiendom, til at 

flere kvinner var involvert i skjøtesaker i perioden 1689-1697. 

Selv om de fleste tinglysningstypene økte, var det også noen typer tinglysninger som minket i 

antall. Et eksempel på dette er makeskiftene. Kvinner var kun involvert i tre makeskifter og 

                                                 
245 For mer om den andre og tredje runden av krongodssalget, se s. 24-25. 
246 Tingbok for Nordhordland, 1680: 17. desember 1680, fol. 31b-33. 
247 Tingbok for Nordhordland, 1690: 16. juni 1690, fol. 33 og 17-18. oktober 1690, fol. 71. 
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disse var på tinget i den første perioden, 1677-1687. Dette kan skyldes flere ting. For det 

første var det generelt få makeskiftesaker oppe på tinget i perioden 1677-1697. Ved et 

kontrollsøk på ordene «mag» og «eng» i tingbøkene for årene 1677, 1681, 1689 og 1690 fant 

jeg kun to andre makeskiftesaker i tillegg til de tre sakene som kvinner var involvert i. I den 

ene saken makeskiftet ovennevnte Tomas Christensen til seg enda mer av Indre Midtun, mens 

det andre makeskiftet ble nevnt i forbindelse med et pantebrev.248 Disse makeskiftene viser at 

selv om det ikke var mange makeskiftesaker på tinget, var det heller ikke uvanlig å 

gjennomføre et makeskifte. 

Dette betyr ikke at det ikke foregikk flere makeskifter utenfor tinget. På begynnelsen av 1700-

tallet var det vanlig å gjennomføre utskiftning av skogsameier, altså å bryte opp felleseiet og 

samle eiendommene, men dette ble sjeldent tinglyst.249 Det er mulig at en del slik utskiftning 

også foregikk på jord noen år tidligere og at dette ikke ble ført inn i tingbøkene.  

For det andre kan det hende at det var flere makeskiftesaker oppe på tinget, men at de var 

«kamuflert» som skjøtesaker. To av makeskiftesakene er registrert under skjøtesakene og det 

kan godt hende at det var flere slike tilfeller uten at jeg har klart å fange det opp.  

For det tredje kan innføringen av pantebøker ha påvirket makeskiftesakene på samme måte 

som det påvirket skjøtesakene. Skjøtesakene ble kortere og mindre omfattende og det er 

derfor naturlig å tenke seg at dette kan ha skjedd med makeskiftesakene også. Det er derfor 

sannsynlig at en kombinasjon av innføringen av pantebøker og at makeskifter var på tinget 

som skjøtesaker, påvirket antallet makeskiftesaker.  

Hovedtendensen i tinglysningene var likevel at det ble flere og flere tinglysninger i den andre 

perioden.  

 

Oppsummering 

Etter å ha gjennomgått alle sakskategoriene under eiendom, blir det siste spørsmålet i dette 

kapittelet følgende: Hva kan eiendomssakene egentlig fortelle oss om kvinnenes 

eiendomsmuligheter?  

                                                 
248 Tingbøker for Nordhordland, 1681 og 1689: 6. oktober 1681, fol. 28-28b og 25. februar 1689, fol. 12b-13.  
249 NHL, «Utskiftning», 470.  



DEL 2: ANALYSE 

75 

 

For det første ser vi at kvinnene på slutten av 1600-tallet var involvert i alle typer 

eiendomssaker og hadde alle roller. Det var riktignok noen sosiale forskjeller i de ulike 

sakskategoriene, men med noen unntak var det kvinner fra alle sosiale lag og sivilstand i alle 

typer eiendomssaker.   

For det andre ser vi at lovverket kun ble brukt selektivt. Dette gjaldt både for CIVs NL av 

1604 og CVs NL av 1687. Bortsett fra at antall tinglysninger av bygselsedler økte voldsomt 

etter innføringen av 3-14-25 i CVs NL av 1687, hadde ikke loven noe å si for utviklingen av 

eiendomssakene. Det var andre årsaker som styrte utviklingen av antall saker i de ulike 

kategoriene samt hvilke kvinner som var involvert i de ulike sakene. I opplatsakene var det 

for eksempel endringer i jordleiemarkedet som førte til at det var få saker i den andre 

perioden, mens det i skjøtesakene var den andre og tredje runden av krongodssalget som førte 

til et hopp i antall tinglysninger av eiendomsskjøter i den andre perioden. 

For det tredje ser vi at kvinnene hadde større råderett enn det lovverket ga rom for. Kvinnene 

som var involvert i eiendomssakene, var ikke involvert fordi motparten sådde tvil om 

kvinnenes råderett, men fordi de var de rette til å bli saksøkt eller saksøke.  

Eiendomssakene viser også at kvinnene kjente til ulike prosedyrer. I 1689 beviste Giertrud 

Rasch at hun forsto hvordan tinget fungerte da hun i en råde- og bruksrettsak la frem både 

bygselseddelen og en bekreftelse på at de bygslet plassen.250 Ved å også ha skaffet en 

bekreftelse, fjernet hun all tvil og saken kunne gå uten problemer.  

Det fjerde eiendomssakene forteller oss, er at det var et sosialt skille mellom hvem som var 

involvert i konfliktsakene og tinglysningene. Det var riktignok noen unntak, men 

hovedtendensen var at kvinnene som var involvert i konfliktsaker var bondekvinner, mens 

kvinnene som var involvert i tinglysningene tilhørte høyere sosiale lag. En forklaring på dette 

kan vi finne i selve sakene. Konfliktsakene handlet om grenser, bruksrett til eiendom, 

konflikter om odelsgods og konflikter, osv. Dette var saker som var nært knyttet til bøndenes 

daglige liv. Kvinnene fra høyere sosiale lag var «kun» jordeiere. De hadde nok interesse av å 

følge sakene, men for dem var ikke utfallet like viktig og de var ikke nødvendigvis direkte 

involvert.  

Tinglysningene var på sin side nært knyttet til jordeiere. For å ha et gavebrev, fredlysning 

eller eiendomsskjøte å tinglyse, er man nødt til å ha noe eiendom å gi bort, fredlyse eller 

                                                 
250 Tingbok for Nordhordland, 1689: 4. februar 1689, fol. 1b-3.  
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kjøpe/selge. De fleste bøndene i Nordhordland var leilendinger og hadde dermed ikke noe 

jord å gi bort eller selge. Selv de bøndene som var selveiere, hadde trange kår og lite jord de 

kunne selge eller gi bort. Jordeierne var stort sett fra høyere sosiale lag, hvilket ble reflektert 

blant kvinnene som var involvert i tinglysningene.  

Eiendomssakene fortalte oss altså at hvilke kvinner som var involvert i de ulike sakene, i stor 

grad hang sammen med hva slags saker det var snakk om. Det samme gjaldt også kvinnenes 

roller. Hvilke roller kvinnene hadde, hang sammen med hva slags saker kvinnene var 

involvert i, samt kvinnenes sosiale status og sivilstand.  

Kvinnene som var involvert i konfliktsakene saksøkte og ble saksøkt, enten på egne eller 

andres vegne. Kvinnene hadde også andre roller. De fleste kvinnene som saksøkte var 

bondeenker, men også to enker og en ugift kvinne som tilhørte høyere sosiale lag, en ugift 

bondekvinne samt en bondekvinne med ukjent sivilstand saksøkte. Blant kvinnene som ble 

saksøkt, var det så vidt flest gifte bondekvinner. Deretter var bondeenker den største gruppen, 

men det var også to ugifte bondekvinner samt to enker som tilhørte høyere sosiale lag, som 

ble saksøkt. Kvinnene som hadde andre roller i konfliktsakene, var på tinget som vitner. De 

fleste av disse kvinnene var gifte bondekvinner eller ugifte tjenestekvinner.  

Det var altså forskjell i hva slags roller enker, ugifte og gifte kvinner hadde på tinget. 

Kvinnene som saksøkte og som ble saksøkt måtte på en eller annen måte ha tilgang til jorden, 

og det var enker som lettest hadde tilgang til jorden da de fungerte som husholdsoverhode. Til 

sammen var det derfor flest enker i disse rollene. Det er likevel viktig å påpeke at også gifte 

og ugifte kvinner saksøkte og ble saksøkt. Antun skriver at kvinnene i Nordhordland i 

perioden 1642-1668 ble «oppfatta som eit sjølvstendig rettsleg individ» og at kvinnene i 

rettspraksisen hadde større rettslig handleevne enn lovverket ga rom til.251 Dette stemte også 

for mine funn. 

Kvinnene som var involvert i tinglysningene hadde kun andre roller.252 Disse kvinnene 

samtykket eller solgte/kjøpte eiendom. De fleste kvinnene som hadde andre roller, tilhørte 

høyere sosiale lag, og det var også her et skille mellom gifte og enker. Kvinnene som 

samtykket var gift, mens de fleste kvinnene som solgte eller kjøpte eiendom selv var enker.  

                                                 
251 Antun, Kvinnene på bygdetinget i Nordhordland midt på 1600-talet, 58.  
252 Under Hvilke kvinner var involvert i tinglysningene?, delte jeg andre roller inn i to, kjøper/selger og 
samtykker. Se s. 68.  
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En sammenligning av kvinnenes og mennenes roller i eiendomssakene hadde vært av stor 

interesse og kan kaste et annet lys over mine funn. Det har det dessverre ikke vært anledning 

til innenfor rammen av en masteroppgave. Jeg har likevel gjort noen kontrollsøk etter 

eiendomsskjøter og disse viser at her er det mye interessant å undersøke. 

Det jeg likevel kan si er at kvinnene var involvert i en betydelig andel eiendomssaker i 

perioden 1677-1697. Kvinnene var saksøkere, ble saksøkt og hadde andre roller, var enker, 

ugift eller gift fra alle samfunnsklasser. Spørsmålet blir så hvorfor kvinnene hadde større 

eiendomsrett enn det som kom frem av lovverket. Dette henger sammen med hvordan 

samfunnet var organisert. Kjernen i samfunnet var husholdet og kreditt, og for at det skulle gå 

rundt var kvinnene nødt til å ha større rettslig handleevne enn det lovverket ga rom for.253 

CVs NL av 1687 ble lagd med tanke på å samordne det norske og danske lovverket og passet 

dermed ikke de norske forholdene. Kvinner var derfor nødt til å ha større råderett enn det 

lovverket ga rom for og deler av lovverket ble derfor ikke fulgt i den norske rettspraksisen. 

Dette kommer jeg tilbake til i konklusjonen. 

 

  

                                                 
253 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, 258. 
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Kapittel 6: Gjeld og andre fordringer 

 Av sakene kvinner var involvert i på tinget i Nordhordland i perioden 1677-1697, handlet 78 

av de om gjeld og andre fordringer. Disse var jevnt fordelt mellom begge periodene. I dette 

kapittelet skal jeg undersøke hva slags saker det var snakk om.  

 

Hva slags fordringer var kvinner involvert i på tinget i Nordhordland?  

Tabell 6.1 viser at kvinnene var involvert i flest saker i den første perioden, 1677-1687, og i 

gjennomsnitt utgjorde dette 6,8 saker hvert år. I den andre perioden, 1689-1697, sank antall 

gjelds-/fordringssaker kvinner var involvert i, til 5,8 saker hvert år.254  

Tabell 6.1: Oversikt over fordringer kvinner var involvert i på tinget i Nordhordland 1677-1697. 

 1677-1687 1689-1697 Totalt 

Gjeld 30 19 49 

Lønn 6 4 10 

Handel 7 2 9 

Pant 8 1 9 

Erstatning 5 2 7 

Skatter og avgifter 5 1 6 

Totalt 61 29 90 

 

Som vi ser av tabellen over, var kvinner involvert i flest gjeldssaker. Gjeldssaker var den 

desidert største sakskategorien i begge periodene og antall saker økte fra den første perioden 

til den andre. I den første perioden var kvinner involvert i 3,3 gjeldssaker hvert år, mens i den 

andre perioden var kvinner involvert i 3,8 gjeldssaker hvert år.  

Lønnssakene hadde også en liten økning i antall saker, mens de resterende sakskategoriene 

sank i antall saker. Dette gjaldt spesielt pantesakene.  

 

                                                 
254 I den første perioden er det tingbøker for 9 år i Nordhordland, mens det i den andre perioden kun er 
tingbøker for 5 år. For å kunne sammenligne periodene er jeg derfor nødt til å bruke gjennomsnittstall. For 
årene 1683, 1684, 1688, 1691, 1692, 1693 og 1695 ble det ikke skrevet tingbøker.  
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Gjeld 

Gjeldssakene er en samlekategori og her finner vi alt fra resterende landskyld til ubetalt lønn. 

I mange av tilfellene var det snakk om flere typer sakskategorier i samme sak. Dette gjaldt 

spesielt skatte- og gjeldssakene. Resterende landskyld og jordebokskatter ble gjerne krevd inn 

i samme sak, hvilket gjorde det vanskelig å skille skattesakene fra gjeldssakene. Jeg har derfor 

valgt å registrere disse skattesakene under gjeldssaker, samtidig som jeg har beholdt 

sakskategorien skattesakene. Sakene som er registrert under skattesakene handlet om de 

formelle sidene av skattesystemet, for eksempel hvem som hadde rett til inntektene av de 

ulike skattene og avgiftene, i stedet for selve innkrevingen.  

Samlekategorien gjeldssaker kan deles i tre hovedgrupper: uspesifisert gjeld, gjeld tilknyttet 

eiendom og annen gjeld. I disse hovedgruppene var det involvert kvinner fra alle 

samfunnslag, sivilstand og roller. Jeg vil først se på gruppene for seg selv, deretter 

sammenligne de.  

 

Uspesifisert gjeld 

De fleste gjeldssakene handlet om uspesifisert gjeld og i disse sakene kom det ikke frem hva 

slags gjeld det var snakk om. Dette var gjeld som folk ikke klarte å betjene og som kunne 

skyldes for eksempel lån, handel på kreditt eller forskuttering av skatt. Handelen på 1600-

tallet var basert på kreditt og selv om det ikke kom klart frem i sakene, er det mulig at en del 

av de uspesifiserte gjeldssakene handlet om nettopp uoppgjort kreditt. En sak fra 1679 

understreket også dette. Claus Fentzen, gift med enken etter Thomas Christensen, stevnet flere 

bønder, deriblant Anders Songstad og Mogens Songstad for gjeld.255 Anders møtte på tinget 

og la frem bevis på at han hadde betalt gjelden. Anders understreket også at han ikke hadde 

handlet eller kjøpslått med avdøde Tomas Christensen, hans etterlatte kone eller hans 

etterfølger etter at gjelden var betalt, og Anders mente derfor at han burde være fri for 

gjelden.256 Hva utfallet av saken til slutt ble er ukjent. Saken endte brått etter at enken etter 

Mogens hadde vært på tinget og sagt at ektemannen hadde betalt Tomas det han skyldte og 

jeg har ikke klart å finne igjen saken på et senere ting. Saken er likevel interessant fordi det 

Anders indirekte sier, er at gjelden var et resultat av handel. Saken bekreftet derfor at noen av 

                                                 
255 Tingbok for Nordhordland, 1679: 20. oktober 1679, fol. 35b-36.  
256 Tingbok for Nordhordland, 1679: 20. oktober 1679, fol. 35b-36. 
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de uspesifiserte gjeldssakene handlet om uoppgjort kreditt. Tinget var på denne måten en 

slags forlengelse av markedet.257 

I saker hvor det var snakk om spesielt høye summer uspesifisert gjeld, er det nærliggende å 

tro at noe av gjelden skyldtes at den stevnede hadde tatt opp lån vedkommende ikke klarte å 

betjene. Dette er en mulig forklaring på hvorfor den tidligere fogden Johan Torson i 1696 

skyldte Johan Frimand 300 rdr. Ingen møtte på Johan Torsons vegne, hvilket er rart ettersom 

kona hans var tilstede på tinget. Senere i saken kom hun nemlig frem for retten og la frem en 

anmodning om 16 tønner Stavangerkorn.258 

Et annet eksempel på at uspesifisert gjeld kunne skyldes lån, er Karen Jacobsdatter Myhr som 

i 1685 stevnet Berge Jelmtvetz arvinger.259 16 år tidligere hadde Berge lånt 9 rdr av Karen 

mens hun var i tjeneste hos ham og Karen ønsket nå å få igjen dette. For å bekrefte dette 

hadde Karen fått Iver Fammestad og hans kone til å vitne. Iver og Halvor Kleef, på vegne av 

Ivers kone, møtte og vitnet om at Karen for ni år siden hadde kommet i deres tjeneste. Karen 

hadde da sagt at Berge hadde lånt 8 eller 9 rdr av henne. Arvingene etter Berge lovte til slutt å 

betale gjelden.  

De uspesifiserte gjeldssakene, kunne også være et resultat av forskuttering av skatter og 

avgifter. Med forskuttering av skatter og avgifter menes det at kjøpmenn, fogder eller andre 

velstående, betalte bøndenes skatter eller avgifter i bytte mot å få varer fra bøndene.260 

Skattene og avgiftene skulle betales innen gitte frister og bøndene hadde ikke alltid kapital til 

å betale med en gang. Forskutteringen gjorde det dermed mulig for bøndene å betale skatter 

og avgifter, men samtidig ble bøndene avhengig av den som hadde betalt skattene og 

avgiftene for dem. Man kan si at forskuttering av skatter og avgifter var et slags kredittforhold 

og en utvidelse av den vanlige byttehandelen mellom velstående og fattige.  

Forskuttering av skatt var svært vanlig og en del av småbeløpene i de uspesifiserte 

gjeldssakene kunne vært forskuttering av skatt, men dette er vanskelig å bevise. Et eksempel 

på dette er Maritte Rasmusdatter Tveeten som i 1685 ble stevnet av lensmannen Rasmus 

Hannestveet for noe gjeld hennes avdøde ektemann skyldte.261 Lensmannen krevde også inn 

en skatt, men dette ble ikke utdypet og det er vanskelig å si om dette var forskuttering av skatt 

                                                 
257 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, 61.  
258 Tingbok for Nordhordland, 1696: 22. juni 1696, 4b-5b.  
259 Tingbok for Nordhordland, 1685: 25. juli 1685, fol. 2b. 
260 Dyrvik, Norsk historie 1625-1814, 28.  
261 Tingbok for Nordhordland, 1685: 26-27. oktober 1685, fol. 22b.  
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eller om dette kun var en vanlig innkreving av skatt. Likevel er det mye som tyder på at 

lensmannen i dette tilfellet hadde forskuttert skatten for Maritte. På 1600-tallet var det fogden 

som var ansvarlig for innkreving av skatter og i denne prosessen hjalp lensmannen til. Kunne 

ikke bøndene betale skatten, sto lensmannen i en posisjon som gjorde det lett å forskuttere 

skatten.  

Selv om jeg over har kommet med tre forklaringer, er det vanskelig å vite sikkert hva som lå 

bak de uspesifiserte gjeldssakene. Det kan godt hende at den uspesifiserte gjelden skyldtes 

noe helt annet enn forskuttering av skatt, som handel på kreditt eller lån.   

 

Gjeld tilknyttet eiendom 

Under denne hovedgruppen gjeldssaker finner vi resterende landskyld, tredjeårstake, 

jordebokskatter, lokale rettigheter og tiende. Landskyld var en årlig leie som leilendingen 

betalte til jordeieren.262 Selv om det kun var leilendinger som betalte landskyld, ble også 

selveiere berørt av landskylden. Landskyld ble nemlig brukt til å taksere jordeiendom og 

dermed fastsette skattenivået til gården, uansett om det var selveiere eller leilendinger som 

bodde der.263 I tillegg til landskyld måtte leilendinger betale førstebygsel og tredjeårstake. 

Førstebygselen var den største av de to avgiftene og ble betalt når leilendinger inngikk 

bygselavtaler, mens tredjeårstaken skulle betales hvert tredje år.264  

Jordebokskatter var en rekke faste, årlige skatter og avgifter som både selveieren og 

leilendingen måtte betale. Jordebokskatter begynte ofte som en naturalytelse, men ble etter 

hvert omgjort til en pengeavgift.265 Arbeidspenger avløste for eksempel en arbeidsplikt 

enkelte gårder hadde hatt på adelige setegårder, festninger, embetsgårder, bergverk og 

lignende.266 Tilsvarende avløste fôrpenger de adeliges rett til å sette krøtteret sitt bort på 

vinterforing hos bøndene som bodde i nærheten. Bøndene ble i stedet pålagt en årlig avgift for 

å sørge for vinterforingen til adelens krøtter.267  

                                                 
262 NHL, «Landskyld», 24-248.  
263 NHL, «Leidang. B.I.», 253 
264 NHL, «Bygsel», 72. 
265 NHL, «Jordebokskatter», 178-179.  
266 NHL, «Arbeidspenger» og «Arbeidsplikt», 24.   
267 NHL, «Jordebokskatter», 178-179.   
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De fleste gjeldssakene som var tilknyttet eiendom handlet om ubetalt landskyld, gjerne i 

kombinasjon med andre ubetalte skatter og avgifter.268 En del av disse sakene var igjen et 

resultat av forskuttering av skatt og andre avgifter. Enken Siri Taule ble for eksempel i 1682 

stevnet av lensmannen Hans Taule for å ikke ha betalt landskyld de siste ti årene og 

tredjeårstake de siste fire årene. Lensmannen hadde forskuttert landskyld og tredjeårstake for 

flere leilendinger, deriblant Siri, og ønsket nå å få igjen det han hadde lagt ut. Siris døtre, Eli 

og Kari Rasmusdøtre møtte på morens vegne og erkjente skylden. Siri ble så dømt til å betale 

resterende landskyld og tredjeårstake innen 14. april, hvis ikke skulle enken «hafue Gaarden 

forbrudt efter Lougen».269  

Det var kun to gjeldssaker tilknyttet eiendom hvor de stevnede ikke skyldte landskyld, kun 

andre skatter og avgifter. I 1679 ble Johans Tøsøen stevnet for resterende kirketiende, mens 

Kari Nord Tofta i 1687 ble stevnet for å ikke ha betalt for bruksretten til et godt fiskested. 

Johans’ kone møtte på hans vegne og vedgikk gjelden, og Johans ble deretter dømt til å betale 

gjelden innen 14 dager.270 Kari møtte på tinget selv og argumenterte med at hun aldri tidligere 

hadde betalt for bruken av fiskestedet og dermed skulle hun heller ikke betale i fremtiden. 

Saken hennes ble utsatt på ubestemt tid.271  

 

Annen gjeld 

Den siste hovedgruppen av gjeldssaker er en samlekategori. Her finner vi fem leiesaker, to 

klager på gjeld/fattigdom, én tinglysning av et gjeldsbrev, én sak som handlet om innløsning 

av et gjeldsbrev, én barnepengesak, én sak som handlet om gjeld etter likpreken samt én 

annen gjeldssak. Disse sakene passet ikke inn i noen av de andre hovedtypene av 

gjeldssakene, men er likevel viktige for å forstå gjeldssakene som en helhet.  

Et eksempel på en gjeldssak som havnet under hovedtypen annen gjeld, var en sak fra 1681. 

Johanis Bergis kone stevnet Mogens Nyhammer, men som nevnt i kapittel 4 hadde hun ikke 

noe å klage på han likevel. Hun klagde derfor på fattigdom i stedet. Det viste seg at Mogens 

hadde lånt penger til ekteparet og for å dekke gjelden hadde han tatt seg til rette og tatt kveg 

                                                 
268 11 av de 13 gjeldssakene tilknyttet eiendom handlet blant annet om ubetalt landskyld.  
269 Tingbok for Nordhordland, 1682: 13. oktober 1682, fol. 39b.  
270 Tingbok for Nordhordland, 1679: 8. juni 1679, fol. 21b. 
271 Tingbok for Nordhordland, 1687: 25-26. november 1687, fol. 95b-96.  
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og andre ting verdt 17 rdr.272 Det er uklart om kona til Johanis’ stevnet ham for ulovlig tak. 

Johanis’ kone hadde mest sannsynlig stevnet Mogens for å be om en utsettelse på 

tilbakebetalingen av gjeld, men hun hadde ikke helt skjønt hvordan man skulle gå frem. Saken 

endte med at Mogens etterga gjeld Johanis og kona hadde.273 

Kona til Johanis Berge var også involvert i en gjeldssak tilknyttet eiendom på det samme 

tinget.274 Da møtte hun på ektemannens vegne og vedgikk gjelden. Selv om hun ikke visste 

helt hvordan prosedyrene fungerte, hadde hun tydeligvis like stor handlekraft og kunnskap om 

økonomien deres som ektemannen.  

Et annet eksempel var en sak som handlet om innløsning av et gjeldsbrev. Etter et gjeldsbrev 

utstedt i 1674, skyldte Olle Dyrnes avdøde Jan Tidemand 15 rdr. Dette gjeldsbrevet hadde 

enken Lisbet Pedersdatter Galdt overtatt, enten gjennom arv eller handel, og i 1686 krevde 

hun inn det Olle skyldte. Lisbet brukte prokurator Hans Teiste, og det var han som sto for 

stevnemålet og møtte på tinget. Olle møtte selv på tinget og fortalte at Jan Tidemand noen år 

tidligere hadde tatt til seg betaling uten dom. Olle mente derfor at han ikke skyldte enken noe, 

men at enken i stedet skyldte ham. Hans fremviste den originale obligasjonen på 15 rdr, men 

sa at Olle kun skyldte 8 rdr, 3 mark og 6 skilling. Av dette kunne han ettergi 4 rdr hvis Olle 

betalte det resterende. Partene ble til slutt enige om at Olle skulle betale 2 rdr og en sau.275 

De to siste sakene jeg skal trekke frem her, handlet om leie. I 1679 stevnet Lisbet Fotland 

Rasmus Hanstued fordi han ikke hadde betalt grunnleien på 2 rdr for deres felles sag. Rasmus 

møtte og mente at han ikke trengte å betale leie ettersom sagen var hans odel og eiendom. 

Saken ble utsatt til retten hadde vært på stedet for å gjøre seg opp en mening.276  

En del år senere, i 1696, ble Joen Solberg stevnet. Kona til Joen hadde hatt en kirkeku, altså 

leide en ku av kirken, i 22 år uten å betale all leie. Joen møtte og sa at kuen hadde vært død så 

lenge de hadde vært gift, men han ble likevel dømt til å betale den resterende leien.277 Dette 

viser at menn fikk ansvaret for gjeld konene hadde stiftet, selv om dette skjedde lenge før de 

var gift. 

                                                 
272 Tingbok for Nordhordland, 1681: 14. oktober 1681, fol. 29b.  
273 Tingbok for Nordhordland, 1681: 14. oktober 1681, fol. 29b.  
274 Tingbok for Nordhordland, 1681: 14. oktober 1681, fol. 30.  
275 Tingbok for Nordhordland, 1685-1687: 4. november 1686, fol. 57b-58.  
276 Tingbok for Nordhordland, 1679: 15. oktober 1679, fol. 34.  
277 Tingbok for Nordhordland, 1696-1697: 28-29. oktober 1696, fol. 46b-47.  
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Hvilke kvinner var involvert i gjeldssakene?  

Av de 47 kvinnene som var involvert i gjeldssakene, var det 19 kvinner som var på tinget som 

saksøkere, enten på egne eller andres vegne. Det var omtrent like mange kvinner fra høyere 

sosiale lag som bondekvinner.278 I tillegg var to tjenestekvinner og fire kvinner med ukjent 

sosial status involvert i gjeldssakene. Basert på sakene kvinnene med ukjent sosial status var 

involvert i, er det rimelig å anta at kvinnene var velstående og fra høyere sosiale lag. Tar vi 

utgangspunkt i dette, var det en overvekt av kvinner fra høyere sosiale lag blant kvinnene som 

saksøkte.  

Dette skyldes at det var kvinnene fra høyere sosiale lag som eide jorden og som derfor var på 

tinget for å kreve inn avgifter knyttet til jorden, som for eksempel landskyld. Det var også de 

som hadde mulighet til å låne ut penger, enten ved å gi kreditt eller et lån, og de var også på 

tinget for å kreve inn gjelden. 

De fleste kvinnene var enker og møtte på tinget selv. Det var kun fire kvinner som fikk andre 

til å møte for seg og de var alle fra høyere sosiale lag. En av disse var Madam Karen, enken 

etter Hans Hansen, som i 1696 fikk seigneur Anders Bagge til å møte for seg.279 Anders 

fungerte mest sannsynlig som lagverge for Madam Karen, men han var ikke nødvendigvis et 

selvsagt valg. Ett år senere var nemlig madam Karen involvert i en ny gjeldssak, men denne 

gangen møtte hun selv.280 

25 av kvinnene som var involvert i gjeldssakene, var på tinget som saksøkte. De fleste av 

disse kvinnene var bønder, kun to kvinner var fra høyere sosiale lag. Litt under halvparten av 

kvinnene møtte på tinget selv, enten på vegne av seg selv eller andre. For eksempel møtte 

konene til Johans Tøsøen og Johanis Berge på tinget på vegne av sine ektemenn.281 De 

vedgikk gjeld ektemennene var stevnet for og i begge sakene ble ektemennene dømt til å 

betale. Kona til Johans Tøsøen var også viktig for sakens utfall selv en gang hun ikke var på 

tinget. I 1681 ble Johans stevnet på nytt, denne gangen for resterende tredjeårstake og 

landskyld. Han møtte på tinget og vedgikk deler av gjelden men når det gjaldt tredjeårstaken 

«[…] Viste hand iche Eigentlig om hand er den schyldig eller ej, førend hand taler derom med 

hans Kone[…]».282 Johans måtte altså hjem for å høre med kona før han vedgikk resten av 

                                                 
278 Åtte kvinner fra høyere sosiale lag og syv bondekvinner.  
279 Tingbok for Nordhordland, 1696-1697: 9. oktober 1696, fol. 27b.  
280 Tingbok for Nordhordland, 1696-1697: 18. juni 1697, fol. 81b.  
281 Tingbøker for Nordhordland, 1679 og 1681: 8. juni 1679, fol. 21b og 14. oktober 1681, fol. 30.  
282 Tingbok for Nordhordland, 1681: 28. mai 1681, fol. 20-20b. 
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gjelden. Dette kan tyde på at ektemannen ikke hadde kjennskap til gjelden, men at han stolte 

på at kona hadde kontroll. Dette viser også at kvinner kunne ha like store kunnskaper om 

økonomiske forhold som ektemannen.  

I de to tidligere tilfellene, var konene til Johanis Berge og Johans Tøsøen kun på tinget fordi 

ektemennene deres ikke kunne møte. Det er vanskelig å si hvor ofte koner møtte på vegne av 

ektemennene sine sammenlignet med hvor ofte ektemennene faktisk var stevnet. Det kan være 

at kvinner kun møtte på vegne av ektemannen eller andre i spesielle tilfeller og at de sakene 

jeg her har funnet er unntakene. Det kan også hende at kvinner kun møtte på vegne av 

ektemannen sin i saker hvor det i utgangspunktet var kvinnene selv som hadde stiftet gjelden. 

Dette har jeg ikke nok kildegrunnlag til å si noe sikkert om, men jeg vil likevel påstå at 

ektemenn i hvert fall i en viss grad var komfortable med å gi fra seg noe av det økonomiske 

ansvaret til konene sine. Hadde de ikke hatt tillit til at kvinnene var kompetente nok til å inngå 

bindende avtaler på tinget, ville de heller ikke latt kvinnene møte for seg.  

Resten av kvinnene som ble saksøkt, fikk andre til å møte for seg. Som oftest var dette 

ektemannen, sønnen eller en annen mannlig verge. Et unntak fra dette var Siri Taule som i 

1682 brukte sine to ugifte døtre som fullmektige. Eli og Kari Rasmusdøtre var enten bønder 

eller tjenestekvinner, og til tross for at de var ugifte møtte de på tinget for moren sin, Siri.283 

Døtrene ble altså sett på som kompetente og moren valgt å bruke dem som fullmektige i 

stedet for en mannlig slektning eller lagverge.  

De tre siste kvinnene som var involvert i gjeldssakene hadde andre roller. Dette var Maria 

Wendel som var på tinget for å be om mer korn, kona til Sander Tommesen som klagde over 

at gjelden de hadde var høyere enn totalverdien av alt de eide, samt Britte Pedersdatter som 

vitnet.284  

I 1677 ble Brittes ektemann, Bård Fyllingen, stevnet for å ikke ha betalt landskyld og 

arbeidspenger og de sto dermed i fare for å miste gården.285 Retten ble satt på Nedre Fylingen 

og Bård møtte og fortalte at både han og kona hadde prøvd å betale det de skyldte flere 

ganger. Først hadde Britte prøvd å betale landskylden til Kommisær Volchart Volchartsen 

Riisbrich, men hun hadde fått til svar at han «hand iche Annammer Landschylden af nogen 

                                                 
283 Tingbok for Nordhordland, 1682: 13. oktober 1682, fol. 39b. For mer om saken, se også s. 83.  
284 Tingbøker for Nordhordland, 1677, 1694 og 1696: 21. februar, 7 mars og 24. mars 1677, fol. 1-1b, 1b-2 og 2-
2b.15-16. oktober 1694, fol. 31 og 22. juni 1696, fol. 4b-5b. 
285 Tingbok for Nordhordland, 1677: 21. februar, 7. mars og 24. mars 1677, fol. 1-1b, 1b-2 og 2-2b. Saken gikk 
over tre ting, men i tingboken er det ikke notert ned noen andre saker mellom fortsettelsene.  
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quinde».286 Deretter prøvde Bård å betale til Else Hansdatter Lillienschiold, Volcharts kone, 

men hun ville heller ikke ta imot. Dette ble bekreftet av flere vitner, deriblant Britte, men det 

var ikke godt nok for Volchart som mente at vitnemålene ikke burde tas til etterretning. Til 

slutt gikk Bård frem for retten og tilbød seg å betale landskylden og han ble dømt til å betale 

landskylden samt 14 rdr i «Kost och Tering».287  

Hvorfor verken Volchart eller Else ønsket å ta imot penger fra Britte og Bård er vanskelig å 

svare på. Det kan være at Volchart fulgte lovverket og mente at kvinner ikke kunne håndtere 

så store summer, men dette passer dårlig med hvordan saken utviklet seg. Senere i saken kom 

det nemlig frem at Else hadde tatt imot landskyldbetaling av Michel Øvre Fyllingen samme 

dag som hun nektet å motta betalingen fra Bård. Volchart hadde med andre ord ikke noen 

problemer med at kona behandlet penger og det er derfor uforståelig at Else kunne ta imot 

landskylden fra Michel, men ikke Bård. Det er også uforståelig at Volchart ikke hadde 

problemer med at kona behandlet penger, men at han samtidig ikke kunne ta imot landskyld 

fra andre kvinner. Mest sannsynlig ønsket Volchart og Else å gjøre det vanskelig for Bård å 

betale slike at de til slutt kunne kaste dem ut. Som vi så i kapittel 2 om Nordhordland, var det 

svært vanskelig å kaste ut en leilending. Ved å nekte å ta imot betaling, kunne Volchart og 

Else late som at Bård og kona ikke hadde betalt og de fikk dermed få en gyldig grunn til å 

kaste dem ut. Uansett hva som var motivet bak, viser saken at både Volchart og Bård var 

komfortable med å gi fra seg noe av økonomiansvaret til konene sine.  

Selv om det i gjeldssakene var involvert kvinner fra alle samfunnslag, er det mulig å se to 

hovedtendenser. For det første var de fleste kvinnene saksøkte bønder. Dette skyldtes at 

størsteparten av befolkningen var bønder og at det var bøndene som skyldte penger, enten i 

form av skatter og andre avgifter eller annen gjeld. De fleste var derfor på tinget for å forsvare 

seg, ikke for å kreve inn gjeld.  

For det andre var det et sosialt skille mellom kvinnene som saksøkte og som ble saksøkt. De 

fleste kvinnene som saksøkte var fra høyere sosiale lag, mens kvinnene som ble saksøkt stort 

sett var bønder. Det samme skillet så vi i eiendomskapittelet og dette skyldes at kvinner fra 

høyere sosiale lag satt som jordeiere samt hadde mulighet til å låne ut penger. Det var derfor 

                                                 
286 Tingbok for Nordhordland, 1677: 7. mars 1677, fol. 1b-2.  
287 Tingbok for Nordhordland, 1677: 24. mars 1677, fol. 2-2b. Begrepet «Kost och Tering» ble brukt om det vi i 
dag kaller saksomkostninger. Se Store Norske Leksikon, «Kost og tæring», besøkt 30.08.2016. 
https://snl.no/kost_og_t%C3%A6ring.  

https://snl.no/kost_og_t%C3%A6ring
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deres ansvar å kreve inn gjeld fra bøndene, enten det var resterende landskyld eller lån. 

Bøndene var på sin side på tinget for å forsvare seg eller for å betale resterende gjeld. 

 

Lønnssaker 

I tillegg til gjeldssakene, var kvinner også involvert i konflikter knyttet til ubetalt lønn etter et 

tjenesteforhold. De fleste lønnssakene var mellom tjenestekvinnen og ekteparet på gården hun 

hadde tjent hos. Som oftest var det tjenestekvinnen selv som hadde stevnet husholdet hun 

hadde tjent hos, enten ektemannen eller hustruen. For eksempel stevnet Eli tjenestekvinne sin 

tidligere husbonde, Mons Loftaas, for trekvart årslønn og klær tilsvarende 2 ½ rdr.288  

Selv om det var vanligst at tjenestekvinnen stevnet inn forholdet selv, hendte det likevel at 

hun var forhindret fra å gjøre dette. I mitt kildeutvalg var det kun to saker hvor 

tjenestekvinnene ikke stevnet selv, og dette skyldtes at de var døde. Det var da familien som 

overtok gjeldskravet. Barbra Sæbdal saksøkte i 1677 Haluor Kaalaas for lønn han skyldte 

hennes avdøde søsken, og i 1689 stevnet Baste Jordal ekteparet Knud Houland og Ellen 

Nielsdatter for lønn de skyldte Bastes avdøde hustru.289 I disse sakene var det altså familien 

som sørget for å stevne inn forholdene, og tilsvarende var det med de skyldiges familier. Hvis 

de som skyldte lønn hadde dødd, var det arvingene deres som ble stevnet. Dette var også 

vanlig praksis i andre økonomisaker. Hvis den som skyldte penger døde, gikk ansvaret for å 

betale over til arvingene.290  

I likhet med kvinnene som vitnet i grensesakene under eiendomskapittelet, ble de fleste 

tjenestekvinnene trodd, og de innstevnede ble dømt til å betale hele eller deler av summen. 

Det var kun en sak hvor tjenestekvinnen ikke ble trodd. I 1690 stevnet Christi Ellingsdatter 

Gullich Olsen Torsvig for 2 rdr og 5 mark som avdøde Claus Dalle skyldte henne. Gullich var 

arving etter Claus, og var derfor ansvarlig for eventuelt ubetalt lønn. Gullich møtte på tinget 

og la frem et skriftlig innlegg hvor han påstod at Christi alt hadde fått betalt. Svogeren til 

Claus, Joen Dalle, møtte på tinget og støttet opp under Gullichs påstand. Saken ble avsluttet 

med at kravet ble frafalt «Indtil Christj Ellingsdatter annerledes end for os er nu ført 

                                                 
288 Tingbok for Nordhordland, 1677: 20. juni 1677, fol. 10b.  
289 Tingbok for Nordhordland, 1677 og 1689: 10. november 1677, fol. 29b og 1. juli 1689, fol. 40b-41. 
290 CIVs NL av 1604, 4-12. CVs NL av 1687, 5-2-84.  
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BeWijser».291 Christi ble altså ikke trodd, og hvis hun ikke klarte å skaffe nye og bedre 

beviser, måtte hun se langt etter den utestående lønnen.  

Det som er interessant i lønnssaken mellom Christi og Gullich, er begrunnelsen for at Christi 

ikke ble trodd. I sakens domsavsigelse ble det referert til CVs NL av 1687, 5-13-45. Denne 

lovartikkelen fastslo at den som krevde gjeld av en avdød person, måtte bevise at dette stemte. 

Bevisbyrden var altså lagt på den som stevnet, og hvis vedkommende ikke lyktes med å 

fremskaffe riktige bevis, enten «rigtig Haandskrift, eller anden nøiagtig Bevis», ble kravet 

avslått.292 Christi hadde ikke lyktes med å legge frem riktige bevis og Gullich ble derfor 

frikjent. Her ble altså CVs NL av 1687 kun brukt for å løse konflikten, ikke for å innskrenke 

Christis rettigheter fordi hun var kvinne. Dette stemmer også godt overens med tendensen vi 

så i eiendomskapittelet. I eiendomssakene ble CVs NL av 1687 kun brukt for å løse 

konfliktene, ikke for å innskrenke kvinnenes eiendomsmuligheter.  

 

Hvilke kvinner var involvert i lønnssakene? 

Av kvinnene som var involvert i lønnssakene, var det fem tjenestekvinner, syv bønder og én 

kvinne med ukjent sosial status. De fem tjenestekvinnene var alle saksøkere og hadde selv 

stevnet husholdet de hadde tjent hos. Dette var de tidligere omtalte Eli tjenestekvinne og 

Christi Gullich samt Mallene Monsdatter Stanghelle, Anne Nielsdatter og Kari Myksvoll.293 

Fire av tjenestekvinnene var ugifte, mens den siste var enke. Dette var Kari som i 1694 

stevnet Maritte Wolle for utestående lønn.294 Ektemannen til Maritte, Niels Wolle, møtte på 

hennes vegne og ble forlikt med Kari. Kari var etter alt å dømme enke og skilte seg derfor ut 

fra de andre tjenestekvinnene. Hun var mest sannsynlig en innerst hvilket vil si at hun leide et 

rom hos andre og livnærte seg som tjenestekvinne, men hadde sin egen husholdning.295 

Av de syv bøndene som var involvert i lønnssakene, var det to som saksøkte, fire som ble 

saksøkt og en som hadde andre roller. De to bondekvinnene som saksøkte, var den tidligere 

omtalte enken, Barbra Sæbdal, og Maritte Olsdatter Sletten. Maritte Olsdatter Sletten var gift, 

men stevnet likevel Mogens Grøtvedts arvinger, Magne Møcheltung og Børgie Aase, selv for 

                                                 
291 Tingbok for Nordhordland, 1690: 20-21. oktober 1690, fol. 77-78.  
292 CVs NL av 1687, 5-13-45.  
293 Tingbøker for Nordhordland, 1677, 1687, 1689, 1690 og 1694: 20. juni 1677, fol. 10b, 25-26. november 
1687, fol. 95b, 26. februar 1689, fol. 14, 20-21. oktober 1690, fol. 77-78 og 26-27. oktober 1694, fol. 37b. 
294 Tingbok for Nordhordland, 1694: 26-27. oktober 1694, fol. 37b.  
295 NHL, «Innerst», 173. Se også Arnesen, Fra de eldste tider til ca 1800, 279-280.  
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utestående lønn. Maritte Olsdatter Sletten hadde tidligere arbeidet på gården Grøtvedt, men 

hadde ikke fått lønn. Hun hadde krevd lønnen fra avdøde Mogens og fått til svar at han skulle 

betale, men det hadde ikke skjedd. Magne og Børgie mente på sin side at dette ikke stemte, de 

mente at Maritte Olsdatter Sletten hadde tatt 4 rdr uten lov. Dette ble bekreftet av flere vitner, 

deriblant av Olle Nebstad og Børge Nebstad som hadde hørte det av Maritte Grøtvedt. Saken 

skulle tas opp på neste ting slik at to av lagrettemennenen, Achiel Nebstad og Olle Nebstad 

kunne besøke Maritte Grøtvedt og spørre henne om de 4 rdr under ed.296 Maritte Grøtvedt var 

altså ikke selv på tinget, men i likhet med Oluf Nielsen Eides kone i eiendomskapittelet, ble 

hennes vitnemål lagt vekt på.297 Dette viser at kvinner hadde kjennskap til økonomiske 

transaksjoner samt at de ble lyttet til.  

De fire bondekvinnene som ble saksøkt, var Britte Sundsbøe, Agathe Rongue/Rongve, Ellen 

Nielsdatter og Maritte Wolle. Kun to møtte på tinget selv. Dette var Agathe og Ellen. Enken 

Agathe ble i 1678 stevnet av Ole Mele for 2 mark og 4 skilling i utestående lønn. Agathe 

møtte på tinget og sa at Ole totalt skulle hatt 10 mark i lønn, men at han kun hadde fått 7 mark 

og 14 skilling. Resten holdt hun tilbake fordi han hadde hugget ulovlig i skogen hennes. 

Agathe ble dømt til å betale resten av lønnen, men ble også oppfordret til å stevne Ole inn for 

tinget hvis hun kunne bevise at Ole hadde hugget ulovlig.298  

I 1689 ble Ellen Nielsdatter stevnet inn for tinget av Baste Jordal for arv og lønn hun skyldte 

Bastes avdøde kone. Ellen ble riktignok stevnet sammen med ektemannen, Knud Houland, 

men det var kun Ellen som møtte på tinget. Ellen erkjente at Bastes avdøde kone hadde tjent 

henne, men mente at hun ikke skyldte henne penger. Baste mente at Ellen måtte si det samme 

under ed dersom det stemte at hun ikke skyldte Bastes avdøde kone 9 mark. Ellen fullbyrdet 

ikke eden og ble dømt til å betale pengene innen 15 dager.299 Spørsmålet blir så hvorfor Knud 

ikke møtte. Saken foregikk på tinget i Arna og det er dermed sannsynlig at Knud kan ha vært 

ute på fiske eller på handelsreise til Bergen. I saken ble det lagt vekt på at kona til Baste 

hadde tjent Ellen og at det var Ellen som skyldte kona til Baste lønn. Det kan derfor virke som 

at det var Ellen som hadde ansvaret for tjenerne og dette kan igjen forklare hvorfor Knud ikke 

møtte.  

                                                 
296 Tingbok for Nordhordland, 1686: 1. juni 1686, fol. 46-46b.  
297 Tingbok for Nordhordland, 1682: 6. juli 1682, fol. 30. 
298 Tingbok for Nordhordland, 1678: 8. november 1678, fol. 32b.  
299 Tingbok for Nordhordland, 1689: 1. juli 1686, fol. 40b-41. 
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De to siste kvinnene som ble saksøkt, Britte og den tidligere omtalte Maritte, møtte ikke på 

tinget selv. Britte Sundsbøe ble i 1677 stevnet av Britte Iversdatter Hougaas for utestående 

lønn. Britte Sundsbø møtte ikke, og allmuen fortalte at hun var en fattig enke.300  

Britte Iversdatter Hougaas møtte selv på tinget. Hun var mest sannsynlig en gift bondekvinne, 

men fordi jeg ikke har klart å bekrefte dette er hun her registrert med ukjent sosial status og 

sivilstand.  

 

Handel 

Som vi så tidligere i dette kapittelet, kunne kvinner drive med handel. I en av sakene som er 

registrert som uspesifisert gjeld, sa en av de innstevnede indirekte at kvinner kunne inngå 

handel.301 I dette delkapittelet skal jeg se nærmere på hva slags handel kvinner var involvert i 

og hvilke kvinner som var involvert i disse sakene.  

Kvinner var involvert i ni handelssaker og disse var svært forskjellige. Sakene handlet om alt 

fra salg av en kjele og råtten fisk, til gjestgiveri, ulovlig salg av naboens sauer og sluttoppgjør 

etter kjøp av en gård. Fem av handelssakene handlet om selve handelen eller om resterende 

oppgjør etter handel. Et eksempel på dette er enken Appelone Hordvik som i 1678 stevnet 

Oluf Steenstøe. Oluf hadde kjøpt en kjele av Appelone, men han hadde ikke betalt hele 

beløpet og Appelone mente han skyldte henne 3 rdr. Kona til Oluf møtte og vedgikk at Oluf 

hadde kjøpt kjelen, men mente at restbeløpet var lavere uten at hun kunne fastslå summen 

med sikkerhet. I dette tilfellet virker det som om deler av saken ikke ble notert ned, for 

plutselig var det snakk om at Appelone skyldte Oluf tolv skilling for to kanner øl. Oluf og 

Appelone ble til slutt dømt til å sette seg ned med hver sin mann og gjøre opp regnskap innen 

14 dager.302 Det som er verdt å legge merke til her er at da saken ble tatt opp på tinget, var 

Oluf opptatt med noe broarbeider og kunne ikke møte selv. Kona til Oluf ble ansett til å være 

kompetent nok til å ta seg av økonomien selv om hun ikke hadde full oversikt.  

                                                 
300 Tingbok for Nordhordland, 1677: 12. november 1677, fol. 29b.  
301 Tingbok for Nordhordland, 1679: 20. oktober 1679, fol. 35b-36.  
302 Tingbok for Nordhordland, 1678: 20. juni 1678, fol. 12-12b.  
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To av handelssakene handlet om ulovlig salg av tobakk.303 I 1679 ble tjenestekvinnen 

Synnøve Andersdatter stevnet for å ha hatt med seg tobakk til kirken med det formål å selge 

tobakken. Dette var ulovlig og Synnøve ble dømt til å betale en mark sølv.304 

To av handelssakene handlet om gjestgiverier. I 1689 ble det tinglyst et brev som ga Anne 

Tomesdatter anledning til å fortsette å drive gjestgiveriet Alverstraumen i Alenfit skibreid, 

altså gi husly og mat til reisende mot betaling.305 Dette forutsatte at Anne holdt «alting Wed 

Lige» samt «v-paaKlagelig».306  

Selv om kvinner tinglyste brev som ga dem rett til å drive gjestgiveri, hendte det at de ble 

utfordret. I 1680 stevnet Karen, enken etter Christian Biering, Lauritz Biørøen fordi han 

solgte øl ulovlig. Karen drev et gjestgiveri i Kongshavn i Alenfit skibreid og mente at ølsalget 

til Lauritz gikk utover hennes gjestgiveri og stred imot privilegiet hun hadde fått.307 Karen var 

altså på tinget for å forsvare sitt gjestgiveri og den handelen dette førte med seg.  

Den siste handelssaken handlet om sluttoppgjøret etter kjøp av en gård. I 1688 kjøpte Mette 

Frisch en del av gården Sande og på tinget i februar 1689 betalte hun det siste hun skyldte.308  

 

Hvilke kvinner var involvert i handelssakene? 

Totalt var det involvert 12 kvinner i handelssakene. Et knapt flertall av kvinnene var saksøkte 

gifte bondekvinner. Av disse var det kun den tidligere omtalte kona til Oluf som møtte på 

tinget selv. I de andre sakene var det ektemennene som ble stevnet og møtte på tinget for noe 

konene hadde gjort.309 I 1685 ble for eksempel Anders Bache, Per og Herløv Bache stevnet av 

Jacob Strømme og Mogens Strømme for å ha stjålet fire lam og én sau av dem.310 Anders, Per 

og Herløv møtte på tinget og sa at det var konene deres som hadde kjøpt lammene og sauen 

av en mann og en kvinne i Sunnfjord fogderi. Handelen hadde skjedd mens Anders, Per og 

                                                 
303 Tingbok for Nordhordland, 1679: 2. juni 1679, fol. 13 og 6. oktober 1679, fol. 30b-31.  
304 Tingbok for Nordhordland, 1679: 2. juni 1679, fol. 13.  
305 Tingbok for Nordhordland, 1689: 8. august 1689, fol. 62b. Se også NHL, «Gjestgivere», 140-141.  
306 Tingbok for Nordhordland, 1689: 8. august 1689, fol. 62b. 
307 Tingbok for Nordhordland, 1680: 20. desember 1680, fol. 35.  
308 Tingbok for Nordhordland, 1689: 18. februar 1689, fol. 9.  
309 Tingbøker for Nordhordland, 1685-1687 og 1694: 16-17. oktober 1685, fol. 17b og 12-13. oktober 1694, fol. 
29.  
310 Tingbok for Nordhordland, 1685-1687: 16-17. oktober 1685, fol. 17b.  
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Herløv var bortreist, og det er ikke sikkert kvinnene visste at lammene og sauen de kjøpte var 

tyvegods. Det ble også presisert hvor mye konene hadde betalt, altså hva kjøpesummen var.  

Etter CIVs NL 7-21 hadde ektemenn mulighet til å oppheve avtaler som konene hadde inngått 

mens han var borte dersom avtalen oversteg et visst beløp.311 Ettersom Anders, Per og Herløv 

oppga kjøpesummene, kan det diskuteres om de hadde tenkt å bruke denne lovbestemmelsen. 

En mulighet er at Anders, Per og Herløv i utgangspunktet hadde tenkt å oppheve avtalene, 

men da burde de ha opphevet avtalene med en gang de kom hjem og fikk «det at vide».312 Det 

er derfor mer sannsynlig at Anders, Per og Herløv ønsket å bruke lovbestemmelsen om 

beløpsgrensen for å komme seg ut av situasjonen hvis de ikke ble trodd på at konene deres 

hadde handlet i god tro. Verken lovbestemmelsen eller beløpsgrensen ble nevnt i dommen og 

saken ble behandlet som kjøp av tyvgods ved en misforståelse. Partene ble enige om at 

Anders, Per og Herløv skulle gi tilbake lammene og sauen til de rettmessige eierne.313 Det 

denne saken altså viser, er at gifte bondekvinner hadde mulighet og anledning til å inngå 

handler, selv om det i dette tilfellet ikke gikk så bra. Denne saken er også det nærmeste jeg 

har kommet bruk av lovbestemmelser som innskrenket kvinnenes råderett og økonomiske 

muligheter. 

Av de resterende kvinnene som var involvert i handelssakene, var det fire enker, to kvinner 

med ukjent sivilstand og en ugift tjenestekvinne. Tre av enkene og en av kvinnene med ukjent 

sivilstand, var bønder. Dette var de tidligere nevnte Appelone og Mette, samt enken på Mjøs 

og Siri Utsylta. Appelone saksøkte, mens Siri og enken på Mjøs var begge involvert i ulovlige 

handler og var derfor på tinget som saksøkte. I 1679 møtte Siri på tinget på vegne av Oluf og 

Erich Utsylta som var stevnet for å ha solgt tobakk uten lov.314 Det er vanskelig å si om Siri 

var kona til Oluf eller ikke, men hun bodde i hvert fall på gården og det er naturlig å tro at det 

var en eller annen relasjon mellom Oluf og Siri, enten var de gift eller i nær familie. Siri er 

derfor registrert i statistikken som bonde med ukjent sivilstand. Noen år senere var det enken 

på Mjøs som var innblandet i ulovligheter. I 1685 ble hun og flere andre leilendinger stevnet 

for å ha solgt høy ulovlig.315 

                                                 
311 For mer om beløpsgrensen, se s. 29.  
312 CIVs NL, 7-21.  
313 Tingbok for Nordhordland, 1685-1687: 16-17. oktober 1685, fol. 17b.  
314 Tingbok for Nordhordland, 1679: 6. oktober 1678, fol. 30b-31.  
315 Tingbok for Nordhordland, 1681: 8. oktober 1681, fol. 28b.  
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To av enkene samt en av kvinnene med ukjent sivilstand var bønder, mens den siste enken og 

kvinnen med ukjent sivilstand tilhørte borgerskapet. Den ugifte kvinnen var den tidligere 

nevnte tjenestekvinnen, Synnøve. Av bondeenkene var det Appelone som stevnet Oluf, mens 

enken på Mjøs ble stevnet for å ha solgt høy ulovlig.316  

De tre siste kvinnene tilhørte borgerskapet og dette var Karen, enken etter Chistian Biering, 

Karen Pedersdatter Hierman, enken etter rådmann i Bergen Lauritz Christensen, og Anne 

Tomesdatter. Karen og Karen var enker og saksøkere. Karen, enken etter Christian Biering, 

stevnet Lauritz for å forsvare gjestgiveriet sitt, mens Karen, enken etter rådmann Lauritz 

Christensen, stevnet Torchild Fredrichsen Bragstad for å fullbyrde en handelsavtale inngått 

mellom Torchild og Lauritz.317 Anne var på tinget for å tinglyse brevet som gjorde at hun fikk 

drive gjestgiveriet og hun hadde dermed en annen rolle. Hva Annes sivilstand var, er derimot 

ukjent. I 1682 var Anne enke etter Abel Mogensen, men det er usikkert om hun fremdeles satt 

som enke eller var gift da hun i 1689 fikk rett til å drive gjestgiveriet.318 Mest sannsynlig var 

Anne fremdeles enke ettersom det var hun som fikk drive gjestgiveriet og ikke en eventuell 

ektemann.  

Det som er interessant med handelssakene, er at flere av avtalene til slutt ble opphevet. Dette 

skyldtes dog ikke at det var kvinnene som hadde inngått avtalen og at ektemennene etter CVs 

NL av 1687 hadde anledning til å bryte avtalen uansett beløp. I saken hvor konene til Anders, 

Per og Herløv hadde kjøpt sauer, ble avtalen opphevet fordi konene hadde kjøpt stjålne sauer 

og lam, hvilket var ulovlig. Avtalen ble altså ikke opphevet fordi det var kvinner som hadde 

inngått den, men fordi avtalen i utgangspunktet ikke var gyldig. Tilsvarende ble enken på 

Mjøs stevnet fordi hun hadde solgt høy ulovlig, ikke fordi hun var kvinne. Det at konene og 

enken på Mjøs kjøpte sauer og solgte høy, må bety at kvinnene hadde anledning til å inngå 

handel og at dette i utgangspunktet ble godtatt. Kvinnenes kjønn var heller ikke tema under 

rettssakene.  

                                                 
316 Tingbok for Nordhordland, 1681: 8. oktober 1681, fol. 28b.  
317 Tingbok for Nordhordland, 1681: 4. oktober 1681, fol. 26. 
318 Brekke, Niels Georg. «Alverstraumen gjestgiveri» i Kulturhistorisk vegbok Hordaland, 312.  
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Pant 

Pantesakene handlet om tinglysninger av pantebrev og konflikter tilknyttet pant. Pant er når 

man stiller eiendom eller løsøre som sikkerhet når man tar opp et lån, og i tidlig moderne tid 

skiller vi mellom tre hovedtyper pant; brukspant, underpant og håndpant.319  

Ved brukspant fikk pantehaveren, den som fikk panten, nesten samme stilling som en eier. 

Pantehaveren fikk rett til alle leieinntekter eiendommen ga, men måtte også betale skatt av 

disse inntektene.320 Et eksempel på brukspant var Fru Kiersten Bildt og Major Marqvard Otte 

Magnulsen som i 1664 hadde lånt 300 rdr av magister Samuel Hansen. Som sikkerhet 

pantsatte de gården Landås, og Magister Samuel Hansen og kona fikk da rett til å bruke 

gården resten av livet mot at de holdt gården vedlike.321 I 1680 solgte magister Samuel 

Hansen panten videre til landkommisær seigneur Hans Christophersen Hiort og i 1681 ble 

dette tinglyst. Da hadde Major Marqvard og Fru Kiersten lånt til sammen 5 000 rdr av 

landkommisær Hiort og for å dekke dette hadde de pantsatt Kierstens arvegods i Bergenhus 

samt en del jord i Nordhordland.322   

Underpant ligner på brukspant. Men i stedet for at pantehaveren fikk jordleien og nesten 

overtok som eier, fikk panthaveren som hadde underpant på noe gods, årlige renter på lånet. 

Pantsetteren, den som ga pant, beholdt da retten til leieinntektene og fortsatte å motta 

leieinntektene.323  I 1694 ble det tinglyst et forpantningsbrev utstedt av William Schot og Fru 

Christense Juel.324 Her kom det frem at William og Christense i 1693 hadde lånt 70 rdr av 

Erich Fyllingsnes og satt gården Åseim som underpant. For at William og Christense skulle få 

løst ut gården, måtte de betale det de skyldte, nemlig 70 rdr pluss 6 % renter.325  

Den tredje og siste hovedtypen pant, var håndpant. Mens de to forrige hovedtypene av pant 

stort sett handlet om eiendom, var det her snakk om pantsetting av løsøre.326 Kari 

Gammersvik stevnet for eksempel Erich Birkeland fordi hun mente at han hadde en kjele som 

                                                 
319 NHL, «Pant», 309-310.  
320 NHL, «Pant», 309-310.  
321 Tingbok for Nordhordland, 1680: 28. juni 1680, fol. 17b-18, 16. september 1680, fol. 19-21 og 21. september 
1680, fol. 19b-20.  
322 Tingbok for Nordhordland, 1681: 26. mai 1681, fol. 16b-18.  
323 NHL, «Pant», 310. 
324 Tingbok for Nordhordland, 1694: 15-16. oktober 1694, fol. 30.  
325 Tingbok for Nordhordland, 1694: 15-16. oktober 1694, fol. 30.  
326 NHL, «Pant», 310. 
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tilhørte henne. Det viste seg at Kari hadde pantsatt kjelen for 3 rdr og Erich sa at Kari skulle 

få igjen kjelen når hun hadde betalt det hun skyldte samt renter for ni år.327  

I eiendomskapittelet så vi at tinglysningene av eiendomsskjøtene endret seg gjennom 

perioden. Dette kan vi også skimte i tinglysningene av pantebrevene. I begynnelsen av 

perioden ble det tinglyst omfattende pantebrev som lignet på de omfattende 

eiendomsskjøtene. Først ble det opplyst hvem pantsetter og panthaver var. Deretter ble det 

presisert hvor mye penger pantsetter hadde lånt, samt hva pengene ble brukt til. Så ble det 

gjort klart hva som ble pantsatt, som oftest eiendom, og hvor mye dette var verdt. Deretter ble 

det presisert hva slags rettigheter panthaver fikk over det pantsatte godset, for eksempel om 

det var brukspant, håndpant eller underpant. Til slutt ble det fastsatt en betalingsfrist samt 

hvordan pantsetteren skulle gå frem for å betale.  

De siste tinglysningene av pantebrevene lignet derimot mer på de korte eiendomsskjøtene. 

Som i de korte eiendomsskjøtene, var de siste pantebrevene ordknappe og inneholdt kun de 

viktigste opplysningene, som hvem pantsetter og panthaver var, hvor mye panthaver lånte, 

hva som ble pantsatt samt hvordan pantsetter kunne løse inn panten. De korte pantebrevene 

inneholdt med andre ord stort sett de samme opplysningene som de omfattende pantebrevene, 

men var ikke fullt så detaljerte.  

 

Hvilke kvinner var involvert i pantesakene?  

Med unntak av bonden Kari Gammersvik som saksøkte Erich Birkeland, hadde kvinnene som 

var involvert i pantesakene andre roller og kom fra høyere sosiale lag. Dette skyldes at det var 

de fra høyere sosiale lag som hadde noe å pantsette og på denne måten kunne ta opp store lån. 

Vanlige bønder kunne ikke pantsette like store verdier og var i stedet avhengig av kreditt.  

De fleste kvinnene som var involvert i pantebrevene var gift. I eiendomskapittelet så vi at 

gifte kvinner i tinglysningene stort sett kun samtykket til kjøpet eller salget og hadde ingen 

fremtredende plass. I pantebrevene var dette ikke tilfellet. De fleste kvinnene var 

fremtredende på begge sider av pantebrevene, enten som låntager eller långiver, og i de fleste 

tilfellene var det kvinnene selv som tok opp eller ga lånet. I 1677 lånte for eksempel fru Anne 

Juel 170 rdr av herr kommisær Hans Lillienskiold d.e.328 Annes ektemann, herr oberst 

                                                 
327 Tingbok for Nordhordland, 1677: 17. oktober 1677, fol. 18.  
328 Tingbok for Nordhordland, 1677: 19. juni 1677, fol. 9-9b.  
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Eilerich Jensen Wisborg, var på denne tiden sjef over det Smålenske nasjonale 

infanteriregiment og sammen med regimentet deltok han i flere av kampene under 

Gyldenløvefeiden.329 Anne må derfor ha overtatt som husholdsoverhode mens han var borte. 

For å klare å opprettholde livstilen til ektemannen kom hjem igjen, var hun nødt til å ta opp 

lån.  

Kvinner var også långivere. I et lengre pantebrev fra 1677 kom det frem at Ludvig Pedersen 

Lem etter morens død hadde lånt 60 rdr av søsteren sin, Karen Pedersdatter Lem.330 Ludvig 

studerte i København og for å få dekket løpende utgifter før arveskiftet var klart, måtte han 

låne penger av blant annet søsteren Karen og svogeren, Hans Clausen. Etter en stund trengte 

Karen penger selv, og hun ønsket derfor å få igjen det hun hadde lånt bort. Arveskiftet var 

fremdeles ikke klart i 1677 og det ble til at Hans la ut for Ludvig. Ludvig skyldte til slutt over 

700 rdr og for å dekke gjelden, pantsatte han alt han eide og kom til å arve. Til slutt ba han sin 

andre svoger og Karens ektemann, oberstløytnant Christian Holberg om å skrive under på 

pantebrevet og på den måten bekrefte at pantebrevet stemte.  

Det vi her ser er at Karen sto som långiver. Det var hun som hadde lånt penger til Ludvig, 

ikke ektemannen. I likhet med oberst Eilerich Jensen Wisborg, var også Christian Holberg 

med i Gyldenløvefeiden.331 Christian var derfor mest sannsynlig borte på det tidspunktet 

Karen lånte penger til Ludvig. Samtidig ble Christian bedt om å skrive under på det nye 

pantebrevet, hvilket han også gjorde, og dette tyder på at han i 1677 var tilbake i Bergen.332 

Dette tyder også på at han godtok at kona hadde lånt penger til broren sin. 

Selv om de fleste kvinnene som var involvert i pantebrevene hadde fremtredende roller som 

låntaker eller långiver, var det også noen få kvinner som kun ble nevnt som pantsetters eller 

panthavers kone. En av disse var kona til Herman Skult, borger og handelsmann i Bergen. I 

1679 ble det tinglyst et pantebrev hvor det kom frem at Herman skyldte Iver Christensen, 

rådmann i Bergen, 210 rdr. Pantebrevet ble avsluttet med at Herman lovte at selv om han 

skulle dø, skulle kona og hans arvinger sørge for at Iver og Ivers kone fikk tilbake pengene.  

 

                                                 
329 Ovenstad, Olai. Militærbiografier. Bind 2. 577.  
330 Tingbok for Nordhordland, 1677: 15. november 1677, fol. 30-32b.  
331 Ovenstad, Olai. Militærbiografier. Bind 1. 477.  
332 Tingbok for Nordhordland, 1677: 15. november 1677, fol. 30-32b. 
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Erstatning 

Kvinner var involvert i syv erstatningssaker og tre av disse handlet om fe eller kveg som 

hadde gjort skade på andres åker og korn. I 1682 stevnet for eksempel Ragnhild Tveit 

naboene sine etter at deres kveg hadde gjort skade på hennes åker. De innstevnede ble dømt til 

å betale enten fem tønner korn eller 5 ort for skaden.333  

Tre erstatningssaker handlet om husdyr. En ku døde i andres varetekt, en ku ble tatt ulovlig 

for å betale ned gjeld, og en oksekalv ble «mistet».334 Britte Nerås ble for eksempel stevnet i 

1694 for å ha «mistet» en oksekalv som tilhørte Niels Christiansen Rø. Britte skulle flytte en 

av sine egne kuer fra Niels innhegning til egen innhegning, da en av Niels kalver fulgte etter 

og forsvant. Brittes ektemann, Michel Nerås, møtte på hennes vegne og forklarte at Britte ikke 

hadde gjort dette med vilje. Britte ble til slutt frifunnet da Niels ikke kunne bevise at hun 

hadde «mistet» kalven med vilje.335  

Den siste erstatningssaken var et forlik mellom Britte Myksvoll og Ole Beraas. Hva Britte og 

Ole egentlig hadde kranglet om er ukjent, men de ble i hvert fall enige om at Britte hvert år de 

neste seks årene skulle få to vog korn samt et par sko til Hans og hennes barn. I tillegg skulle 

Ole betale 2 vog korn og et par sko til en tredjepart, Mortensmis.336  

 

Hvilke kvinner var involvert i erstatningssakene? 

Alle kvinnene som var involvert i erstatningssakene var bønder. Av disse var det kun Britte 

Nerås som var gift, de andre var enker. Kvinnene som var involvert i erstatningssakene var på 

tinget både som saksøker og saksøkt. Anne Berge saksøkte for eksempel broren sin, Johanis 

Berge, fordi han hadde tatt en ku av henne for å betale ned gjeld, mens Gunvor Mellingen ble 

stevnet fordi kveget hennes hadde gjort skade på naboens åker.337 Johanis ble til slutt dømt til 

å betale 3 rdr i erstatning eller kjøpe en ny ku til Anne.338 Gunvor ble dømt til å betale 

erstatning til naboen for tapt korn.339  

                                                 
333 Tingbok for Nordhordland, 1682: 8. mai 1682, fol. 8.  
334 Tingbøker for Nordhordland, 1679, 1681 og 1694-1695: 12. juni 1679, fol. 17, 14. mai 1681, fol. 11b og 17-
18. oktober 1694, fol. 32. 
335 Tingbok for Nordhordland, 1694-1695: 17-18. oktober 1694, fol. 32. 
336 Tingbok for Nordhordland, 1696-1697: 17. oktober 1696, fol. 32. 
337 Tingbøker for Nordhordland, 1681 og 1682: 14. mai 1681, fol. 11b og 30. oktober 1682, fol. 43b. 
338 Tingbok for Nordhordland, 1681: 14. mai 1681, fol. 11b. 
339 Tingbok for Nordhordland, 1682: 30. oktober 1682, fol. 43b.  
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Skatter og avgifter 

Under gjeldssakene tidligere i dette kapittelet behandlet jeg sakene som handlet om ubetalte 

skatter og avgifter. Sakene som her er registrert som skatte- og avgiftssaker handlet derfor kun 

om innkreving av skatter og avgifter, ønsker om skatteletter, innlevering av skatter og avgifter 

samt utskriving/bekreftelse av skatter og avgifter, altså de mer formelle delene av 

skattesystemet. 

Hele fire av skatte- og avgiftssakene var anmodninger om å få slippe skatter etter at ulike 

gårder hadde brent ned.340 I 1686 brant for eksempel gården til enken Anne Joensdatter ned. I 

brannen døde også to av barna og Anne mente det ville bli for vanskelig å gjenoppreise 

gården og samtidig betale full skatt. Anne ba derfor om å få skatteletter til hun hadde fått 

bygde opp noen av husene.341 De tre andre anmodningene om å få slippe skatter var ikke like 

dramatiske. I de andre sakene var det kun materielle skader, men de søkte likevel for «at de 

Igien med tiden Kunde nogenledis faa nogle huuse Igien».342  

De to andre sakene handlet henholdsvis om hvem befolkningen skulle betale skatter og 

avgifter til samt hvem som hadde rett på lagmannstollen. I 1686 ble det lest opp et brev på 

tinget hvor det ble fastslått at ingen lenger skulle betale skatter og avgifter til hverken fogden 

Johan Torson eller kona hans, Maria Wendel.343 Dette må bety at Maria på ett eller annet 

tidspunkt hadde tatt imot innbetalinger av skatter og avgifter, kanskje mens fogden var på 

reise.  

Grunnen til at Maria og Johan ikke lenger fikk ta imot skatter og avgifter, er ukjent. På denne 

tiden var Johan involvert i en konflikt med stiftamtsskriver Christoffer Reich angående noe 

resterende gjeld og det kan godt hende at det er dette som er bakgrunnen til at han ikke fikk ta 

imot skattene og avgiftene.344 Johan hadde tidligere blitt avsatt som fogd i Sunnhordland som 

følge av uærlighet og svindel, og det kan hende at myndighetene på grunn av dette ønsket å ta 

noen forhåndsregler.345 Noen år tidligere, i 1682, ble det holdt et stort klageting for allmuen i 

Sunnhordland. Her kom det frem at Johan blant annet hadde skattlagt allmuen mer enn han 

                                                 
340 Tingbøker for Nordhordland, 1679, 1680, 1685 og 1686: 20. oktober 1679, fol. 35b, 6. desember 1680, fol. 
26b, 3. august 1685, fol. 7 og 31. mai 1686, fol. 44b. 
341 Tingbok for Nordhordland, 1686: 31. mai 1686, fol. 44b.  
342 Tingbok for Nordhordland, 1685: 3. august 1685, fol. 7.  
343 Tingbok for Nordhordland, 1686: 31. mai 1686, fol. 43b.  
344 Hjelmtveit, Nils. Futane i Nordhordland. 1-2. 196.  
345 I 1683-1684 ble daværende fogd i Nordhordland, Falch Laurdsen Dalhoff, beordret til å bytte embete med 
Johan Torson. Johan Torson, som på den tiden var fogd i Sunnhordland, lå i konflikt med allmuen i 
Sunnhordland etter å ha utnyttet dem økonomisk. Hjelmtveit, Futane i Nordhordland, 186. 
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skulle, tatt penger som skulle gått til soldater, pålagt folk å betale feil skatt, latt være å skrive 

kvitteringer samt tatt betalt for å stryke avdøde fra manntallet.346 Maria ble ikke nevnt på dette 

klagetinget, men det betyr ikke at hun ikke var involvert i uærlighet og svindel. Dette blir 

også underbygget ved at det i brevet som ble lest opp i 1686 ble presisert at heller ikke Maria 

skulle ta imot skattene og avgiftene. 

I 1696 ble det utstedt en resolusjon fra kongen til enken etter lagmann Henrich Kock, madam 

Elisabeth Augusta Fabriey. Her ble det stadfestet at madam Elisabeth hadde rett på inntektene 

til lagmannstollen hvilket bekrefter at enken satt i et såkalt «nådens år». Som vi så i kapittel 3 

om lovverket, hadde lagmannsenker mulighet til å sitte i et såkalt «nådens år».347 Dette betød 

at enker etter lagmenn fikk inntektene av lagmannstollen i ett år etter at ektemannen døde.348  

Hvor mange lagmannsenker som faktisk hadde et slikt «nådens år» er ikke tidligere undersøkt 

og det er derfor vanskelig å skulle anslå hvor vanlig dette var. Jeg har gått igjennom historiker 

Hans Eyvind Næss’ oversikt over lagmennene i Gulating lagdømme og Stavanger lagdømme 

1607-1797 og kun funnet en annen enke som satt i nådens år.349 Dette var Kirsten, Nils 

Ebbesens enke, og i 1663 stevnet hun lagmann Johan Diriksen fordi han holdt tilbake 

inntekter hun hadde rett på i sitt «nådens år».350 Det var riktignok flere lagmannsenker som 

var involvert i saker på tinget, men i den grad de var på tinget hadde de andre mål, for 

eksempel å oppnå skattefrihet.351  

Ettersom det ikke er undersøkt hvor vanlig det var at lagmannsenker hadde et «nådens år», 

kan det godt hende at flere lagmannsenker faktisk hadde et «nådens år» uten at dette ble 

fanget opp i andre undersøkelser. I Fiat Justitia! Lagmennene i Norge 1607-1797 undersøkte 

for eksempel Næss alle lagmennene i Norge i perioden 1607-1697, men lagmannsenkene ble 

ikke systematisk undersøkt og det kan derfor være tilfeldig hvilke opplysninger som kom 

frem. Det er også vanskelig å skulle undersøke lagmannsenkers bruk av «nådens år», da dette 

ikke nødvendigvis ble tatt opp på tinget. Hvis for eksempel ingen protesterte på at 

lagmannsenken skulle få inntektene av lagmannstollen, er det vanskelig å slå fast at kvinnen 

                                                 
346 Tingbok for Nordhordland, 1682: 10. juni 1682, fol. 19-28.  
347 Christian IVs Store Recess, 3-24.  
348 Lagmannstollen var en årlig avgift allmuen i lagdømmet betalte til lagmannen. NHL, «Lagmannstoll», 241.  
349 Næss, Fiat Justitia! Lagmennene i Norge 1607-1797, 456-457.  
350 Lokalhistoriewiki.no. «Nils Ebbesen(lagmann)». 22.09.16. 
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Nils_Ebbesen_(lagmann) 
351 Lokalhistoriewiki.no. «Peder Nielsen Hierman». 22.09.16. 
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Peder_Nielsen_Hierman 

https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Nils_Ebbesen_(lagmann)
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Peder_Nielsen_Hierman
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faktisk hadde et «nådens år». Det Næss’ undersøkelse likevel viser er at lagmannsenkene var 

handlekraftige og at det slett ikke var uvanlig med lagmannsenker som hadde et «nådens år»  

 

Hvilke kvinner var involvert i skatte- og avgiftssakene?   

Til sammen var det involvert seks kvinner i skatte- og avgiftssakene, altså en kvinne i hver 

sak. I den grad man kan si det, var det et sosialt skille mellom sakene. I de fire sakene som 

handlet om anmodninger om skattelette, var kvinnene bondeenker. I de to sakene som handlet 

om hvem som fikk skattene/avgiftene, tilhørte kvinnene den verdslige embetsstanden. Dette 

var fogdens kone, Maria Wendel, og lagmannsenken, madam Elisabeth Augusta Fabriey.  

Kvinnene som var involvert i skatte- og avgiftssakene hadde kun andre roller. Dette skyldes at 

skatte- og avgiftssakene ikke var konfliktsaker, men kun anmodninger om skattelette eller 

hvem som skulle ta imot de ulike skattene og avgiftene. Disse sakene er dermed likere 

tinglysningssakene enn konfliktsakene som vi så i eiendomskapittelet.  

Som vi tidligere har sett, var de fleste skatte- og avgiftssakene på tinget i den første perioden, 

1677-1687. Dette er litt rart med tanke på at de fleste skatte- og avgiftssakene var 

anmodninger om skattelette etter at ulike gårder hadde brent og man skulle tro at dette var 

saker som også var aktuelle i den andre perioden, 1689-1697. Et raskt kontrollsøk på ordet 

«brand» i tingbøkene for 1689-1697, viser at det gårdene ikke sluttet å brenne. Det var flere 

slike anmodninger om skatteletter etter branner på gårder i området, men kvinner var ikke 

involvert i noen av disse sakene.  

 

Forklaringer på utviklingen 

Tidligere i dette kapittelet så vi at antall gjelds-/fordringssaker kvinner var involvert i, sank 

fra et gjennomsnitt på 6,8 saker hvert år i den første perioden, 1677-1687, til et gjennomsnitt 

på 5,8 saker hvert år i den andre perioden, 1689-1697. I gjennomsnitt var det altså én sak 

mindre hvert år i den andre perioden sammenlignet med den første perioden. Spørsmålet blir 

så hva den lille nedgangen skyldtes.  

Som vi så med eiendomssakene, er det også her usannsynlig at nedgangen i antall gjelds-

/fordringssaker skyldtes innføringen av CVs NL av 1687. Selv om loven raskt ble tatt i bruk, 

ble den kun brukt der det passet. I 1689 saksøkte fru oberstløytnant Maria Macodi Tosten 
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Hatland, Erich Hatland og Knud Fittje fordi de skyldte henne landskyld og tredjeårstake samt 

¼ av det skyldige beløpet i innkrevingspenger.352 For å legitimere dette ble 3-14-16 fra CVs 

NL av 1687 brukt. Lovbestemmelsen sa at de leilendingene som bodde lenger enn syv mil 

unna jordeieren, måtte betale ¼ ekstra for å dekke det det kostet for jordeieren å samle inn 

landskylden. Loven ble altså kun brukt for legitimere dommen, ikke for å hindre Maria i å 

kreve inn gjelden. 

Med innføringen av CVs NL av 1687 fikk ektemenn anledning til å oppheve avtaler konene 

deres hadde inngått uten at de visste det, så sant avtalen ikke var inngått til felles nytte eller av 

nød.353 Jeg har funnet flere saker hvor avtaler kvinner hadde inngått ble opphevet, men ingen 

av avtalene ble opphevet som en følge av at det var kvinner som hadde inngått de. Dette kan 

vise to ting: For det første kan det hende at ingen avtaler ble opphevet fordi gifte kvinner ikke 

inngikk avtaler. Inngikk ikke gifte kvinner avtaler, var det heller ingen avtaler ektemennene 

kunne oppheve. For det andre kan de fåtallige opphevede avtalene tyde på at ektemennene 

godtok avtalene. I dette tilfellet var det nok det siste som stemte. Vi vet at enker, gifte og 

ugifte kvinner inngikk avtaler, både i Nordhordland og andre steder i Norge. Lønnssakene fra 

Nordhordland viser for eksempel at ugifte kvinnene var i stand til å inngå avtaler om arbeid. 

Gifte kvinner tok seg også av mange av kjøpene, og de inngikk derfor stadig avtaler om 

handel samtidig som de stiftet gjeld. 

Det er mer sannsynlig at nedgangen i antall gjelds-/fordringssaker skyldtes innføringen av 

pantebøker og naturlige svingninger.  

Pantebøker ble, som vi så i eiendomskapittelet, innført på slutten av 1600-tallet og her skulle 

alle tinglyste dokumenter føres inn. Dette fikk store konsekvenser for tinglysningene av 

eiendomsskjøtene, både i form og antall, og deler av den samme utviklingen ser vi også blant 

tinglysningene av pantebrev. Blant annet endret innførslene i tingbøkene av pantebrevene 

form. I begynnelsen av perioden var pantebrevene omfattende, mens de siste pantebrevene var 

korte. Selv om de fleste kvinnene i mitt kildeutvalg enten var låntaker eller långiver, kan det 

ha vært kvinner som kun ble nevnt som låntakers eller långivers kone. Disse ville i så fall ikke 

synes i de korte pantebrevene som ble notert ned i tingboken på slutten av perioden. Det er 

derfor sannsynlig at kvinner var involvert i flere pantebrev også i den andre perioden, bare at 

de ikke ble nevnt i de korte versjonene som ble skrevet ned i tingbøkene.  

                                                 
352 Tingbok for Nordhordland, 1689: 25. februar 1689, fol. 13-13b. 
353 CVs NL av 1687 5-1-13. 
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Mens gjelds-/fordringssakene i gjennomsnitt sank, hadde både gjeldssakene og lønnssakene 

en liten økning. Det var altså litt ulik utvikling innad i gjelds-/fordringssakene, men ingen av 

utviklingene var spesielt store. I det store og det hele var gjelds-/fordringssakene relativt 

stabile og dette tyder igjen på at den lille nedgangen var et resultat av naturlige svingninger 

som følge av underforliggende samfunnsstrukturer. For å undersøke dette, er vi også nødt til å 

svare på hvorfor kvinner kunne delta i økonomien i den grad de gjorde.  

I følge Sandvik var svaret på dette at det var bruk for kvinners rettslige handleevne.354 For at 

samfunnet skulle gå rundt, var det nødvendig at kvinner kunne inngå økonomiske avtaler og 

stifte gjeld uten å måtte gå gjennom ektemannen.  

Dette skyldtes at kjernen i samfunnet på 1600-tallet var husholdet og kreditt. Hvis ektemenn 

opphevet avtaler konene deres hadde inngått, ville dette skadet tilliten mellom kjøper og 

selger og det kunne gjøre det vanskeligere å få kreditt senere.   

Ettersom det var husholdet som var kjernen i samfunnet, var det også viktig at kvinnene 

hadde kunnskaper om husholdets økonomiske forhold. Når ektemennene var fraværende, for 

eksempel på grunn av en handelsreise til Bergen eller fiske, var det konene som overtok som 

husholdsoverhodet. Hun skulle lede gården og ta seg av eventuelle bedrifter. Det var også 

konene som tok over som husholdsoverhodet hvis ektemannen døde før henne. Da ble hun 

sittende med hele ansvaret alene til hun døde eller giftet seg på nytt. Giftet enken seg på nytt, 

ble det den nye ektemannen som overtok som husholdsoverhodet. I begynnelsen av det nye 

ekteskapet hadde nok enken best kontroll over husholdets økonomiske forhold.  

Kvinnene trengte ikke nødvendigvis ha vært enke for å ha bedre kontroll over gjelden og 

gjeldskrav enn ektemennene sine. I 1681 måtte for eksempel Johans Tøsøen høre med kona 

før han vedgikk gjeld.355 Noen år senere stevnet Anders Ottesen, borger og slakter i Bergen, 

Michel Schioldal fordi Michels nylige avdøde far skyldte Anders 3 rdr og 4 skilling. Michel 

møtte og sa at Anders hadde fått fire bester, eller hannsauer, i betaling. Da kom Anders kone 

frem og mente at dette burde bevises. Det som gjør saken spesiell, er at kona til Anders ikke 

var på tinget som vitne eller part. Hun var kun en del av allmuen som ofte var tilstede. Hun 

var tydeligvis en sterk kvinne som sto bak ektemannen. 

 

                                                 
354 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, 258.  
355 Tingbok for Nordhordland, 1681: 28. mai 1681, fol. 20-20b.  
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Oppsummering 

Etter å ha gjennomgått alle gjelds-/fordringssakene, blir det siste spørsmålet i dette kapittelet: 

hva kan gjelds-/fordringssakene egentlig fortelle oss om kvinnenes økonomiske muligheter i 

Nordhordland?  

For det første ser vi at enker, ugifte og gifte kvinner på slutten av 1600-tallet i Nordhordland 

stiftet gjeld og inngikk økonomiske avtaler. Kvinner kunne inngå kjøpsavtaler, kontant eller 

ved kreditt, og kvinnene betalte gjeld, landskyld og andre avgifter. Kvinner var også på den 

andre siden og krevde inn gjeld samt tok imot betalinger av for eksempel landskyld og 

tredjeårstake. Kvinner tok opp og ga lån, de var pantsettere og panthavere. Kvinners avtaler 

ble heller ikke opphevet fordi de var inngått av kvinner og som vi så i eiendomskapittelet, ble 

CVs NL av 1687 også her kun brukt selektivt.  

For det andre ser vi at kvinnene hadde stor handlekraft og innflytelse. Kvinner kunne ofte like 

mye om økonomien som menn og de var viktige selv når de ikke var en av partene på tinget. 

Jeg har også funnet gifte kvinner som møtte på vegne av ektemannen. I disse tilfellene 

innrømmet de gjeld, forhandlet om økonomiske forhold og inngikk avtaler, for eksempel om 

nedbetalinger av gjeld. Dette viser at menn må ha vært komfortable med å gi fra seg noe av 

det økonomiske ansvaret til konene.  

Spørsmålet blir så om kvinnene da ble ansvarlige for ektemannens økonomiske plikter. Antun 

mente at det var først etter at ektemannen var død at kvinnen ble stilt ansvarlig for 

ektemannens handlinger samt hans økonomiske plikter.356 For å illustrere dette trakk Antun 

frem et eksempel på at en gift kone, Ingeborg, ble stevnet for ektemannens gjeld.357 Ingeborg 

var også stevnet for flere andre matvarer og det er sannsynlig at hun hadde stiftet all gjelden 

selv. Antun understrekte at dette var det eneste unntaket hvor en gift kvinne ble stevnet for 

ektemannens gjeld i sakene hun undersøkte.  

Antun kan ha hatt delvis rett, for i sakene hvor kvinner møtte på vegne av ektemannen sin, var 

det ektemannen som til syvende og sist ble dømt til å betale gjelden. Samtidig mener jeg at 

kvinnene som møtte på vegne av ektemannen påtok seg deler av ansvaret for hans handlinger 

og økonomiske forhold. Ettersom kvinner inngikk avtaler på vegne av ektemannen, gikk de 

                                                 
356 Antun, Kvinnene på bygdetinget i Nordhordland midt på 1600-tallet, 91. 
357 Antun, Kvinnene på bygdetinget i Nordhordland midt på 1600-tallet, 91. 
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også god for at ektemannen klarte å overholde avtalen. Kvinnen satte med andre ord æren, 

troverdigheten og tilliten sin på spill hvis dette ikke skjedde. 

Som med eiendomssakene, viser gjelds-/fordringssakene at de fleste kvinnene hadde 

kunnskap om hvordan tinget fungerte. Likevel var det noen kvinner som ikke hadde helt 

kontroll.  

De fleste kvinnene som var involvert i gjelds-/fordringssakene var bønder, men også her var 

det mulig å finne kvinner fra høyere sosiale lag og tjenestekvinner. Hvilken rolle kvinnene 

hadde, hang sammen med kvinnenes sosiale status.  

Befolkningen i Nordhordland besto i hovedsak av bønder og det er derfor ikke overraskende 

at de fleste kvinnene som var involvert i gjelds-/fordringssaker var bønder. De fleste var blitt 

saksøkt for resterende gjeld eller skatter. Samtidig var også noen kvinner fra høyere sosiale 

lag og tjenestekvinner involvert i gjelds-/fordringssakene. Kvinnene fra høyere sosiale lag var 

som oftest jordeiere og hadde mulighet til å låne ut penger. De var derfor på tinget som 

saksøkere for å kreve inn gjeld eller skatter tilknyttet eiendom. Kvinner fra høyere sosiale lag 

var også på tinget i andre roller. De fleste av disse var involvert i tinglysninger av pantebrev.  

Med unntak av noen få tjenestekvinner som lånte ut penger og gjorde ulovlig handel, var 

tjenestekvinnene på tinget for å kreve ubetalt lønn. Dette skyldes at de fleste tjenestekvinnene 

verken hadde tilgang til jord eller mulighet til å låne ut penger. Tjenestekvinnene var også den 

eneste gruppen hvor alle møtte selv på tinget.  

Kvinner var ikke involvert i like mange gjelds-/fordringssaker som eiendomssaker. Det 

viktigste gjelds-/fordringssakene likevel viser, er at i den grad kvinner var involvert i slike 

saker ble det akseptert. De avtalene som ble opphevet, ble ikke opphevet fordi det var kvinner 

som hadde inngått dem. Avtalene ble opphevet fordi det de hadde gjort i utgangspunktet var 

ulovlig, også for menn.  
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Kapittel 7: Hvilke konsekvenser fikk CVs NL av 1687 for kvinners 

eiendomsmuligheter og økonomiske rettigheter? 

Etter å ha gjennomgått alle eiendomssakene og gjelds-/fordringssakene kvinner var involvert i 

på tinget i Nordhordland i perioden 1677-1697, blir spørsmålet: Hvilke konsekvenser fikk 

CVs NL av 1687 for kvinners eiendomsmuligheter og økonomiske rettigheter?  

For å svare på dette vil jeg trekke linjer fra de to forrige kapitlene samt sammenligne mine 

funn med Sandviks og Antuns funn. Helt til slutt vil jeg komme med forslag til videre 

forskning.  

 

Kvinnene i Nordhordland 

Det viktigste funnet mitt var at kvinner gjennom hele perioden i praksis hadde større 

eiendoms- og økonomimuligheter enn det lovverkene ga rom for. Gjennom hele perioden 

hadde kvinnene tilgang på jord og deltok i økonomien. Kvinner tok opp og ga lån, krevde 

penger og tok imot penger. Hadde CVs NL av 1687 fått noen konsekvenser for kvinnenes 

eiendomsmuligheter og økonomiske rettigheter i min periode, ville vi ha sett dette i hvordan 

lovverket ble brukt, hva slags kvinner som var involvert i de ulike sakene samt hvilke roller 

kvinnene hadde.  

Sammenligner vi de to periodene, 1677-1687 og 1687-1697, ser vi at det ikke var noen store 

forskjeller mellom dem, verken i kvinnenes sosiale status, sivilstand eller hvilke roller 

kvinnene hadde. I utgangspunktet var kvinner fra alle samfunnslag og med ulik sivilstand 

involvert i begge de to hovedkategoriene: eiendom og gjeld/fordringer. Kvinnene var også på 

tinget som saksøkere og saksøkte, enten på vegne av seg selv eller andre, og som vitner.  

Vi kan likevel se noen hovedtendenser i hva slags kvinner som var involvert i de ulike 

sakskategoriene, men dette skyldtes sakenes «natur» og ikke innføringen av CVs NL av 1687. 

I opplatsakene var det for eksempel kun involvert bondeenker. Dette skyldes at det kun var de 

som hadde noe å forhandle om. Bondeenkene hadde eiendom og ønsket å sikre alderdommen 

sin ved å opplate eiendommen. Tilsvarende var det involvert flest ugifte tjenestekvinner i 

lønnssakene. Dette skyldes at på landsbygda var det i hovedsak tjenestefolk som mottok lønn. 

I tinglysningene av bygselskjøtene var det involvert flest kvinner fra høyere sosiale lag. Dette 

skyldes at de fleste jordeierne var fra høyere sosiale lag og det var de som utstedte 

bygselsedlene.  
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Det samme ser vi også i hva slags roller kvinnene hadde. I gjelds-/fordringssakene var for 

eksempel de fleste kvinnene som saksøkte fra høyere sosiale lag, mens bondekvinnene ble 

saksøkt. Igjen skyldtes dette kvinnenes sosiale status. Kvinnene fra høyere sosiale lag var 

jordeiere og hadde mulighet til å låne ut penger. Ble ikke avtalene fulgt, var det deres ansvar å 

kreve inn gjelden, enten det var resterende landskyld eller lån. De som ble stevnet var 

bøndene, enten for resterende landskyld og andre rettigheter eller gjeld.  

Jeg har funnet eksempler som tyder på at CVs NL av 1687 ble tatt i bruk med en gang, men 

loven ble kun brukt der det passet.358 Loven ble kun brukt for å løse konflikter, ikke for å 

hindre kvinnenes handleevne. De eneste tilfellene hvor det ble sådd tvil om kvinnenes 

handleevne, var i tilfellene der kvinnene i utgangspunktet hadde gjort noe ulovlig. I praksis 

betydde dette at kvinner hadde større eiendomsmuligheter og økonomiske rettigheter enn det 

lovverket ga rom for.  

Hadde loven blitt brukt i sin helhet, ville vi også sett en endring i antall saker kvinner var 

involvert i. En naturlig konsekvens ville ha vært at antall saker sank, men som vi har sett var 

det det motsatte som skjedde. Det var riktignok en liten nedgang i antall gjelds-

/fordringssaker, men dette skyldtes naturlige svingninger og innføringen av pantebøker. I 

eiendomssakene var det en økning av antall saker kvinner var involvert i.  

Den eneste store endringen CVs NL av 1687 førte med seg i mitt kildeutvalg, var økningen av 

tinglysninger av bygselsedler. 3-14-25 sa at leilendinger hadde krav på en tinglyst 

bygselseddel og dette påbudet ble i stor grad fulgt. De andre tendensene skyldtes økonomiske 

og sosiale årsaker, som for eksempel den andre og tredje runden av krongodssalget, 

innføringen av pantebøker og endringer i jordeleiemarkedet.  

I perioden 1677-1697 var den andre og tredje runden av krongodssalget i full gang i 

Nordhordland og dette fikk konsekvenser for antall eiendomsskjøter som ble tinglyst. Det 

tidligere krongodset skiftet eiere ofte i løpet av kort tid. Disse salgene kom da i tillegg til de 

ordinære eiendomssalgene.  

Innføringen av pantebøker påvirket for eksempel både utformingen av tinglysningene av 

eiendomsskjøtene samt hva slags kvinner som var involvert i disse. Samtidig som 

tinglysningene av eiendomsskjøtene gikk fra å være omfattende utgreiinger til å bli korte 

referater, skjedde det også en endring i hva slags kvinner som var involvert i tinglysningene 

                                                 
358 Se eksempel på s. 58.  



DEL 3: KONKLUSJON 

109 

 

av eiendomsskjøtene, samt hva slags posisjon kvinnene hadde. I de omfattende 

eiendomsskjøtene var det flest gifte kvinner som var involvert. Disse kvinnene ble nevnt som 

kjøper eller selgers kone i den forstand at de hadde gitt sitt samtykke eller hadde overtatt 

jorden og dets rettigheter sammen med ektemannen.  

Med innføringen av pantebøkene skjedde det en endring i hvordan tinglyste dokumenter ble 

referert i tingbøkene. Alle tinglyste dokumenter skulle nå i sin helhet føres inn i pantebøkene 

og det var ikke lenger nødvendig å referere hele eiendomsskjøtet i tingboken. Det holdt med 

kun et kort referat hvor de viktigste opplysningene kom frem. Her var det kun de viktigste 

opplysningene som fikk plass, som hvem kjøper og selger var samt hvilken gård som ble 

solgt. Kjøper og selgers koner ble ikke lenger nevnt i tingbøkene og dette førte til at de ikke 

dukket opp i mitt kildeutvalg. Dette betød ikke at konene ikke lenger ble nevnt i skjøtene, for 

mest sannsynlig ble de nevnt i pantebøkene. Hadde jeg også undersøkt pantebøkene, er det 

rimelig å anta at jeg hadde funnet flere gifte kvinner også i den andre perioden.  

Endringer i demografien og jordleiemarkedet påvirket også eiendomssakene og gjelds-

/fordringssakene kvinner var involvert i. Mot slutten av 1600-tallet stagnerte folketallet i 

Nordhordland og det ble mindre press på jorden. Dette fikk konsekvenser for bruken av 

opplat. Flere bruk ble lagt øde og det ble lettere å skaffe seg jord på egenhånd. Det var derfor 

ikke så fristende å underholde et gammelt bondeektepar i bytte mot jord.  

Kvinner hadde med andre ord tilgang til eiendom og var like viktige for økonomien gjennom 

hele perioden. De fleste kvinnene hadde kunnskap om hvordan tinget fungerte, men det var 

også noen få som ikke hadde helt kontroll.  

Dette passer godt med Antun og Sandviks hovedfunn. Det var riktignok noen få forskjeller, 

men hovedtendensen er den samme, nemlig at kvinner hadde større råderett enn lovverket 

åpnet for. Sandvik fant også at CVs NL av 1687 ble brukt, men at det var den juridiske 

praksisen som definerte grensene for kvinnenes rettslige handleevne.  

Kvinner var gjennom hele perioden viktige for økonomien og for at samfunnet skulle gå 

rundt. I følge Sandvik skyldtes dette samfunnsstrukturen. På 1600-tallet var samfunnet 

organisert rundt husholdet. Det var husholdet som var den viktigste enheten og kona overtok 

som husholdsoverhode hvis ektemannen var borte, uansett om han var på handelsreise, fiske, 
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utskrevet som soldat eller død.359 Det var derfor viktig at kvinnene hadde kunnskaper om 

husholdets gjeld og jord, uavhengig om de var leilendinger, selveier eller jordeiere.  

Sakene kvinnene var involvert i på tinget, enten det var i Nordhordland, Christiania, Ryfylke 

eller Jæren og Dalane, viser at kvinnene kunne minst like mye om økonomi som menn. Både 

Sandvik og jeg fant eksempler på at koner hadde bedre kjennskaper til økonomiske forhold 

enn det ektemennene deres hadde.360 I 1681 måtte for eksempel Johans Tøsøen hjem og 

forhøre seg med kona før han vedgikk deler av gjelden han skyldte.361  

Antun mente at kona kun ble stilt ansvarlig for ektemannens avtaler og økonomiske plikter 

etter at han var død.362 På en måte kan Antun ha hatt rett. I sakene hvor kvinnene møtte på 

vegne av ektemannen, var det ektemannen som ble dømt til å betale gjelden. Jeg vil likevel 

argumentere for at kvinnene som møtte på vegne av ektemannen, i hvert fall delvis, påtok seg 

ansvaret for hans handlinger og økonomiske forhold. Ved å inngå avtaler eller love å betale 

gjeld, ble kvinnene delaktig i handlingen og derfor til en viss grad ansvarlige. Gifte kvinner 

måtte heller ikke møte for ektemannen sin, noe eksempelet med Maria Wendel og den 

tidligere fogden Johan Torson fra 1696 illustrerer. Da gjeldssaken ble tatt opp på tinget, var 

det ingen som møtte på Johan Torsons vegne. Kona hans, Maria Wendel, var til stede på 

tinget, men heller ikke hun møtte på hans vegne.363  

Handelen var basert på kreditt og hvis man brøt eller opphevet avtaler, ville dette skade 

tilliten mellom kjøper og selger, og det kunne bli vanskelig å få kreditt senere.364 Kvinner 

handlet også på kreditt og ifølge Sandvik viser det også at kvinner disponerte fellesboet.365 

Dette viser både at menn må ha godtatt at kvinner deltok i samfunnsøkonomien og at det var 

nødvendig for samfunnet at kvinner i praksis hadde større råderett enn det lovverket la opp til.  

 

Videre forskning 

For å kunne gå grundig inn i hvilke konsekvenser CVs NL av 1687 faktisk hadde for 

kvinnenes eiendomsmuligheter og økonomiske rettigheter, hadde jeg ikke mulighet til å 

                                                 
359 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, 263.  
360 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, 133.  
361 Tingbok for Nordhordland, 1681: 28. mai 1681, fol. 20-20b. Se også s. 85-86. 
362 Antun, Kvinnene på bygdetinget i Nordhordland midt på 1600-talet. 91.  
363 Tingbok for Nordhordland, 1696-1697: 22. juni 1696, fol. 4b-5b.  
364 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, 258. 
365 Sandvik, Kvinners rettslige handleevne, 257.  
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undersøke det totale bildet. Jeg vet derfor ikke i hvor stor grad kvinner var involvert i 

eiendoms- og økonomisaker i forhold til menn. Ett tema for videre undersøkelse kan derfor 

være å sammenligne kvinner og menn. I hvor mange saker dukket kvinner opp i slike saker 

sammenlignet med menn? Her går det også an å sammenligne kvinnenes roller, sosiale status 

og sivilstand med menns.  

Et annet tema for videre undersøkelse, er å undersøke pantebøkene fra Bergen for å se hvor 

mange kvinner som faktisk ble nevnt i tinglysningene av eiendomsskjøtene. Etter at 

pantebøkene ble innført, endret tinglysningene utforming. Dette fikk også konsekvenser for 

hva slags sosial status og sivilstand kvinnene som var involvert i tinglysningene av 

eiendomsskjøtene i den andre perioden, 1689-1697, hadde. Det var mest sannsynlig flere gifte 

kvinner involvert i tinglysninger av eiendomsskjøter enn det som kom frem, men disse falt 

utenfor mitt kildegrunnlag. Dette skyldtes at koner ikke ble nevnt i de korte referatene. En 

undersøkelse av pantebøkene vil gjøre det mulig å se om hvor mange slike kvinner det faktisk 

var snakk om.   
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Fritekstsøk i tingbøkene. Søkeord. 

Dette er de ordene jeg tilslutt endte opp med for å finner saker om kvinner, eiendom og 

fordringer:  

Bøxel(som i bøxel seddel, bøxelsedel, bøxel sedel, osv.) 

Dat*(som i datter), døt*(som i døttre) 

Efterlefuersche 

EftterLatte 

EftterLeffuersche 

Eftterlefrsche 

Eftterlefuersche 

EftterLefversch 

Eftterleuerschis 

Eftterleversche 

Enche 

Fru 

Hind*(som i hinde, hindes, hindis, hinds, osv) 

Hun  

Hustru/Høstru 

Jomfru 

Kier*(kiere, kieresti, kierreste, osv.) 

Kiøb*(som i kiøbebref, kiøbe bref, kiøbe, kiøbschiøde, osv.) 

Kon*(som i konne, kone, konis) 

Madam/medam 

Matron(e) 

Moder 

Mor 

Moster 

Pig*(som i pige, pigebarn, tienestepige, osv) 

Quind*(som i quinde, quindfolch, osv) 

S/a/l/ig(evt. salig) 

Schiød(schiøde) 

Skiød*(skiøde) 
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Skød*(skøde) 

Sl:(som i salig, avdød) 

Syst*(som i syster) 

Søst*(som i søster/søstre) 

 

 

 

 

 


