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1 Eiendomshistorie – dokumentsamling med kommentarer 

1.1 Innledning 
Den som arbeider med fast eiendom enten som grunnerverver, eiendomsutvikler, arealplanlegger, 

oppmålingsingeniør eller jordskiftedommer vil støte på gamle eiendomsdokumenter i ulike 

sammenhenger. Da må du ha kunnskap om opprinnelsen til dokumentet, kanskje må du tolke det og 

noen ganger står du hjelpeløs med ei håndskrevet side fra panteboka.  

 

Figur 1: Tomtebrev hentet fra pantebok: https://media.digitalarkivet.no/view/10676/218. Mange vil 
ha problemer med å lese dette og da kan en avskrift fra Statsarkivet være løsningen. Gjør et forsøk 
på å lese dette før du sjekker avskriften i vedlegg 1.  

Ideen til dette notatet kom under en gjennomgang av tusenvis av avskrifter fra statsarkivene på 

leting etter gamle utskiftninger. Jeg undersøkte avskrifter fra statsarkivene i Oslo, Kongsberg, Hamar 

og Trondheim og oppdaget forretningstyper jeg ikke hadde hørt om tidligere. Det fantes heller ingen 

eksempelsamling jeg kunne slå opp i med forklaring over hva som var de mest vanlige forretningene 

og dokumenttypene, som ble benyttet i perioden fra ca. 1750 til 1882, og som ble notert i 

pantebøkene. Året 1882 er valgt fordi det kom ny utskiftningslov dette året.2  

Notatet er ment som et hjelpemiddel for å forstå gamle eiendomsdokumenter, og tenkte brukt i 

undervisningen i eiendoms- og utskiftningshistorie. For de som vil ha mer- og fyllende kunnskap viser 

jeg til de kildene som jeg har benyttet. Jeg vil vise eksempler på ulike dokumenttyper og gi en kort 

forklaring av innholdet. Verken forklaringen jeg gir- eller dokumenttypene som jeg velger å 

presentere er uttømmende. Det er eiendom og bruksretter som er tema.  

De aktuelle dokumentene er avskrifter fra statsarkivene, og dere får tilgang til disse via lenker til 

Digitalarkivet. En avskrift i dette tilfellet vil si at en ansatt ved statsarkivet har gjengitt ordrett det 

som er håndskrevet i panteboka. Avskrifter blir ofte lagt fram i saker om fast eiendom for 

domstolene. Ifølge Arkivverket er planen å legge ut alle avskrifter på Digitalarkivet.3 Noen avskrifter 

er allerede lagt ut, men på langt nær alle. De som er lagt ut kan være vanskelig å finne, men du kan 

bla deg rundt i avskriftsamlingen ved å gå inn via de avskriftene jeg har lenket til. Her er lenke til en 

innholdsfortegnelse til avskriftssamling på Statsarkivet i Oslo: 

https://media.digitalarkivet.no/db/contents/38529 

 

1.2 Pantebok, panteregister og grunnbok 
Det er viktig å se sammenhengen mellom tinglysing, pantebok, panteregister og grunnbok. Kort 

fortalt er den slik: Det var først ved lov om tinglysing av 7. juni 1935 at tinglysing ble en offisiell 

 
2 Lov om utskiftning av 13. mars 1882. 
3 https://www.arkivverket.no/kom-i-gang-med-arkiv/avskrifter 

https://media.digitalarkivet.no/view/10676/218
https://media.digitalarkivet.no/db/contents/38529
https://www.arkivverket.no/kom-i-gang-med-arkiv/avskrifter
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betegnelse, men tinglysing har røtter langt tilbake i tid. Viktig avtaler ble kunngjort muntlig på tinget, 

senere ble det behov for at en avtale som ble inngått ble dokumentert skriftlig. 

Det som ble tinglyst ble ført inn i pantebøkene, og de ble ført fortløpende. Dette gjorde det 

vanskelige å finne fram til enkeltdokumenter. Ved kongelig forordning i 1738 ble det innført et 

panteregister for at en lettere skulle kunne finne fram i pantebøkene. Panteregistrene ble erstattet 

av grunnboka i 1935.  

Les mer om dette på Digitalarkivet og hos Arkivverket. 

 

1.3 Selvbetjeningsløsninger 
Jeg tror det er lettere å lære eiendomshistorie når en må forholde seg til faktiske dokumenter. Start 

gjerne med hjemstedet ditt eller et område du kjenner godt. Sjekk ut hva som er notert av 

grunnboksinformasjon via «norgeskart.no» og/ eller «seeiendom». Det er viktig å merke seg at ved å 

bruke denne inngangen (som vist i figur 2) så får du ikke all informasjon.  

«HEFTELSER 

Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som 

vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten sin 

grunnboksutskrift.» 

Det finnes en egen selvbetjeningsløsning i Digitalarkivet hos Arkivverket slik at du kan få tilgang til 

gammel grunnbok. Du velger kommune og legger inn gårds- og bruksnummer, og så vil du motta et 

pdf-hefte på e-post (se figur 4 og 5).  

Min erfaring er at selvbetjeningsløsningene og søkemulighetene til Arkivverket blir stadig mer 

brukervennlige. 

 

 

Figur 2: Informasjon fra grunnboken fra «seeiendom.no». 

https://www.digitalarkivet.no/content/876/slik-finner-du-tinglysinger-i-digitalarkivet
https://www.arkivverket.no/opplysninger-om-eiendom/finn-eigedomsopplysingar-pa-nett
https://media.digitalarkivet.no/self-service/grbb
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Figur 3: Utdrag fra dagens grunnbok for gnr. 4070/2. 

 

Figur 4: Arkivverkets selvbetjeningsløsningen for gammel grunnbok. 

https://media.digitalarkivet.no/self-service/grbb
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Figur 5: Utskrift av gammel grunnbok for gnr. 4070/2 i Larvik kommune (utdrag av pdf-hefte mottatt 

fra Arkivverket). 

Når du har utskriften fra gammel grunnbok (figur 5) kan du starte å søke i pantebøkene. Arkivverket 

har laget en veileder for hvordan du selv kan søke deg fram til tinglyste dokumenter. Det du da 

finner er håndskrevne sider. Den andre oppføringen under heftelser (Festebrev. …) er dokumentet 

som er vist i figur 1.  

https://www.arkivverket.no/opplysninger-om-eiendom
https://media.digitalarkivet.no/view/10676/218
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Søket i pantebøkene foregår på denne måten. Du må vite i hvilket statsarkiv dokumentet er lagret. 

Larvik og gamle Brunlanes kommune ligger lagret i Statsarkivet på Kongsberg. Så må du vite hvilket 

Sorenskriveri det er. I dette tilfellet Larvik sorenskriveri. I tillegg må du legge inn fylke og opprinnelig 

kommune (figur 6). 

 

Figur 6: Nå er du klar til å søke etter aktuelle pantebøker. 

Dokumentet vi søker etter er fra 1848. Vi velger derfor den panteboka som dekker denne 

tidsperioden.  

 

Figur 7: Aktuell pantebok er markert med gult. 

Så blar vi oss frem til siden hvor dokumentet står. I vårt tilfelle side nr. 1131, og da finner vi den sida 

som er gjengitt i figur 1.  

Dokumenter tinglyst etter 1950 må bestilles fra Kartverket. 

 

1.4 Begrepsbruk 
Noe jeg oppdaget raskt var at de ulike forretningene kan være vanskelig å skille fra hverandre, for 

eksempel en delingsforretning og en utskiftning. Sluttresultatet er mange ganger det samme. En 

eiendom blir delt i eneeide teiger, gitt at det før var et sameie eller at eiendommen skulle deles som 

ledd i en eiendomsoverdragelse eller et arveoppgjør.  
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Noen ganger kan det virke som om de som har gjennomført forretningen ikke har vært så nøye på 

begrepsbruken. For eksempel har jeg funnet delekontrakter som har hatt tre ulike funksjoner; deling 

av eiendom, grensegang (grensefastsettelse) eller utskiftning. Det er derfor ikke nok å lese 

overskriften på dokumentet, men hele må leses for å forstå innholdet og sammenhengen.  

Opprinnelig var utskiftning deling av eiendom for oppløsning av et fellesskap. Det gjør det naturlig å 

betegne utskiftningen som en delingsforretning. Dette er forvirrende språkbruk siden mange 

forbinder utskiftning (jordskifte) med å slå sammen teiger.  

I enkelte tilfeller får vi hjelp ved at det er lovhenvisninger i dokumentet, men det er unntaket. Det 

som går igjen av lovhenvisninger har vært til Lov angaaende Jords og Skovs Udskiftning af 

Fælledskab av 17. august 1821, Lov angaaende det beneficerede Gods av 20. august 1821 og Lov om 

Delings- og skyldsætningsforretninger av 28. mai 1845.  

Det er kun i noen få avskrifter det er henvisning til enkeltbestemmelser i loven. For utskiftningene er 

årsaken til dette at de fleste ble gjennomført av bøndene selv i minnelighet. Bøndene kom til 

enighet, delte eiendommen og beskrev og merket grensene. Det var ikke behov for noen henvisning 

til lovbestemmelser.  

De ulike forretningene inneholder ofte lokale ord og uttrykk. Jeg skal ta et eksempel. I Romsdal sier 

de «byte» eller «bytestein» om grensemerke. I enkelte deler av Telemark brukes «deilde» eller 

«deildestein» om det samme. Når det gjelder en grundig omtale av grensemerker viser jeg Moen Jr. 

(1983). Han gjennomførte en landsdekkende undersøkelse ved å kontakte alle jordskifterettene. 

I tillegg brukes ofte lokale stedsnavn i grensebeskrivelsene. Dette kan være navn som ingen har 

kjennskap til i dag eller det kan være at partene har ulik forståelse av hvor dette stedet er. 

Grensebeskrivelsene er også upresise sammenliknet med dagens metoder. Her er et eksempel på 

beskrivelse av ei byttelinje (grense) behandlet i forlikskommisjonen i 1889.4 Grensen går «videre i 

Ret Linie til en Fjældknat, hvorefter Linien skulde trækkes og gaa i ret Linie til de 2 smaa Holme i 

Storvandet». Hvis denne grensen skal bestemmes mer nøyaktig vil det måtte skjønnes over hvor på 

fjellknatten og hvor på holmene eiendomsgrensen går, og grensemerkene skal settes ned. Gamle 

utskiftningene inneholder ofte mange stedsnavn og har derfor også blitt brukt ved innsamling av 

stedsnavn (NOU 1983: 6, s. 96). 

Når det gjelder grensebeskrivelsene kan det også være vanskelig å slå fast om det er ei 

eiendomsgrense eller ei grense som for eksempel bare gjelder skogen, som fastlegges. 

Grensebeskrivelsen må derfor leses i sammenheng med annen dokumentasjon, hvis så finnes.  

Det er kun i et fåtall avskrifter at det vises til et kart som blir tatt opp samtidig med forretningen. Jeg 

viser noen eksempler på gamle kart, og der jeg har avskrifter som er knyttet til et kart viser jeg til det 

underveis. Det normale er at det ikke ble laget kart ved utskiftninger fram til utskiftningsloven av 

1857. For skylddelinger er det helt unntaksvis laget kart. 

Du finner ikke ett enkelt oppslagsverk som dekker eiendoms- og utskiftningsfaglige ord og uttrykk. 

Du må lete i ulike juridiske oppslagsverk, informasjon fra Arkivverket, historiske leksikon mv. Det er 

også store lokale og regionale variasjoner i bruken- og benevnelsen av ulike begrep. 

I lovkommentaren til utskiftningsloven av 1882 er det eget kapittel om utskiftningsterminologi, hvor 

Gausland (1947, s. 9-80) også behandler terminologi i 1821-loven. Dette grunnleggende fagkunnskap 

for å forstå tidligere utskiftninger, men som ofte blir oversett. Spørsmålet er om de som 

 
4 https://media.digitalarkivet.no/view/158925/29 

https://media.digitalarkivet.no/view/158925/29
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gjennomførte utskiftningene på den tida hadde noe forhold til disse begrepene, og om de tok 

hensyn til disse? Her må vi skille mellom de forretningene som bøndene gjennomførte uten noen 

form for assistanse, de som ble brakt inn for forlikskommisjonen og de som til slutt måtte behandles 

av retten. 

Vi ser at domstolene viser til Gauslands omtale av utskiftningsterminlogi, se for eksempel Rt-1954-

425, Rt-1958-773, Rt-1959-785, LF-1998-745, LG-2007-132544 og LH-2015-204085. Alle disse sakene 

er tilgjengelig på LovdataPro. 

Det er viktig å merke seg at lovgivingen som dokumentene er forankret i er opphevet for lengst. 

Noen av lovene er tilgjengelig på LovdataPro, men på langt nær alle. For interesserte så er det bare å 

søke opp gamle lovsamlinger på Nasjonalbiblioteket (www.nb.no), men du må være forberedt på å 

lese gotisk. 

 

1.5 Oppbygning av notatet 
Jeg har delt gjennomgangen i dette notatet i seks deler. I den første delen er det hovedvekt på 

grenseoppganger, men også en del eksempler på skylddelingsforretninger. I andre del ser jeg 

nærmere på utskiftninger, og har delt denne igjen inn i tre perioder. Før 1821, 1821 til 1859 og etter 

1859 fram til 1882. I del tre ser jeg på andre eiendomsdokumenter, og i del fire har jeg eksempler på 

kart i store målestokker. Det vil si kart i målestokk fra 1: 10 000 til 1: 100. I del fem er det mer 

generelt om gamle kart og i del seks forklarer og definerer jeg en del ord og uttrykk som dukker opp i 

gamle eiendomsdokumenter. 

Helt til slutt har jeg listet opp og kommentert litteratur som kan være til hjelp, samt lagt inn noen 

lenker til gamle forordninger og lover. De fleste publikasjonene ligger fritt tilgjengelig på 

Nasjonalbiblioteket (www.nb.no). For de som ønsker en bredere og mer utfyllende behandling av de 

sakstypene jeg viser eksempler på her, har jeg listet opp en del anbefalt litteratur. 

Det er mange lenker i dette notatet. Dette er for å gi leseren rask tilgang til ulike nettsteder og den 

faglitteraturen som er brukt. Faren med så mange eksterne lenker er lenkebrudd. Planen er å 

revidere notatet jevnlig. Det beste er derfor å bruke denne digitale adressen: Eiendomshistorie_-

_dokumentsamling_med_kommentarer.pdf (nmbu.no). Øverst i dokumentet vil det stå dato for siste 

ajourføring.  

 

  

http://www.nb.no/
http://www.nb.no/
https://www.nmbu.no/sites/default/files/eiendomshistorie_-_dokumentsamling_med_kommentarer.pdf
https://www.nmbu.no/sites/default/files/eiendomshistorie_-_dokumentsamling_med_kommentarer.pdf
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2 Grenseoppganger, skylddelingsforretninger og målebrev 

2.1 Innledning 
Klarlegging og oppgang av eiendomsgrenser har vært og er en viktig forretningstype, og som dere 

ser av denne oversikten så har kjært barn mange navn. Byttebrev, delebrev, delebemerkning, 

opgangsforretning og grenseoppgang er eksempler på dokumenter hvor formålet har vært å gå opp 

ei grense. Det finnes også en del lokale betegnelser. I Voss og Hardanger ble for eksempel 

«steiningsforretning» brukt om grenseoppgang,  i hvert fall på slutten av 1700-tallet og i 

begynnelsen av 1800-tallet. 

Så har vi skylddelingsforretningene. Et viktig tidspunkt er skylddelingsforordninga av 18. desember 

1764. Da ble de gitt et påbud at når en eiendom ble delt skulle den nye enheten få en 

forholdsmessig del av skylda fra den eiendommen den skilt ut i fra, se Sevatdal mfl. (2017, s. 241-

243) eller Wikipedia. I de dokumentene jeg viser til, ser dere resultatet av den skjønnsmessige 

vurderingen som ble gjort ved skylddeling. Vi får sjelden innblikk i de materielle vurderingene (hva 

de faktisk vektla når skylda skulle fastlegges) som ble gjort. 

Målebrev er tatt med fordi det i kommuner med bystatus ble gjennomført slike forretninger langt 

tilbake i tid, se Solli (2017, s. 293 flg.). Noen bykommuner etablerte tidlig et oppmålingsvesen, for 

eksempel Bergen som opprettet sitt allerede i 1687.5 Med andre ord nesten 90 år før opprettelsen 

av Kartverket (Norges geografiske oppmåling) i 1773 og mer enn 170 år før Utskiftningsvesenet ble 

opprettet i 1859. Poenget mitt er at det finnes mye kunnskap og historie i de kommunene som var 

tidlig ute med å etablere et oppmålingsvesen. 

 

2.2 Byttebrev 
«Byttebrev» er benyttet både i forbindelse med deling av eiendom, men også ved grenseoppgang. 

Byttebrev ble brukt langt tilbake i tid, i hvert fall til på slutten av 1500-tallet.  

«Bytte» eller «byte» blir av Ivar Aasen (2003) gitt 3 ulike forklaringer som er relevante i vår 

sammenheng. 1) ombytting, 2) deling, utskiftning eller 3) skjel (dansk), grense, grensemerke. Siden 

«bytte» både kan bety utskiftning og grensemerke må vi studere innholdet i forretningene nærmere 

før vi kan konkludere med hvilke type det er. Bytestein vil for eksempel være det samme som 

grensestein. 

 

Bytte og skiælbrev 1817, Avskrift fra Statsarkivet i Trondheim: 

https://media.digitalarkivet.no/view/158984/20 

Eierne hadde grenser som var «til deels ukjendelige». De opprinnelige grensebekrivelsene var svært 

gamle, noen helt tilbake til 1666. Grensene blir merket med kryss i trær og det blir vist til lokalnavn 

og topografi.  

Ordet «skiæl» betyr grensemerke og er inspirert av det danske språk. Grensen ble blant annet 

merket med kryss i «fyrretræer» (furutrær). 

 

 
5 Her kan du se en filmsnutt om oppmålingsvesenet i Bergen når det fylte 300 år. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Skylddelingsforretning
https://www.nb.no/items/d27ba67b655d56416919e8bea68a33e2?page=39&searchText=%22oppm%C3%A5lingsvesenet%20i%20bergen%22
https://media.digitalarkivet.no/view/158984/20
http://www.norge-rundt.no/video/2384
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Byttebrev 1821, Avskrift fra Statsarkivet i Trondheim: 

https://media.digitalarkivet.no/view/158984/108 

Eierne, sammen med to vitner har delt skogen og noen husmannsplasser som lå i fellesskap. Det 

beskrives slik: «have os byttet den til Gaarden Gjermundnes hørende Skov og de under bemeldte 

Gaards beliggende Huusmandspladse på følgende maade …».  

Grensemerker ble hugget i trær, vinkel oppgitt i hoved himmelretninger (sør, nord, øst og vest) og 

lokale navn ble benyttet. «2det Bytte, kaldes Myrledbyttet og tilhører Bønderne. Mærkerne ere … og 

en liden Furre med +, …». 

En kan spørre seg hvorfor det ble hugget grensemerker i noe så uvarig som et tre. Det kan skyldes at 

det var det enkleste og mest rasjonelle. I tillegg ble nok skogen oppsøkt mer på 1800-tallet enn i dag. 

Det var blant annet behov for ved til å fyre med og tømmer til vedlikehold av bygninger. Det vil si at 

bøndene hadde mer kontroll på grensene. 

I dette tilfellet er grensemerkene stort sett hugget i furutrær. Furutre blir normalt eldre enn grantre, 

og i den grad en kan velge vil nok kryss i ei furu være mer varig enn i ei gran. I denne forretning er 

det også hugget kryss i older. Det vil si et oretre. Or har mange ulike navn avhengig av hvor du er i 

landet, se her. 

 

Byttebrev 1819, Avskrift fra Statsarkivet i Trondheim: 

https://media.digitalarkivet.no/view/158984/64 

I dette dokumentet brukes betegnelsen «bytte-punkter». Grensen beskrives med nedsatte 

grensesteiner (eksempel: «tredobbelt6 nedsatt steen med kul under»), merker hugget i trær og i fjell. 

For noen grensemerkers del ble det hugget inn en bokstav for å markere for eksempel nord og sør. I 

dette byttebrevet oppgis det ingen retninger.  

«… med kul under …» betyr at det ligger kull under grensesteinen. Det gjøres for at det ikke skal 

være tvil om at det er en grensestein. I andre tilfeller (ikke i denne saken) brukes glasskår.  

 

2.3 Conducteurforretning 
Dette er en offentlig gjennomført forretning av en konduktør (landmåler). Konduktørene var ansatte 

av stiftsamtmennene. De målte blant annet opp eiendommer og det er grunn til å tro at det ofte ble 

laget kart i forbindelse med disse forretningene, samt at det ble skrevet en konduktørprotokoll. I 

noen tilfeller ble også conducteurforretning brukt som betegnelse når det ble gjennomført en 

utskiftning. 

Les mer om konduktører/ generalkonduktør i Norsk historisk leksikon eller i Arkivfagets 

profesjonalisering. I publikasjonen Statsarkivet i Kongsberg: Dokumentene forteller omtales en 

forretning hvor et kart et tatt opp av en kartkonduktør. En av det mest omtalte kartkonduktører er 

Hans Lemmich Juell. 

 

 
6 Se Moen jr. (1983, s. 38) for en illustrasjon av grensestein med tre vitner. 

https://media.digitalarkivet.no/view/158984/108
https://snl.no/or
https://media.digitalarkivet.no/view/158984/64
https://www.nb.no/items/52df936e44152c43e0b624c2e2889ef9?page=111&searchText=generalkondukt%C3%B8r
https://www.nb.no/items/cb5703457fe04712c82f975ef9a49c48?searchText=kartkondukt%C3%B8r&page=21
https://www.nb.no/items/cb5703457fe04712c82f975ef9a49c48?searchText=kartkondukt%C3%B8r&page=21
https://www.nb.no/items/126fdf4f2f99b9f9949df0fbc4319987?page=21&searchText=kartkondukt%C3%B8r
https://www.arkivverket.no/om-oss/hva-er-arkivverket/statsarkivet-hamar-100-ar/en-dyktig-karttegner
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Conducteurforretning 1867, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: 

https://media.digitalarkivet.no/view/38540/254 

Forretningen er mellom gården «Young østre» (i dag østre Jong) og «Bjørnegaard» i vestre Bærum, 

og gjelder fastleggelse av grenser for et makeskifte. Det vises til et kart når grensen beskrives. «Fra 

det paa Kartet med Bogstavet A betegnede Punct, der ligger 19 Alen fra den af Staffeldt opførte 

Hovedbygnings nordre Hjørne, …» 

Det var Anthon Løvstad Civilingenieur og Conducteur i Akershus amt som gjennomførte 

forretningen. 

I dette tilfellet vil det være en fordel å ha tilgang til kartet, men hvor befinner kartet seg? Det har vi 

lite kunnskap om. Mest sannsynlig er det i privat eie og befinner seg på en av de omtalte gårdene.  

 

Conducteurforretning (Udskiftningsforretning) 1837, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: 

https://media.digitalarkivet.no/view/38540/312 

Forretningen er på gården Kjus i Nes prestegjeld. Dette er en god illustrasjon på at det er viktig å lese 

hele dokumentet, ikke bare overskriften. Overskriften er «Conducteurforretning», men litt lenger 

ned i dokumentet er det opplysning om at forretningen har «… til Hensigt at udskifte den 

ovennævnte Gaarde tilhørende Sameieskov overeensstemmende med Loven af 17de August 1821.» 

Dette er med andre ord en utskiftning etter 1821-loven.  

Conducteuren (Scheldrup) skulle først måle opp skogens grenser (yttergrenser), for så å gjennomføre 

delingen. De som grenser til skogen, vil være med å befare grensene. Det skal tas opp et kart og 

målestokken oppgis til å være 1: 5 000. Siden det er i 1837 vil det være i alen. Det gis sparsomme 

opplysninger om grenseforløpet i protokollen. I dette tilfellet vil det være nødvendig å ha 

utskiftningskartet tilgjengelig. Dette kartet er også mest sannsynlig i privat eie. 

 

2.4 Declaration 
Deklarasjon eller erklæring kan brukes i ulike sammenhenger, og er ikke kun forbeholdt saker om 

eiendom.  

 

Declaration 1845, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: https://media.digitalarkivet.no/view/38540/54 

Denne erklæringen er skrevet for å unngå tvist om skoggrensene i framtida mellom gårdene vestre 

og østre Lileng. Gårdene ligger i det som i dag er Sarpsborg kommune.  

 «… følgende Declaration som herefter skal tjene til gjensidig Efterretning og Efterlevelse af os og 

efterkommende Eiere …». Grensene blir merket med kryss i tre og retningen beskrives enten ved 

angivelse av et topografisk punkt (for eksempel fjelpynt) eller med hoved himmelretning. 

Deler av den andre grenselinjen beskrives slik: «Det vestre Skovdele tager sin Begyndelse ved en 

Kjelde ved Vognskurjørnet ved vestre Lileng gaaer der fra i nord over Vei som gaaer til Gangestad 

ved en Fjelpynt der fra i nord til et Grantræ tæt ved for nævnte Vei …» 

 

https://media.digitalarkivet.no/view/38540/254
https://media.digitalarkivet.no/view/38540/312
https://media.digitalarkivet.no/view/38540/54
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2.5 Delebemærkning 
Delebemærkning er en annen betegnelse på delebrev eller delekontrakt, og da i den betydning at 

partene går opp en felles grense og skriver en avtale om grenseforløpet. 

 

Delebemærkning 1861, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo:  

https://media.digitalarkivet.no/view/38542/50 

I denne forretning var eierne enige om å gå opp «skogdelene» for gården Røed i Fredrikstad 

kommune. Det vil si grensene for skogen. De ble enige om grenseforløpet. Grensekryss ble hugget i 

trær og markert med steinrøyser. Et grensepunkt mellom tre eiere ble beskrevet slik: «… og endog 

en Gran, der er X huggen paa 3 sider, som er Delepunct mellem alle tre Eierne, …». Det ble ikke 

hugget grensemerker i stien eller fjell. Retning beskrives ved hoved himmelretninger. 

Det kan være vanskelig å lokalisere eiendommen i dagens kartverk (for eksempel Norgeskart). I dette 

tilfellet søkte jeg på «Hafviken» og «Alterskjæret» uten særlig hell, men fikk treff på 

«Elingårdskilen». I delebemerkningen skrives det slik «Ellinggaards=kilen». 

 

2.6 Delebrev 
Delebrev har i hvert fall to ulike betydninger. Den mest vanlige bruken av ordet er ved deling av 

eiendom, og gjerne i kombinasjon med en minnelig utskiftning. 

I noen tilfeller kan det óg være en oppgang av en tidligere grense. Da betyr ordet «dele» grense. 

 

Delebrev 1827, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: https://media.digitalarkivet.no/view/38527/132 

I denne saken har partene blitt enige om å bytte og å dele et felles beite (havn) og skog. Gården 

heter øvre Lunde i Sarpsborg kommune.  

Deling ble gjennomført og grensemerker ble hugget i fjell og ulike trær (furu og gran). Det blir ikke 

oppgitt avstand mellom grensemerkene og retningsangivelsen er bare de fire hovedretningene. Det 

blir videre gitt fri veg over hverandres beite. I grensebeskrivelse står det at det «der bliver et Knæ 

paa Delingsgjerdet». Det betyr at de blir en retningsendring. 

 

2.7 Delekontrakt 
Deele-kontrakt eller delekontrakt er saker hvor partene går opp og merker eksisterende grensene 

eller deler en felles eiendom. Det er tilsvarende som for delebrev. I tillegg er delekontrakt brukt i 

betydning minnelig utskiftning. 

 

Deele-Contract 1817, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: https://media.digitalarkivet.no/view/38545/64 

I denne saken gir partene uttrykk for at det er lenge siden de har gått opp eiendomsgrensene. Det er 

på gården Holte i Hvaløer Præstegield (Hvaler). 

Grensemerkene beskrives med lokale navn. «I Skoven begynder Deelet fra et Bierg kaldet 

Refhulbierget og følger mærkede Træer til det nordre Kasseledet».  

https://media.digitalarkivet.no/view/38542/50
https://media.digitalarkivet.no/view/38527/132
https://media.digitalarkivet.no/view/38545/64
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Partene avtaler ulike rettigheter til bryggeplass og vei/ sti. Det avtales også hva som skal skje ved 

brudd på avtalen. «skal betale til Sognets Fattigcasse 10 norske Species». 

 

Delecontract av 1826, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: 

https://media.digitalarkivet.no/view/38527/117 

De to partene på gården Bothner i Hvaløer Præstegield er enige om å dele felles «ejende Gaard og 

Skov» og det bevitnes av to personer. Grensen merkes og beskrives og hoved himmelretninger 

oppgis, men ikke avstand mellom grensemerkene. 

 

Delecontract/ Mindelig udskiftningsforretning 1842, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: 

https://media.digitalarkivet.no/view/38538/349 

Her krever oppsitterne på Bjørnstad å få «opgjort et mindeligt og mere regelmessigt Dele mellem 

vores Jordeiendomme, der tilforn har været for meget om hinanden …»  

De nye eiendommene beskrives. Utmarka, setermark og skog er inngjerdet, og blir fortsatt liggende i 

fellesskap. Når det gjelder grensemerkingen så gis det en litt uvanlig bestemmelse. «… i denne 

nævnte Rogn- og Hæggetræær, naar de forgaaer, erstattes ved jordfaste Stene, …». Det sies med 

andre ord noe om hvordan partene skal merke grensepunktene når trærne en gang forsvinner. 

 

2.8 Delingsforretning 
En delingsforretning er som navnet sier en oppdeling av eiendom eller i mange tilfeller deling av et 

fellesskap. I mange tilfeller er det samme prinsipp som ved utskiftning (se eksempel i 

Delingsforretningen fra 1852). 

 

Delingsforretning 1844, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: 

https://media.digitalarkivet.no/view/38539/141 

Vi er på gården Bekkedal i Hurdal prestegjeld. I denne saken deles en eiendom i tre, hvor en får ½-

del og de to andre ¼-del hver. Eiendommen lå i fellesskap. Delingen likner på en utskiftning. Partene 

er enig om delingen og den gjøres uten sakkyndighet. Hjemmarken (innmark) og utmark deles, de 

hustomtene som de har fra før beholdes. To vitner innkalles før de skriver under. Grensene merkes 

med jordfast stein, kryss i tre, peler, staker, følger steingjerde osv. Det oppgis ingen avstand mellom 

grensemerkene og retningsangivelsen er hoved himmelretninger. 

 

Delingsforretning 1852, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: 

https://media.digitalarkivet.no/view/38528/378 

Denne saken gjelder deling av et fellesskap bestående av to eiere på gården Skaantorp i Onsøy. 

Eiendommen skal deles i to like store deler. Selve delingen ble gjennomført av fogden (lensmannen) 

og to laugrettesmænd. Det blir laget en delingsplan og grensene blir beskrevet. Videre går det fram 

av teksten at det blir «udskiftet». Det blir ikke oppgitt avstand mellom grensemerkene og kun hoved 

https://media.digitalarkivet.no/view/38527/117
https://media.digitalarkivet.no/view/38538/349
https://media.digitalarkivet.no/view/38528/378
https://media.digitalarkivet.no/view/38539/141
https://media.digitalarkivet.no/view/38528/378
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himmelretninger. Samtlige hus skulle være til felles bruk i 3 år, deretter skulle også de deles. I dette 

dokumentet står det at eiendommen er «udskifte».  

 

2.9 Markegangsforretning 
Betegnelsen «markegangsforretning» går langt tilbake i tid, i hvert fall til 1400-tallet. Begrepet er 

brukt blant annet i forbindelse med grensene for allmenninger, for bygrenser og mellom private 

grunneiere. For grensen mellom private tilsvarer markegangsforretningen en grensegang.  

Her finner du et markegangskart7 fra 1756 mellom Asdal og Bjorbekk, to tettbebygde områder i 

nærheten av Arendal. 

(Aasen) (2003, s. 450) skriver følgende: «Markegang m. Synsforretning; Befaring af Udmarkene ved 

en Udskiftning eller Grændseregulering. Markegangssak, f. Sag eller Tvist om Markernes Deling.»  

 

Markegangsforening 1859, Avskrift fra Statsarkivet i Trondheim: 

https://media.digitalarkivet.no/view/158939/67 

Saken gjelder to gårdbruks grenser i utmark for gårdene Langseth og Vestre i Ålesund kommune. 

Grensene beskrives med lokale navn og ulike former for grensemerker. Avstand mellom 

grensemerkene blir ikke oppgitt og retningene er sparsomt beskrevet. Avslutningsvis avtales 

rettigheter til beite. «Mærkeskjel» brukes som betegnelse for grensemerke. Det vises videre til 

«hagaarden». Det er mellom innmark og utmark. Det kan og være gjerde «imellem to Gaardes 

Udmarker eller Græsgange». Aasen (2003, s. 248). 

 

Mindelig Forlig/ Markegangs-forretning 1865, Avskrift fra Statsarkivet i Trondheim: 

https://media.digitalarkivet.no/view/158951/1 

Eierne av fire ulike gårdsbruk ble samlet for å bli enige om grensene. Det var gårdene Hurlen, 

Gamblem, Skjelten og Gambleimshaug, som ligger i Ålesund kommune. I dag heter gårdene Hurla, 

Gamlem, Skjeltene og Gamlemshaugen. Som vi ser så kan vi ikke søke på de gamle navnene.  

Grensene beskrives dels til å følge grensegjerder, kryss i fjell og kryss i jordfast stein. Det blir ikke 

oppgitt avstand mellom grensepunktene. Retningen mellom grensemerkene beskrives ganske 

presist, for eksempel slik: «… derfra bøier Linien sig efter Compasstreg syd sydost til en ryg …». Det 

vil si med 16 himmelretningers nøyaktighet.  

 

2.10 Målebrev 
Et målebrev er en beskrivelse av en grunneiendoms grenser, og med beskrivelsen følger et 

målebrevskart. Kartet er i stor målestokk fra 1: 1 000 til 1: 100. I dagligtale brukes ofte bare 

målebrev som en samlebetegnelse for tekst og kart.  

 
7 Aust-Agder museum og arkiv – Kuben. 

https://digitaltmuseum.no/021017817074/kart-over-markegang-mellom-bjorbekk-under-asdal
https://www.nb.no/items/ab700daaabc1acdfa63c1e444c04cfef?page=489&searchText=%22norsk%20ordbog%20med%20dansk%20forklaring%22
https://media.digitalarkivet.no/view/158939/67
https://www.nb.no/items/ab700daaabc1acdfa63c1e444c04cfef?page=287&searchText=%22norsk%20ordbog%20med%20dansk%20forklaring%22
https://media.digitalarkivet.no/view/158951/1
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Før 1965 ble det kun laget målebrev i kommuner med såkalt bystatus. Med Bygningsloven av 18. juni 

1965 § 62 ble det gitt bestemmelser om oppmåling og kartlegging i hele landet. Fra det tidspunktet 

ble det også laget målebrev i landkommuner.  

Bergen oppmålingsvesen ble opprettet i 1687 (Trageton 1987, s. 180) og Christiania 

oppmålingsvesen ble opprettet i 1828 (Lund 1955, s. 13). 

 

Målebrev 1830, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: https://media.digitalarkivet.no/view/38528/122 

Det opplyses om at det er holdt en kart- og oppmålingsforretning i Øvre Woldgade i Kristiania (i dag 

Øvre Vollgate rett nord for Kontraskjæret). Vi vet at det finnes et kart i tillegg til denne beskrivelsen. 

Grensene ble påvist, og da må vi gå ut ifra at det var grensemerker av noe slag uten at det ble 

opplyst i denne saken. Alen er måleenhet og i 1830 var en alen 62,75 cm, jf. Lov av 28. juli 1824 om 

Maal og vægt. Retningsangivelsen er veldig grov og viser bare til de fire hoved himmelretningene. 

 

Målebrev 1873, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: https://media.digitalarkivet.no/view/38531/244 

Kart- og oppmålingsforretning for et areal som skal legges ut til vegformål etter en 

reguleringsbeslutning i Parkveien i Kristiania. Alen og tommer blir fortsatt brukt som måleenhet. 

Retningsangivelsen er veldig grov og viser bare til de fire hoved himmelretningene. Det er den 

samme lengde på alen som forrige målebrev 62,75 cm. Det metriske systemet ble innført ved lov av 

22. mai 1875 (meterkonvensjonen). 

 

Målebrev 1831, Bergen kommune 

Bergen kommune har kanskje landets eldste oppmålingsavdeling. I følge Trageton (1987, s. 180) ble 

den opprettet av Kong Christian V den 19. februar 1687. Med andre ord og lenge før Statens 

kartverk og Utskiftningsvesenet. Her er et målebrev over Teatergaten 15. Både kart og beskrivelse er 

i ett og samme dokument. Det er ikke markert noen grensemerker, de enkelte sider av bygningen er 

målsatt. Målestokken er 1: 200 alen. Gjør et forsøk på å lese beskrivelsen før du ser på avskriften i 

vedlegg 2. 

 

https://media.digitalarkivet.no/view/38528/122
https://media.digitalarkivet.no/view/38531/244
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Figur 8: Kartforretning og målebrev over Teatergaten 15, som i dag er nr. 50 og har gnr. 164/989. 

Kilde: Bergen byarkiv. 

 

Målebrevskart 1893, Bergen kommune 

Her har jeg tatt et utsnitt av målebrevet over Sydnæssmuget no. 7. På samme måte som for 

Teatergaten 15 er det tekst og kart på samme side. Som dere dere ser så grenser Sydnæssmuget til 

Teatergaten i nordvest. Slik er er det svært ofte at målebrev fra ulike perioder grenser inntil 

hverandre. I målebrevet for Teatergaten er målene oppgitt i alen, for Syndessmuget i meter. Det er 

påført avstander fra andre eiendommer (hushjørner vil jeg anta). Legg merke til den uvanlige 

målestokken 1/133 og forkortelsen «n. St.». Forkortelsen står for normal Størrelse alternativt 

naturlig Størrelse. 
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Figur 9: Utsnitt av målebrevet for Sydnessmuget 7, gnr. 164/87. Kilde: Bergen byarkiv. 

 

2.11 Opgangsforretning 
En opgangsforretning er en klarlegging av eksisterende eiendomsgrenser. Bruken av betegnelsen går 

i hvert fall tilbake til tidlig på 1700-tallet. 

Opgangsforretning blir også brukt for oppgang av administrative grenser, for eksempel av byens 

grenser.  
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Opgangsforretning 1845, Avskrift fra Statsarkivet i Kongsberg: 

https://media.digitalarkivet.no/view/43754/239 

I denne saken har partene «opgaaet og fornyet en ældre Grændseline» mellom gårdene Dobbe og 

Stumsnæs i Kragerø. Grensene i dette tilfellet er gått opp uten noen form for sakkyndig bistand. 

Partene har inngått en minnelig avtale. Deler av grensebeskrivelsen er «Stækningen tager sin 

Begyndelse fra en Steen ved det saakaldte Plus ved Brugsbraaten gaaer derfra i en ret Linie til 

Texleklevet, …» Det er med andre ord en relativt upresis grensebeskrivelse i forhold til dagens 

tankegang. 

 

Opgangsforretning 1857, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: 

https://media.digitalarkivet.no/view/38528/189 

Opgangsforretningen var mellom Lislebye og Nyegaard. Da er vi sentralt i Fredriksstad. I dag heter 

gårdene Lisleby og Nygård. Det vises til en elv, og det er Glomma. Denne forretningen ble også 

gjennomført uten sakkyndig bistand, 

Grensen gikk i et gammelt steingjerde som var forfalt. De som deltok på en opgangsforretning i 1823 

påviste hvor grensen gikk. Partene ble enige, og grensemerker ble laget. 

 

2.12 Overdelingsforretning 
Overdelingsforretninger ble administrert av sorenskriveren og laugrettesmænd. 

Overdelingsforretning er overprøving av en delingsforretning. 

 

Overdelingsforretning 1835, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: 

https://media.digitalarkivet.no/view/38541/337 

I dette tilfellet er det en administrator og åtte laugrettesmænd som avgjør saken. Forretningen er en 

overprøving av en delingsforretning holdt i 1832.  

Etter forhandlinger blir partene enige om delingen mv. Det inngås en omfattende avtale. Nye 

grenser beskrives og det avtales rett til kjøreveg ifm. med pløying og innhøsting. Tømmerdrift og 

drift av krøtter blir forbudt på kjørevegen mv. En av partene stilte med sakfører og må selv dekke 

denne kostnaden. Forliket ble opplest og alle samtykket. Det ble ikke gjort endringer i 

skyldsettingen. 

 

2.13 Overskyldsætningsforretning 
Overskyldsætningsforretninger ble administrert av sorenskriveren med laugrettesmenn8. Ved denne 

type forretning overprøves en skyldsetning. 

I Lov om Delings- og Skyldsætnings-Forretninger av 28. mai 1845 § 2 og § 3 er det bestemmelser om 

overskjønn (overskyldsætningsforretning). Blant annet skal overskjønnet avgjøres «af det dobbelte 

 
8 Skjønnsmann (ofte ubetalt), se Eknes (1926, s. 95a). 

https://media.digitalarkivet.no/view/43754/239
https://media.digitalarkivet.no/view/38528/189
https://media.digitalarkivet.no/view/38541/337
https://www.nb.no/nbsok/nb/abe30e4140992f3e114c9d6e71a81213?lang=no#969
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Antal Mænd», jf. § 2. I overskyldsætningsforretningen som er vist til nedenfor deltar hele åtte 

laugrettesmend. 

 

Overskyldsætningsforretning 1845, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: 

https://media.digitalarkivet.no/view/38537/448 

Ekstrarett med sorenskriveren som administrator ble satt på gården Qverner i Agers Thinglag. Med 

seg hadde han åtte laugrettesmend. En skylddelingsforretning var påanket, eiendommene ble befart 

og skyldsatt. Forretningen ble avsluttet slik: «Begge Parter erindrede ved Forretningen, at de troede 

at have faaet formeget Skyld paa sin Deel.» 

 

2.14 Separationsforretning 
Separasjonsforretning ble brukt når en eiendom skulle skilles ut med påfølgende skyldsetning. 

Denne betegnelsen ble i hvert fall brukt på 1700-tallet. 

 

Separationsforretning med påfølgende skyldsætning 1797, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: 

https://media.digitalarkivet.no/view/38539/171 

I denne saken ble en del av eiendom Søndre Løchen i Raade Præstegield fraskilt og solgt, og deretter 

skyldsatt. Retten og seks laugrettesmænd er med for å behandle saken. Partene påviste et «styke 

mark» som var inngjerdet. Grensene ble så beskrevet med hoved himmelretninger og deele-gaarder 

(grensegjerde). Retten vurderte jordas kvalitet og skyldsetter deretter. Det ble videre avtalt at 

kjøperen forpliktet seg til 1 plogdag med hest og i spesielle tilfeller «fri-skyds». Bøndene skulle 

nemlig gi fri skyss til Kongens behov. Friskyss var en stor byrde. 

 

2.15 Skyldsætningsforretning  
Denne type forretning ble regulert av Lov om delings- og skyldsætningsforretninger av 28. mai 1845. 

Den omtales ofte som skylddeling eller skylddelingsforretning. Denne typer forretning medfører 

deling av eiendom ved kjøp og salg. Skylddelingen gjøres av lensmannen (fogden) og fire 

laugrettesmænd. 

Ansvaret for å holde skylddelingsforretninger ble overført fra sorenskriveren til lensmannen, men 

visse unntak som framgår av § 1. 

 

Skyldsætningsforretning 1846, Avskrift fra Statsarkivet på Hamar: 

https://media.digitalarkivet.no/view/118040/329 

Forretningen er på gården Holøyen i Øversjødalen i Tolga kommune. Skylddelingen inneholder 

opplysninger om skyldsettingen av en seter. Både kjøper og selger var til stede. Grensen beskrives 

med lokale navn, retningene oppgis i hoved himmelretninger, mens lengdemål blir ikke oppgitt. 

Havnerettighet (beite) på et gitt sted blir overført til kjøperen. Laugrettet befarte eiendommen. 

 

https://media.digitalarkivet.no/view/38537/448
https://media.digitalarkivet.no/view/38539/171
https://www.nb.no/nbsok/nb/abe30e4140992f3e114c9d6e71a81213?lang=no#969
https://media.digitalarkivet.no/view/118040/329
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Skyldsætningsforretning 1849, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: 

https://media.digitalarkivet.no/view/38540/56 

Skylddelingen er over gården Langeveien under Aaserød i Sarpsborg kommune. I denne saken vises 

til det til den aktuelle loven, noe som ikke alltid blir gjort. Den delen som blir fradelt blir skyldsatt og 

så beregnes det hvor mye den gjenværende del har av skyld. Laugrettet befarte det solgte stykke og 

merket grensen. I dette tilfellet blir lengde oppgitt i alen, mens retningene oppgis i hoved 

himmelretninger. 

 

  

https://media.digitalarkivet.no/view/38540/56
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3 Utskiftninger 

3.1 Innledning 
Jeg har valgt å dele utskiftningene inn i tre perioder. Den første perioden er fram til 1821. De eldste 

utskiftningene jeg viser til er fra 1781 (et utskiftningskart) og fra 1796 (en avskrift). Den andre 

perioden er mellom 1821 og 1859. Dette er den perioden hvor utskiftingsloven av 1821 gjaldt. Den 

tredje perioden er fra 1859 og fram til utskiftningsloven av 1882. Det er den perioden hvor 

utskiftningsloven av 1857 gjaldt og vi fikk opprettelsen av Utskiftningsvesenet i 1859. Jeg vil vise 

eksempler på avskrifter og utskiftningskart for hver av periodene. 

Det er viktig å være klar over at det var først ved utskiftningsloven av 1821 at det var hjemmel til å 

hjemmel til å ordne opp i teigblanding, jf. § 6 andre ledd og § 11 andre ledd. Før 1821 gikk 

utskiftning stort sett ut på å dele eiendom som lå i fellesskap. Vi har mange eksempler på at 

resultatet av en slik utskiftning ble lange smale skogteiger.9 Dette ble gjort for å få en rettferdig 

deling. Lange smale teiger har senere skapt utjenlige forhold for skogsdrift og i mange tilfeller har de 

blitt krevd jordskifte for å få en mer tjenlig situasjon.  

Selv om det ble hjemmel til å ordne teigblanding i 1821, dominerte oppløsning av felleskap som lå i 

sameie. Det skyldes blant annet at behandling av teigblanding krevde mer fagkyndighet. Bjerkås 

(1998, s. 180) trekker fram at utskiftningsloven 1821 ikke stilte krav om «utskiftningsfolk med 

spesialutdanning». Bøndene måtte klare seg selv og det var ikke enkelt ved innmarksutskiftninger 

hvor det var behov for bonitering og regning. Etter § 11 andre ledd skulle en ved teigbytte være 

vernet mot tap, slik det også er i dag.  

Når det gjelder gjennomføringen av utskiftningen, så har den variert avhengig av hvem som 

gjennomførte den og i hvilken tidsperiode den ble gjennomført. Som en hovedregel kan vi si at når 

bøndene selv kom til enighet er utskiftningen kortfattet. Den blir noe mer omfattende hvis 

forlikskommisjonen eller retten har stått for gjennomføringen. 

Et eksempel på en bygdebok som bruker utskiftningskartene aktivt er de fem bindene over Eidskog 

skrevet av Engen (1982, 1985, 1988, 1995 og 1996). Det er en rekke eksempler på utskiftningskarte 

både før og etter 1821 laget av Hans Lemmich Juell. Bøkene har mange detaljerte opplysninger og 

kan brukes for å tidfeste mange av Juells konseptkart. Engen (1982, s. 15) understreker at kart er en 

uunnværlig del av ei- gards- og brukshistorie. 

 

3.2 Utskiftninger før 1821 
Det var ingen særskilt utskiftningslovgiving før 1821, men det var noen få bestemmelser i Christian 

5s Norske Lov av 1687, se spesielt 3-12-15, 3-14-8 og 5-2-68, se også Thunæs (1910, s. 5) og Kvestad 

(2022).  

Bestemmelsen i 3-12-15 lyder slik:  

«Have to, eller flere Mænd, Skov, eller Mark, tilfællis, da skal ingen bruge mere derudi, end 

som hans Lod kand taale; Og dersom nogen vil bruge mere, da maa Lodsejerne byde hannem 

til Lod, saa at hver sin Part kand udskiftis paa den samme Maade, som Loven siger om 

Odelsskifte; Ti den bør at nyde Skifte, som Skifte begærer. Haver nogen Fællis-Skov med 

Kongen, eller Kirken, da maa hand lade det skifte ved Sorenskriveren og sex uvillige Mænd 

 
9 Se et ekstremt eksempel i denne utskiftningen over Hernes sameieskog i Elverum eller en mer moderat 
deling her i Brattåsen og Slettkjølen i Kongsvinger (ikke langt unna Store Åfloen). 

https://www.hf.uio.no/iakh/tjenester/kunnskap/samlinger/tingbok/lover-reskripter/chr5web/chr5_03_12.html
https://www.hf.uio.no/iakh/tjenester/kunnskap/samlinger/tingbok/lover-reskripter/chr5web/chr5_03_14.html
https://www.hf.uio.no/iakh/tjenester/kunnskap/samlinger/tingbok/lover-reskripter/chr5web/chr5_05_02.html
https://www.nb.no/items/3e59243391e964129450cc1ed4c88b6a?page=285&searchText=utskiftningskart%20%20%201821
https://www.idunn.no/doi/10.18261/kp.115.3.4
https://www.idunn.no/doi/10.18261/kp.115.3.4
https://media.digitalarkivet.no/view/36328/270
https://media.digitalarkivet.no/view/36328/181
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om hand vil, saa hver kand vide sin Lod og bruge sit eget eftersom hannem synis sig bedst og 

gavnligt at være.» 

Det kan være vanskelig å slå fast ved å lese avskriftene om det er en utskiftning eller ikke. Står det 

eksplisitt at det en utskiftning og oppløsning av et fellesskap, kan vi være mer sikre. I utskiftningene 

før 1821 er det svært sjelden at lovhjemlene nevnes.   

Utskiftningene før 1821 «bestod i reglen i deling mellem arvinger, og delingen utførtes paa en 

saadan maate, at der opstod teigblanding. Laa eiendommen før i teigblanding, ble denne ved 

delingen gjort endda med indviklet idet hver teig blev delt paany.», se Juvkam (1917, s. 5). 

Juvkam (1917 s. 7) konkluderer med at «Nærmere regler for fremgangsmaaten ved utskiftninger 

manglet næsten helt.» Vi finner heller ikke igjen bestemmelsene om målemetoder som vi 

opprinnelige hadde i Magnus Lagabøtes landslov. Den lød slik: «Der skulde brukes stang eller snor til 

maaling indengjærdes, utengjærdes øiemaal.», her etter Juvkam (1917, s. 5). 

Rentekammeret10 i Danmark sendte i 1803 et «cirkulære» til norske lokale myndigheter. Bakgrunnen 

var å legge grunnlaget for nye utskiftningsbestemmelser. En viktig del av dette arbeidet var å få en 

oversikt over forekomsten av jordskiftefellesskap og servitutter og hvorvidt det var avholdt 

utskiftninger. Denne oversikten er gjengitt i Juvkam (1917, s. 9-20). Dette er den beste kilden vi har 

for status på utskiftningene og hvilke problemer det medførte før den første landsdekkende 

utskiftningsloven i 1821. Oversikten viser store regionale variasjoner. 

 

Skov og Marks Deeling og Udskiftning 1796, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: 

https://media.digitalarkivet.no/view/38536/159 

Utskiftningen er på gården Aas i Nes prestegjeld (Nes kommune i dag). Gården ligger vest for 

Glomma. I denne utskiftningen deles eiendommen i tre. To får hver sin skogteig. Den tredje teigen er 

brukt til havning (beite) og skal fortsatt være i fellesskap, mens tre andre eier skogen. 

Husmannsplassene fordeles slik at noen tilfører eieren av nordre del og andre eieren av søndre del. 

Når det gjelder jordareal i skogen, så brukes den av den som eier skogen. Grensebeskrivelsen viser til 

lokale stedsnavn, noen få grensekryss og hoved himmelretninger. 

 

Dele og Udskifte 1802, Avskrift fra Statsarkivet på Hamar: 

https://media.digitalarkivet.no/view/117984/36 

En ganske stor utskiftning mellom sameie i skog og mark både hjemme og på seteren skulle deles på 

gården Søndre Sætre i Åsnes kommune. Rydningsland tilhørende gården og husmannsplassene 

skulle ikke utskiftes. Det ble bestemt at det skulle tas opp et kart, og Conducteuren Hr. Capitain von 

Oppen ble engasjert. Delingen beskrives, og retningene er i hoved himmelretninger. Så snart 

Ophugningen» av alle nevnte grenselinjer er fullbyrdet så skulle det kastes lodd om hvem som skulle 

få de enkelte teigene. Hva som menes «Ophugning» vet vi ikke. Det kan være at grenselinjen ryddes 

eller at den merkes. Hadde vi hatt kartet ville vi hatt mer kunnskap om sluttresultatet. Von Oppen 

skulle ha 50 riksdaler for oppmålingen, delingen og kartet. Han fullstendige navn var Gothelf Magnus 

von Oppen. Les mer 0m utskiftningen på Søndre Sætre her. 

 
10 Rentekammeret var betegnelsen for funksjonen i statsadministrasjonen som ivaretok økonomiske og 
materielle anliggender i Danmark-Norge. Se her for mer om Rentekammeret. 

https://www.nb.no/items/d64884d92da9c360cd0b6b1d50387c8c?page=1&searchText=Tr%C3%A6k%20av%20Utskiftningsv%C3%A6senets
https://www.nb.no/items/d64884d92da9c360cd0b6b1d50387c8c?page=1&searchText=Tr%C3%A6k%20av%20Utskiftningsv%C3%A6senets
https://www.nb.no/items/d64884d92da9c360cd0b6b1d50387c8c?page=1&searchText=Tr%C3%A6k%20av%20Utskiftningsv%C3%A6senets
https://media.digitalarkivet.no/view/38536/159
https://media.digitalarkivet.no/view/117984/36
https://www.nb.no/items/7a5cd6baa4395f1f4143698e404bb9e6?page=181&searchText=%22von%20oppen%22
https://no.wikipedia.org/wiki/Rentekammeret
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Uddeelings Forretning 1805, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: 

https://media.digitalarkivet.no/view/38516/57 

 

Dette er en Uddeelings Forretning mellom Sørle og flere andre gårder i «Schieberg» (Skjeberg). Her 

blir det brukt en litt uvanlig betegnelse på utskiftning. Saken behandles av retten og fire 

laugrettsmenn. Beskrivelsen er omfattende og innholder langt flere formaliteter enn de 

forretningene som er behandlet av forlikskommisjonen eller av bøndene selv. Når det kommer til 

grensebeskivelse så er ikke den noe mer presis eller detaljert enn ved andre forretninger. Det oppgis 

ingen avstand og retningene er i hoved himmelretninger. Eiendommene og grensene beskrives. 

Grensemerkene er en blanding av kors hugget i fjell, røyser, kors i trær og til punkter i landskapet/ 

lokale plasser («Stolpeboe Berget, derfra langs med Pladsene Smedehytten, Dæmmene, …»). 

Kostnadene ved utskiftningen ble fordelt etter den enkelte eiendoms skyld. 

 

Udskiftnings og Deelingsforretning 1816, Avskrift fra Statsarkivet i Trondheim: 

https://media.digitalarkivet.no/view/158984/7 

Forretningen er på gården Mjelva i Romsdalen. I overskriften til dokumentet står det 

«Deelingsforretning», men litt lenger ned blir det spesifisert til å være en « Udskiftnings og 

Deelingsforretning». En gård som er drevet i fellesskap skal deles i to. Den omfatter både jord og 

skog. Grensene er merket med «mærkesteen», vinkel er hoved himmelretninger og det oppgis en 

del lokale navn. Som betegnelse på grensemerke benyttes blant annet «hjørnesteen». Det blir gitt 

rett til fri vei og «husetomter» på annen manns grunn hvis det behøves, men ikke på åker og eng. 

 

Eksempel på utskiftningskart før 1821 

Kartet nedenfor er fra utskiftningen av Kvikne heimraster i perioden 1779 til 1782. Utskiftningen og 

kartet var sentralt i en dom fra Eidsivating lagmannsrett publisert i LE-2019-25652. Det er god øvelse 

å lese dommen fra lagmannsretten og samtidig studere kartet.  

Samtidig er denne avgjørelsen et godt eksempel på hvor viktig eiendomshistorien kan være for 

avgjørelsen av en tvist. Det forventes at jordskiftedommerne har slik kunnskap. 

Kartet betegnes som et situasjonskart, men er allikevel et utskiftningskart. Det kan være vanskelig å 

lese det som står i tekstfeltene på kartet. Hvis det er avgjørende for forståelsen og bruken av kartet, 

vil det være aktuelt å få gjennomført en avskrift.11  

Hva er forklaringen på «Contra Situations Cart»? Contra eller kontra betyr at det foregående 

forandres eller oppheves. I forordning av 31. mars 1719 gis det et påbud om at det skal tas opp et 

situasjonskart i åstedsaker, jf. § 4. Først ble det tegnet et hovedkart. Hvis en eller flere av partene 

ikke var fornøyde med kartet, så kunne de kreve at et kontrakart ble tatt opp som viste påstanden 

om grenseforløp. I Fladby og Andressen (1981, s. 38) er det et eksempel på hovedkart og kontrakart 

 
11 Se eksempel på en slik avskrift for et udatert konseptkart over Risberget av Hans Lemmich Juell. Mest 
sannsynlig er kartet fra før 1821. 

https://media.digitalarkivet.no/view/38516/57
https://media.digitalarkivet.no/view/158984/7
https://media.digitalarkivet.no/view/36328/255
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over det samme området.  Se også omtale av kontrakart i Harris (1991, s. 84-85) og Hagerup (1895, 

s. 533). 

  

 

 

Figur 10: "Contra Situations Cart over Hiem Rasterne og Sameye Marcken udi Qvigne Annex og 

Froens Præstegield J Gulbransdahlen". Kartet er fra 1781. Generalkonduktørens arkiv nr. 261. 

Riksarkivets arkivreferanse: RA/EA-5930/T/T022/T022f. 

 

En som laget mange utskiftningskart før 1821 var kartkonduktør Hans Lemmich Juell. Det er en stor 

samling av konseptkart som han har laget (utkast til kart som ble laget ute i felt) i kartsamlingen til 

Statsarkivet på Hamar. Juell virket hovedsakelig i Hedmark, men også andre steder på Østlandet. Det 

mest kjente utskiftningskartet han har laget er nok Sorknes i Solør i 1803-1804. Det kartet ble 

betegnet som geometrisk delekart. Det er kun konseptkartene og noen få endelige utskiftningskart 

som finnes i offentlige arkiver. De andre kartene er i privat eie. Det er noen konseptkart som er 

nesten ferdigstilte, se for eksempel kart over området mellom Glåma og Hasla i Åsnes kommune. 

https://www.arkivverket.no/om-oss/hva-er-arkivverket/statsarkivet-hamar-100-ar/en-dyktig-karttegner
https://www.kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=896
https://media.digitalarkivet.no/view/36328/163
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Juell tegnet også en rekke kart etter 1821, og han holdt på den samme utformingen. Det er derfor 

lett å se at det er et «Juell-kart».12 

 

3.3 Utskiftninger i perioden 1821 til 1859 
Utskiftningsloven av 17. august 1821 var den første særskilte utskiftningsloven som gjaldt for hele 

landet. Det ble ikke laget retningslinjer til hvordan utskiftningen skulle gjennomføres utover lovens 

ordlyd. Det medførte at utskiftingene ble gjennomført på ulike måter. Utgangspunktet var at 

utskiftning av sameie og teigblanding skulle løses i minnelighet av partene selv. Kom de ikke til 

enighet kunne forlikskommisjonen behandle saken og hvis dette ikke lyktes kunne sorenskriveren og 

fire oppnevnte skjønnsmenn gjennomføre utskiftningen, jf. utskiftningsloven § 8. Det var med andre 

ord tre hovedspor.  

Det ble brukt ulike navn på utskiftningene i denne perioden. Her er noen eksempler fra 

pantebøkene: 

- Landmaalings-forretning 1827 

- Mindeligt Delebrev 1830 

- Udbytningsforretning 1834 

- Udskiftningsdocument 1835 

- Skylddelingsforretning og Udskiftningsforretning 1836 

- Offentlig Udskiftningsforretning 1842 

- Aasteds eller Udskiftningssag 1846 

- Udskiftningsforretning 1851 

Mange av utskiftningene i denne perioden var kun mellom to eiere. Det vil si at det som var 

gjenstand lå i fellesskap, og ble delt i to. 

 

Udskiftningscontract 1826, Avskrift fra Statsarkivet på Hamar: 

https://media.digitalarkivet.no/view/117592/466 

I denne utskiftningen ble eierne enige om delingen av skog og mark. Det ble formulert slik: «En 

forening Melem Bjørlie opsidere, Eneboe Qvam opsidere, angaanede Skov og Markeskifte, i den 

Sameye Lie østen og norden for Gaardene. …» Gårdene ligger i Nord-Gudbrandsdal. 

Avtalen er svært kortfattet. Det oppgis ingen lengdemål, noen få grensemerker, noen lokale navn og 

hoved himmelretninger. 

 

Udbytningsforretning 1836, Avskrift fra Statsarkivet på Kongsberg: 

https://media.digitalarkivet.no/view/43754/218 

Det er to matrikkelnummer som inngår i utskiftningen. Fremgangsmåten beskrives slik: «… ved 

hvilken Udbytning vi først before Gaardenes Herligheder af Skov og Mark, saa nøiagtig som mueligt, 

…». Deretter beskrives delingen og grensene. Det brukes ikke avstandsmål, men hoved 

 
12 Innholdsfortegnelse til Juells kartsamling på Statsarkivet på Hamar finner dere her: 
https://media.digitalarkivet.no/db/contents/36328 og kartene finnes her: 
https://media.digitalarkivet.no/view/36328/1 
 

https://media.digitalarkivet.no/view/117991/4
https://media.digitalarkivet.no/view/38524/266
https://media.digitalarkivet.no/view/38515/227
https://media.digitalarkivet.no/view/38528/193
https://media.digitalarkivet.no/view/38525/207
https://media.digitalarkivet.no/view/158936/23
https://media.digitalarkivet.no/view/38528/473
https://media.digitalarkivet.no/view/38527/68
https://media.digitalarkivet.no/view/117592/466
https://media.digitalarkivet.no/view/43754/218
https://media.digitalarkivet.no/db/contents/36328e
https://media.digitalarkivet.no/view/36328/1/
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himmelretninger og grensemerking. Grensen går blant annet til en «deldesteen» og en  

«deldehelde».  

Vi er i Tuddal i øvre Telemark. Der brukes «delde» eller «deilde» om grensestein. Deldehelde vil jeg 

anta er ei helle som står oppreist, og er et grensepunkt. 

 

Landmaalings-forretning 1827, Avskrift fra Statsarkivet på Hamar: 

https://media.digitalarkivet.no/view/117991/4 

Denne utskiftningen ble kalt landmålingsforretning selv om det var en utskiftning. Dette hadde nok 

sammenheng med at det var en kartkonduktør som gjennomførte forretningen og laget et kart. 

Karttegneren var Hans Lemmich Juell, som virket i hovedsak på Hedmark. I dette tilfellet har vi både 

avskrift, konseptkart og foto av originalkartet. 

Den «indvendige jordveg» på Lepengen skulle deles likt mellom to brødre. Gården ligger i 

Kongsvinger kommune og på østsiden av Glomma. Grensebeskrivelsen etter delingen bruke en rekke 

lokale navn, navn på bygg og hoved himmelretning. Det ble ikke vist til grensemerker, men til 

utskiftningskartet. Et jorde hadde bedre bonitet og det medførte et tillegg (100 alens bredde) på et 

annet jorde. 

Juell laget konseptkart ute i felt før han laget det endelig utskiftningskartet. 

 

Figur 11: Hans Lemmich Juells konseptkart over Lepengen. Kilde: Statsarkivet på Hamar: 

https://media.digitalarkivet.no/view/36328/61 

https://media.digitalarkivet.no/view/117991/4
https://media.digitalarkivet.no/view/36328/61
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Figur 12: Utskiftningskart over Lepengen (1827) tegnet av Hans Lemmich Juell. Kart i privat eie. For å 

sammenligne med matrikkelkartet i figur 25, så husk å orientere kartet. 
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Mindelig udskiftning 1839, Avskrift fra Statsarkivet i Trondheim: 

https://media.digitalarkivet.no/view/158985/235  

Denne utskiftningen er behandlet av forlikskommisjonen, og gjelder «Gaarden og Gaardeparterne i 

Thornæs, Slutaas, Aas, Aasen, Løset, Oxegrov og Haaset, …» i Hustadvika kommune i Romsdal. 

Både eier og brukere var samlet for å inngå et «commisionsforlig» for en minnelig utskiftning av skog 

og utmark. Det var utnevnt tre voldgiftsmenn, en kirkesanger, en skolelærer og en gaardmand. 

Grensen mellom fellesskapet og naboer ble gått opp. Grensen var ikke tidligere fastlagt. 

Yttergrensen ble beskrevet med en blanding av presis og upresis beskrivelse av grenseforløp. 

Grensen skulle blant annet gå «videre efter høieste pynter» og til en «opmuret Steenvarde». Gamle 

grensemerker ble fornyet. Havnegangen (beite) skulle være felles som før. 

 

Figur 13: I denne utskiftningen er det en tabell som viser hvor skogteig den enkelte skal ha beregnet 

etter skyld. Det blir satt et mål for teigens bredde i overkant og nederkant. Målene er oppgitt i alen. 

Her er et utdrag av tabellen. 

En del krattskog og myrstrekninger ble ikke fordelt mellom eierne. Havne- og fægang skulle være 

felles. Det vil si beitemark og drifteveger. «Sæterbolig er tilladt for dem, som attraa samme.» Det 

tolker jeg som om at alle som ønsker å eie (attraa) en seter får anledning til det. 

 

Udskiftningsforretning 1854, Avskrift fra Statsarkivet i Trondheim: 

https://media.digitalarkivet.no/view/158938/30 

Denne utskiftningen ble behandlet av sorenskriveren sammen med 4 Lagrettes- og Skjønsmænd, og 

er på gården Roald i Harams tinglag. Utskiftningen omfatter «saavel Ager som Engeland samt 

saameget som muligt af deres Udmark». Attest fra forliksbehandlingen og rekvisisjon (i dag; krav) 

om utskiftning ble framlagt. Det er verdt å merke seg at forlikskommisjonen behandlet saken 6. 

september og retten ble satt 29. september samme år! Det var bare en som ville skifte utmarka.  

Så er det en gjennomgang av hvem som er parter, hvor stor andel de har i fellesskapet, fullmakter og 

noen uttrykker innledningsvis sitt syn på om saken skal fremmes eller ikke. Det var til sammen 8 

gårdsbruk og det ble konstatert at de hadde forskjellig skyld (andel) i fellesskapet som skulle 

utskiftes. De frammøtte erklærte at de ønsket å skifte åkerlandet denne høsten. 

Dagen etter startet de «… med Opmaaling af det saakaldede Gjærde og Opgang af en større Deel af 

Hjembøen for muligen af fatte foreløpig Anskuelse i Henseende til Delingsplan». Her ser vi at de 

allerede starter arbeidet med å se etter mulige løsninger. Noen få dager etter startet arbeidet med 

oppmålingen av åkerlandet (dyrket mark). En eier ytret ønske om at han ville ha «engeland» i steden 

for åker.  

https://media.digitalarkivet.no/view/158985/235
https://media.digitalarkivet.no/view/158938/30
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Administrator (sorenskriveren) opplyste om at han vil være fraværende noen dager, men 

«Lagrettet» skulle sørge for at utskiftningen fortsatte. Partene var enige om at det ville ha den 

samme rettsvirkningen som om administrator var til stede. Grenser merkes med merkesteiner og 

det blir oppgitt avstand i alen og vinklene blir bestemt med 8 himmelretninger.  

Utskiftningen foregår sent på høsten, og partene gis anledning til juster grensene. «… med 

Forbehold at kunne, naar til næste sommer Engen er i florende Tilstand beskuet, gjøre de 

Forandringer, som skjønnes nødvendige.» Det blir bestemt at de kan ta i bruk tildelte arealer 

allerede neste år. Det var en del som de ikke rakk å skifte ut. De brukes av  «opsidderne som hidtil» 

og skal skiftes ut neste år. Det er så en gjennomgang av hvem som får hva. I denne opplistingen står 

det at en skal få 20 □ roder. En rode13 er i underkant av 10 m².  

Utmarka ble deretter skiftet og delt med 8 «lige Linier» og fordelt og to teiger ble fordelt. De 

resterende ble utsatt til år etter. 

Et område ved sjøen, kalt «Klipfiskebjegene», skal fortsatt brukes av alle «opsiddere». Det samme 

gjelder ferdsel til området. Rett til tang og tare blir felles som før. «Opsidderne» skal i felleskap 

opparbeide og vedlikeholde en veg. 

Den 10. oktober 1854 ble forretningen utsatt og startet opp igjen 2. juli 1855. Lagrettet bemerker: … 

at det har uafbrudt siden sidste Retssession været i Arbeide med maaling, Skjøn og Udlæg af denne 

Gaards Indmark og at Udlæg er gjort saaledes, at hver Lodhavende beholder det Agerland, som den 

10 October f.a. tillagdes dem.» Her gjøres det med andre ord en nærmere kontroll av det arbeidet 

som ble gjort høsten før. 

Så følger en grensebeskrivelse og deretter «Udlæg». Det vi si en fordeling av hvem som får hvilke 

teiger. Videre gis det noen bestemmelser om en «tungaard» (felles tun), flytting av «fæhusene» og 

gjerdehold. 

Det som er verdt å merke seg er at de på slutten av utskiftningen blir beskrevet en rekke rettigheter. 

Dette er ofte den vanlige måten å gjøre det på. 

 

3.4 Utskiftninger i perioden 1859 til 1882 
Utskiftningsloven av 12. oktober 1857 trådte i kraft 1. januar 1859. Samme år ble også 

Utskiftningsvesenet opprettet. I tillegg ble det laget «Regler til Veiledning ved 

Udskiftningsforretninger i Henhold til Lov af 12te October 1857, om Jords og Skovs Udskiftning av 

Fællesskab.» Det er først etter denne loven at utskiftningene fikk en enhetlig oppbygning og at det i 

tillegg skulle lages utskiftningskart. I denne veiledningen er det blant annet regler om formalia (1 til 6 

i reglementet), om utskiftningsforretningen skal fremmes (7), tvister om grenser (9), om kart og 

oppmåling (11 til 17), bonitering (19 og 20) og den endelige utskiftningen (22). I forhold til 1821-

loven var dette en stor forbedring. I tillegg ble det ansatt 12 faste utskiftningsformenn. Les om 

utdannelsen de fikk i Langnes (2009, s. 105-110). 

Du kan bla i gamle utskiftningskart fylkesvis i Digitalarkivet (inndelingen som var før 2020). Her er for 

eksempel Hordaland, Sogn og Fjordane, Telemark, Akershus og Oslo og Buskerud. Eller du kan gå inn 

på det enkelte gårds- og bruksnummer via jordskifterettenes saksarkiv. Denne inngangen er 

beskrevet nærmere i Sky (2017, s. 384). 

 
13 Wikipedia: En rode tilsvarte 1/100 mål eller 100 kvadratfot. Størrelsen varierte således med fotens lengde. 
Da metersystemet ble innført i Norge ble en rode lik 9,8439062 kvadratmeter. 

https://www.nb.no/items/a26c5058900dfce7765bef5826ad8dff?page=253&searchText=%22regler%20til%20veiledning%20ved%20udskiftningsforretninger%22
https://www.nb.no/items/a26c5058900dfce7765bef5826ad8dff?page=253&searchText=%22regler%20til%20veiledning%20ved%20udskiftningsforretninger%22
https://www.nb.no/items/a26c5058900dfce7765bef5826ad8dff?page=253&searchText=%22regler%20til%20veiledning%20ved%20udskiftningsforretninger%22
https://media.digitalarkivet.no/view/58619/1
https://media.digitalarkivet.no/view/58620/1
https://media.digitalarkivet.no/view/58615/1
https://media.digitalarkivet.no/view/58610/1
https://media.digitalarkivet.no/view/58613/1
https://wcarkiv.domstol.no/wcarkiv/kommunelist.wc?ID
https://no.wikipedia.org/wiki/Rode
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Jo lengre fram i tid vi går jo mer detaljert blir reglementene for utskiftningskart og gjennomføringen 

av selve utskiftningen, se Sky (2009, s. 614-621) for en oversikt. 

Etter utskiftningsloven av 1857 § 9 hadde eierne anledning til å skifte i minnelighet (se Grendahl og 

Solberg 1958 s. 193). I slike tilfeller var ikke formkravet så fastlagt som ved utskiftninger utført av 

Utskiftningsvesenet. Vilkårene ved minnelige utskiftninger var at alle var enige, 

utskiftningsforretningen måtte settes opp skriftlig og inneholde eiendommenes beliggenhet med 

grenser og tilhørende rettigheter. Utskiftningen skulle deretter tinglyses etter at den var vedtatt av 

partene. 

I 1882 kom det ny utskiftningslov og det ble laget et detaljert «Forslag fra den til behandling av 

spørsmaalet om ordning af opmaalings- og kartlægningsarbeidet ved offentlige udskiftninger m.v. 

nedsatte departementale komité af 1899».  

Det ble vedtatt et nytt Reglement for utskiftnings- og skogvæsenets maalinger m.v. i 1912.  

 

Mindelig udskiftningsforretning 1879, Avskrift fra Statsarkivet i Trondheim: 

https://media.digitalarkivet.no/view/159001/1 

Denne utskiftningen ble gjennomført av to skjønnsmenn og er deling av et utmarksfellesskap mellom 

gårdene Sommernæs og Skarsbø i Hustadvika kommune. Som vi ser av avskriften, så er utskiftningen 

langt mer detaljert enn før 1859 selv om ikke det var en av de faste utskiftningsformennene som 

gjennomførte forretning. 

Sorenskriveren ble forespurt om delingsmåte. Svaret var at det skulle skiftes etter den gamle skyld 

(fiskeleie). Ved deling av skogen skulle det ikke tas hensyn til torvmark. Torvmark ble delt for seg (s. 

8 i utskiftningen). På s. 10 gis det rett til å ta «Brænde-Torv og Myrkjørsle» i bestemt myrområde. 

«Brænde-Torv» brukes til å fyre med og «Myrkjørsle» betyr å bruke myr for å forbedre det organiske 

innholdet i jorda. 

Yttergrensene bygde blant annet på en utskiftning fra 1826. Grensemerking og gjennomføring 

foregikk på en enklere måte enn ved offentlig utskiftning. 14de Linnie begynder omtrent 34 Alen 

vestenfor 13ʺ Linnie, og i samme Retning som denne, efter flere i Marken nedsatte Stene og i 

Furutræ …» Samtlige lodeiere fikk rett til å ta myr til gjødsel på nærmeste sted. 

Saken er registrert i jordskifterettenes arkiv, men det er ikke lagt inn opplysninger utover sluttdato. 

Det ble ikke utarbeidet kart. Avstand mellom grensemerkene blir ikke oppgitt og vinkel er hoved 

himmelretninger. 

 

Utskiftning 1862, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: https://media.digitalarkivet.no/view/38520/51 

Denne utskiftningen over Sundby lille og Rustad i Nes er utført av en utskiftningsformann med 

utskiftningsmenn (i dag jordskiftemeddommere). Protokollen er mer utførlig, og den inneholder en 

mer nøyaktig grensebeskrivelse med avstand og hoved himmelretninger. Det er ingen opplysninger 

om grensemerkene hverken i protokollen eller i utskiftningskartet. Sånn sett skiller denne 

utskiftningen fra det som etter hvert ble vanlig. Grensemerker ble ofte markert i kartet og i 

protokoll. 

https://www.nb.no/items/232dc699e6bd0a063a81c8a686fc8e39?page=27&searchText=%22regler%20til%20veiledning%20ved%20udskiftningsforretninger%22
https://www.nb.no/items/232dc699e6bd0a063a81c8a686fc8e39?page=27&searchText=%22regler%20til%20veiledning%20ved%20udskiftningsforretninger%22
https://www.nb.no/items/232dc699e6bd0a063a81c8a686fc8e39?page=27&searchText=%22regler%20til%20veiledning%20ved%20udskiftningsforretninger%22
https://www.nb.no/items/5889e1e041e5dc124e956a4b6ac80ad2?page=395&searchText=utskiftnings-
https://media.digitalarkivet.no/view/159001/1
https://media.digitalarkivet.no/view/38520/51
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I begge kartene som hører til utskiftningen er det markert figurnummer (boniteringsfigur). 

Opplysning om disse figurene finnes i sakens dokumenter. Der vil du finne areal og verdi for hver 

enkelt figur. 

Det var Ole E. Spurkeland som var utskiftningsformann. Han tok utskiftningskurs i Sverige og var 

utskiftningsformann i perioden 1861-1884. Opplysninger om Jordskifteverkets tjenestemenn i 

perioden 1859 til 1959 finner dere her. 

 

Figur 14: Utskiftningskart over innmarka og tunet på Sundby lille. Kilde: Jordskifteverkets kartarkiv, 

Fylke nr.: II Arkiv.: 19 

 

https://eduumb-my.sharepoint.com/personal/per_sky_nmbu_no/Documents/AAA%202022/Forskningsfri%202022/Det%20Norske%20jordskifteverks%20tjenestemenn%20:%201859-1959
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Figur 15: Utskiftningskart over skog og plasser på Sundby lille. Kilde: Jordskifteverkets kartarkiv, Fylke 

nr.: II Arkiv.: 23 
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Overutskiftninger 

Etter utskiftningsloven 1857 var rettsmidlet for de skjønnsmessige avgjørelsene, tatt av 

utskiftningsretten i førsteinstans, overutskiftning, jf. § 15. Ankefristen var 6 måneder fra 

avslutningen av utskiftningen. I 1863 ble ankefristen kortet ned til 3 måneder. Anken skulle sendes 

til formann som ledet underutskiftningen. Det var samme formann som ledet overutskiftningen. 

Dette ble endret i utskiftningsloven av 1882. 

 

Overudskiftning 1869, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: 

https://media.digitalarkivet.no/view/38553/167 

Dette er en overutskiftning på gården Bjerke i Nes. Som det går fram av innledningen er det den 

samme utskiftningsformannen som skal lede overutskiftningen. Når partene skulle forklare hva de 

var misfornøyde med ble spørsmålet fra formannen slik: «… paa Opfordring af Formanden til at 

paapege, hvori de fandt sig brøstfaldne, … Anken gikk på at de følte de hadde fått lagt ut for liten 

eiendom i forhold til de rettighetene de hadde. Deretter gjennomføres noen endringer. 

 

Figur 16: Utskiftningskart over gården Bjerke i Nes kommune. Kilde: Jordskifteverkets kartarkiv Fylke 

nr. II Arkiv. : 75. Jeg gjør oppmerksom på at det er laget to utskiftningskart i denne saken. 

https://media.digitalarkivet.no/view/38553/167
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Det er viktig å være klar over at det er det samme kartet som benyttes i overutskiftningen, som i 

underutskiftningen. Hvis det skjer endringer markeres det gjerne ved en hake eller et annet symbol 

på den grenselinja som utgår. På kartet i figur 16 er dette ikke så lett å se. I figur 17 har jeg et mer 

illustrativt eksempel. Der ser dere at linje nr. 11 og 16 er endret ved overutskiftningen. Det er den 

røde linjen som markerer den rettskraftige grensa. 

 

Figur 17: Utsnitt av utskiftningskart over gårdene Aamli og Nevlungen. Kilde: Jordskifteverkets 

kartarkiv Fylke nr.: VI   Arkiv. 180. 

 

3.6 Diverse utskiftninger 
 

Contract 1843, Avskrift fra Statsarkivet i Trondheim: 

https://media.digitalarkivet.no/view/158933/77 

Kontrakten gjelder beite på Valderøya i Giske kommune. Det inngås en avtale for å «hæmme og 

tilintetgjøre de flere Misbrug og Selvtægter, som Tid efter anden har indsneget sig i Afbenyttelsenaf 

Øens Udmark …». Det vises til to tidligere utskiftninger fra hhv. 1800 og 1802. Det har blant annet 

vist seg umulig å holde «Smalekreaturene» innenfor de grensene som ble fastsatt ved utskiftningen. 

De ble derfor enige om at sommerbeite i fjellet skulle være felles. Det ble spesifisert hvor mange 

beitedyr den enkelte kunne ha. Det ble også fastsatt regler for sauesanking. 

 

Opphevelse for deler av utskiftning 1860, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: 

https://media.digitalarkivet.no/view/38538/71 

Partene står selvfølgelig fritt til å endre en utskiftning i etterkant, slik som her på gården Kaldager (i 

dag Kaldåker) i Setskog. Det ble gjennomført en delecontract (utskiftning) i 1836. Etter utskiftningen 

var det fortsatt en del som var felles, blant annet havnegang (beite). I denne avtalen endres dette. 

https://media.digitalarkivet.no/view/158933/77
https://media.digitalarkivet.no/view/38538/71
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Helt avslutningsvis skrives det: «… forøvrigt ophører alt Fellesskab for Fremtiden saaledes at det 

staaer enhver frit at behandle sin Eiendom i Udmarken, …» 

 

Kopi av utskiftningskart - kart over Ljøner skov 1867 (1836) 

Vi finner en rekke eksempler på at tidligere utskiftningskart blir kopiert. Her er et kart opprinnelig 

tegnet av amtsconducteur Schelderup i 1836. Kopien er laget av C. Tischendorf i 1867. 

 

Figur 18: Kart over Ljøner skov tegnet av C. Tischendorf i 1867. Kilde: Statens kartverk, 

https://kartverket.no/historiske/0/957_amt2_hedemarkens-amt-60_1867_jpg300dpi.jpg 

 

Den mest omfattende samlingen av kopierte utskiftningskart er nok Helge Væringsaasens. Se denne 

lenken for et eksempel.  

https://kartverket.no/historiske/0/957_amt2_hedemarkens-amt-60_1867_jpg300dpi.jpg
https://glomdalsmuseet.no/helge-varingsaasen
https://digitaltmuseum.no/021029247434/kart/media?slide=0
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I figur 19 er det et eksempel på avriss. Saken gjaldt en utskiftning i 1856 på gården Indre Hamre i 

Fana og Bergen kommune. Som vi ser, er det en enkel skisse uten målestokk. Det er ikke lett å tyde 

kartet, men søker dere opp utskiftningskartet over den samme gården i 1873 blir det enklere. 

Utskiftningskartet fra 1873: https://media.digitalarkivet.no/view/58619/1379 

Utskiftningen i 1856 er omtalt i Myking (2022, s. 275-278). Kartet befinner seg i Lyseklosterarkivet 

hos Statsarkivet i Bergen. 

 

 

Figur 19: Udatert avriss over gården Indre Hamre i Bergen kommune. Kartet er trolig fra 1856. Kilde: 

Myking 2022, s. 277).  

 

 

  

https://media.digitalarkivet.no/view/58619/1379
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4 Andre eiendomsdokumenter og sakstyper 
 

4.1 Arvefestebrev/ Arvefesteskjøte 
Ved arvefeste kan festeretten overføres til festerens etterkommere, og i noen tilfeller til andre. 

Arvefeste er en form for tomtefeste eller jordleie.14 Det betales en årlig avgift. Les mer om arvefeste 

i Store norske leksikon og i Wikipedia.  

 

Arvefestebrev 1889, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: https://media.digitalarkivet.no/view/38524/109 

Dette arvefestet er «stedsevarigt» og omfatter en parsell. «Stedsevarigt» vil si at det er evigvarende. 

Parsellen er skyldsatt ved en skyldsetningsforretning samme år. Det ble fastsatt en grunnavgift på kr. 

10.- pr. år. Grunneier gis førsteprioritet panterett i parsellen lik den årlige leien. Videre framgår det 

når leie skal betales. Det settes en del begrensninger på hva festeren skal og kan gjøre. Parsellen skal 

være forsvarlig inngjerdet, det kan ikke drives landhandel eller salg- eller skjenking av øl mv. Det er 

også fastlagt hva som skal skje ved avtalebrudd. 

 

Arvefesteskjøte 1851, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: 

https://media.digitalarkivet.no/view/38528/295 

Her får en mann og hans etterkommere et arvefeste. Det består av jord og skog, og grensene blir 

beskrevet uten avstand, men med (åtte) himmelretninger. For dette arvefeste skal han betale 60 

speciedaler fordelt på to terminer. 

 

4.2 Auksjonsskjøte 
En auksjon kan enten være frivillig eller tvungen realisasjon av fast eiendom eller løsøre. Auksjon 

forekom ofte i forbindelse med skifte (arveoppgjør). Auksjonsskjøte utstedes til den som har fått 

tilslaget når det er rettskraftig og den som er kjøper godtgjør at han oppfylt de forpliktelsene som 

følger av de vilkårene som er satt i forbindelse med auksjonen (se Gulbransen og Hoffmann 1984, s. 

26 og 27) 

 

Auctionsskjøde 1829, Avskrift fra Statsarkivet i Trondheim: 

https://media.digitalarkivet.no/view/158984/361 

Det er sorenskriveren som er auksjonsforvalter i Romsdalen. Denne auksjonen følger av en arv. Det 

gis detaljerte auksjonsforpliktelser. Dette er tredje gangs auksjon, og det betyr at eiendommen er 

forsøkt auksjonert tidligere uten at budet ble akseptert. Ved tredje gangs auksjon kan ikke budet 

avslås på grunn av at det er for lavt. 

 

 
14 Reusch, Marianne: arvefeste i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 20. november 2022 fra 
http://snl.no/arvefeste. 

https://snl.no/arvefeste
https://no.wikipedia.org/wiki/Arvefeste
https://media.digitalarkivet.no/view/38524/109
https://media.digitalarkivet.no/view/38528/295
https://www.nb.no/items/5cf221208bc5bfd919262f7a8b0690df?page=27&searchText=auksjon
https://www.nb.no/items/5cf221208bc5bfd919262f7a8b0690df?page=27&searchText=auksjon
https://media.digitalarkivet.no/view/158984/361
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4.3 Fløtekontrakt 
Tømmerfløting i vassdrag var eneste muligheten til å få transportert større mengder av tømmer før 

vi fikk transport på veg og jernbane. Les mer om tømmerfløting i Store norske leksikon her. 

Innholdet i en avtalene om tømmerfløting vil variere. Her er det naturlig å skille mellom rett til 

tømmerfløting og hvordan fløtingen skal organiseres.  

 

Flødningscontract 1804, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: 

https://media.digitalarkivet.no/view/38553/325 

Eierne av 6 gårdsbruk i Aremark inngår avtale som regulerer tømmerfløting. Gårdene har fra 

uminnelige tider hatt en felles rett til fløting, men ingen avtale om «hvor stor Lod af Tømmer 

flødningen enhver tilkommer». Dette har forårsaket en rekke tvister. Partene inngår noe som kan 

minne om en form for bruksordning og det blir blant annet spesifisert hvor stor andel den enkelte 

gård skal ha i tylter tømmer som blir fløtet ut fra ulike steder, og til ulike årstider. En tylt tømmer er 

12 stokker. 

 

4.4 Forlikskommisjonssak 
Forlikskommisjonene i Norge ble opprettet ved forordning av 10. juli 1795 for byene og ved 

forordning av 20. januar 1797 for landdistriktene. Kommisjonen skulle mekle i private tvistemål og 

skulle være en avlastning for domstolene. Det er verdt å merke seg at de ikke fikk domsmyndighet 

(begrenset) før i 1869, og for små åstedssaker i 1880. Det er stor variasjon i tvister til behandling, 

men gjerdehold og beite er tema som går igjen. 

Les mer om forlikskommisjonen i Lokalhistoriewiki her i Store norske leksikon her. 

 

Forlikskommisjon 1816, Avskrift fra Statsarkivet i Trondheim: 

https://media.digitalarkivet.no/view/158925/18 

Forlikskommisjonen skal «avgjøre nogle paankede Fornærmelser». Med grunnlag i et forlik inngått i 

1814 ble en rekke forhold nå «vedtaget og bestemt». Det ble gjort noen endringer i hva den enkelte 

fikk lagt ut.  

Et jordstykke skal legges ut ut «i Længde 76 Stænger og i Høyden 44. hver Stang beregnet til 5 

siællandsk Alen15: …». Vi leser videre om en veg som er for smal på bare 1 ½ stangs bredde. Det blir 

videre krevd at et gjerde blir oppsatt og noe skulle fjernes. «Ved denne Forligshandling bleb ogsaa 

bestemt: at de gamle Kjøreveie og Bueraaser til Lyngvadet maa være uindhægnede, følgelig 

tilbagelægges den Giærdebugt som nu ha indhægnet bemeldte Vei, …». 

I dette dokumentet møter vi begrepet «iordbytningsmænd» eller jordbytningsmænd. Disse er omtalt 

i Borgedal (1958, s. 332-333). Dette var menn som hadde lært seg å måle opp og beregne 

flateinnholdet av uregelmessige jordstykker. De vant bøndenes tillit ved sitt gode skjønn og sin vilje 

til å være rettferdig. En omtale finnes også i Bjørkvik (1959, s. 51) 

 

 
15 En stang er 5 alen lang. Det vil si omtrent 3,1374 m. 

https://snl.no/t%C3%B8mmerfl%C3%B8ting
https://media.digitalarkivet.no/view/38553/325
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Leksikon:Forlikskommisjon
https://snl.no/forliksr%C3%A5d
https://media.digitalarkivet.no/view/158925/18
https://www.nb.no/items/a86b1a3c47076ced9d64d3a049b4705c?page=337&searchText=jordbytningsm%C3%A6nd
https://www.nb.no/items/f718389bda820fcdf15d6b7194b2f4df?page=59&searchText=jordbytningsm%C3%A6nd
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Commissionsforlig 1838, Avskrift fra Statsarkivet i Trondheim: 

https://media.digitalarkivet.no/view/158985/138 

Dette forliket gjelder beite og omfatter oppsitterne på gården Neerland i Næssets Thinglaug i 

Eresfjord og Vistdal kommune. Oppsitterne hadde «imod al Skik og Brug have flyttet fra Sæteren 

med sine Kreature, sidste Sommer forinden [før] Klagerne, og saaledes til disses Skade udhavne 

Hjemmarken.» Her en nok saken den at det er gjort skade på beitet i innmarka. «Havne» betyr beite 

og «udhavne» vil nok si at krøtterne har beitet opp innmarka. Forliket går blant annet ut på når dyra 

skal flyttes opp til setra og når de skal tas ned. 

 

4.5 Forpaktningskontrakt 
Forpakting kan omfatte hele eiendommer eller deler av eiendom. Det forekommer mest for 

landbrukseiendommer. 

 Les mer om forpaktning her.16 

 

Forpaktningskontrakt 1871, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: 

https://media.digitalarkivet.no/view/38522/323 

I denne kontrakten bortforpaktes en del av eiendommen og det gis tillatelse til å føre opp «huser». 

Det er på gården «Græsvig i Onsø Sogn». Avtalen er på 200 år. Arealet er målsatt og skal gjerdes inn 

på en forsvarlig måte, og det er avtalt et årlig leiebeløp. 

 

4.6 Fravigelseskjendelse 
Kjennelse i forbindelse med ekspropriasjon om forpliktelse til overdragelse av et bestemt areal mot 

utbetaling av erstatning. Les om generelt om betingelsene for fravikelseskjennelse i Alten (1928, s. 

60-61), men husk at Alten kommenterer en lov som er fra 1917. 

 

Fravigelseskjendelse 1909, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: 

https://media.digitalarkivet.no/view/38527/26 

Kjennelse av byfogden i forbindelse med ekspropriasjon om forpliktelse til overdragelse av et 

bestemt areal mot utbetaling av erstatning i Fredrikstad. Det framgår ikke hva som var lovgrunnlaget 

i denne saken, men siden det var i byområde og det gjaldt gjennomføring av en reguleringsplan var 

det antakelig etter bygningsloven av 27. juli 1896. 

 

4.7 Fredlysning 
Fredlysning betyr at noe blir fredet eller forbudt på et bestemt område. Det er en form for 

kunngjøring om at ingen andre enn grunneier skal kunne utnytte en ressurs. 

 

 
16 Forpaktning i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 20. november 2022 fra https://snl.no/forpaktning 

https://media.digitalarkivet.no/view/158985/138
https://eduumb-my.sharepoint.com/personal/per_sky_nmbu_no/Documents/AAA%202022/Forskningsfri%202022/forpaktning%20i%20Store%20norske%20leksikon%20på%20snl.no.%20Hentet%2020.%20november%202022%20fra%20https:/snl.no/forpaktning
https://media.digitalarkivet.no/view/38522/323
https://www.nb.no/items/433b4c985611343bf4bbd6e3b4869348?page=69&searchText=fravikelseskjennelse
https://media.digitalarkivet.no/view/38527/26
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Fredlysning 1815, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: https://media.digitalarkivet.no/view/38527/184 

Fredlysningen er på gården Hauge i Hvaløer Præstegield og lyder som følger:  «… at uberettigede 

Personer eegenraadig har benyttet sig af min Gaards tilleggende Herligheder, der allene tilkommer 

mig som Eier… agter at frede min Eiendom til mit eeget Gavn». Det presiseres at fredlysningen 

omfatter blant annet jakt, hogst i skogen, fiske østers og ta skjell. Grunneier vil tiltale de som bryter 

denne fredlysning. 

 

Fredlysning 1835, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo:  https://media.digitalarkivet.no/view/38527/206 

I dette tilfellet er det blitt observert at noen har tatt stein og sand fra eiendommen, skade på trær, 

ulovlige lensefester mv. på gården Sand i Baastad i Indre Østfold. Grunneier opplyser om at 

lensefester og tømmerbommer vil bli løst uten forvarsel. 

 

4.8 Grunnbrev 
Grundseddel eller grunnbrev er det samme som blant annet festebrev og bygselbrev. Grunnleien vil 

framgå av brevet og er som oftest fast.  

Mer om grunnbrev her. 

 

Grundseddel 1817, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: https://media.digitalarkivet.no/view/38536/80 

I dette grunnbrevet overdras en plass kalt Roekilde under Thunøe Præstegaard til en husmann så 

lenge han oppfyller en rekke vilkår. Han skal blant annet holde jorden i hevd, dyrke den forsvarlig og 

holde hegn (gjerdet) vedlike. Han skal i tillegg arbeide på gården med slik arbeid som «med Billighed 

kan fordres». Dette betyr det som med rimelighet kan kreves av husmannen. I tillegg må hans kone 

arbeide. Det sien noe om hva som utbetales i lønn og videre hvor mye de skal betale i årlig leie for 

plassen. 

 

Bygselbrev 1829, Avskrift fra Statsarkivet i Trondheim: 

https://media.digitalarkivet.no/view/158984/277 

Wold kirkes eiende part i gården Moen blir bygslet (i dag i Rauma kommune). Det gis en detaljert 

opplisting av vilkårene. «… mod at han svarer de af Gaarden gaaende Skatter og øvrige Udresler 

[utgifter, avgifter], samt holder Gaardens Huse i forsvarlig Stand, … og iøvrigt opfører sig saaledes 

som det en Leilændig efter Loven paaligger.» 

 

4.9 Husmannsseddel 
Husmannsseddel eller husmannskontrakt er avtalen mellom jordeieren og husmannen. Det ble nok 

brukt ulike navn på avtalen. Tomtefestebrevet som er vist i figur 1 er også en avtale om en 

husmannsplass.  

Les mer om husmannskontrakt på Norgeshistorie.no eller en rettshistorisk studie av 

husmannskontrakter og lovregulering (Prestesæter 1998). 

https://media.digitalarkivet.no/view/38527/184
https://media.digitalarkivet.no/view/38527/206
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Leksikon:Grunnbrev
https://media.digitalarkivet.no/view/38536/80
https://media.digitalarkivet.no/view/158984/277
https://www.norgeshistorie.no/kilder/grunnlov-og-ny-union/K1317-husmannskontrakt.html
https://www.nb.no/items/bfd1e3045ef79c26ab60e6a565b75d2f?page=0&searchText=prestes%C3%A6ter
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Huusmandsseddel 1828, Avskrift fra Statsarkivet i Trondheim: 

https://media.digitalarkivet.no/view/158984/263 

Innledningen gir et signal om at det ofte blir brukt andre navn på husmannsseddelen. «Jeg 

Underskrevne tilstaar herved at have bygslet og fæstet til …». En må derfor noen ganger lete etter 

avtaler hvor de noen ganger kalles «bygsel…» eller «fæste…». Grensene og rettighetene for 

husmannsplassen blir beskrevet. I tillegg hva husmannen skal yte tilbake i form av arbeid.  

Til slutt er det en advarsel. «Og tillige advares han og Kone om, at hvis de fornærme mig eller mine 

Naboer i Ord eller Gjærning skal de have forbrugt deres Bygselsæddelen til næste Fardage.» Fardage 

betyr flyttedag. 

 

4.10 Kongeskjøte 
Kongeskjøte ble brukt ved salg av offentlig gods, som krongods, kirkegods og prestebordsgods. 

Skjøtet ble utstedt i kongens navn.  

Les mer om kongeskjøte her. 

 

Kongeligt Skjøde 1849, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: 

https://media.digitalarkivet.no/view/38520/117 

Ved dette skjøtet blir gården Henæs overdratt. Henæs var en av Raade Sognepræst benificerede 

Gaard. Det vil si at eiendommen lå til presteembetet. I tillegg til kjøpesummen skulle det betales en 

årlig jordavgift. I tillegg er det en bestemmelse om hvor det ikke skal hugges i skogen. 

 

4.11 Kvitteringsskjøte  
Brukes når flere blir eiere av en gård i fellesskap etter et skifte. Kvitteringsskjøte er en 

dokumentasjon på utløsning av medarvingene etter skiftetaksten. Det vil si at medarvingene 

utsteder kvitteringsskjøtet. 

 

Qvitteringsskjøde 1834, Avskrift fra Statsarkivet i Trondheim: 

https://media.digitalarkivet.no/view/158984/419 

Slik omtales kvitteringen (utløsningen) i denne saken: «Da Odelsarvingen har aflagt Rede og 

Rigtidhed for de Summer vi som ovennævnt ere udlagte saa er det vi herved meddeler han denne 

vor kravløse Qvittering og er han nu saaledes retmæssig Eier af Gaarden indre Brevig eller 

Brevighaug …». 

 

4.12 Kårkontrakt 
Kår og føderåd brukes om hverandre og betyr at eier gir fra seg eiendom mot å kunne fortsatt bo på 

gården, få mat og omsorg. Det vanlige er at foreldrene overfører eiendommen til et av barna mot 

kår.  

https://media.digitalarkivet.no/view/158984/263
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Leksikon:Kongeskj%C3%B8te
https://media.digitalarkivet.no/view/38520/117
https://media.digitalarkivet.no/view/158984/419
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Les mer om kårkontrakt, kårbolig og føderåd. 

 

Kaarkontract 1831, Avskrift fra Statsarkivet i Trondheim: 

https://media.digitalarkivet.no/view/158984/329 

Dette er en detaljert avtale om hvilke ytelser som den nye eieren skal gi til sine foreldre. Kontrakten 

regulerer også hva som skal skje ved dødsfall.  

Det er formuleringer av typen: «… være berettiget til at gaae til Bors med mig og mine og jeg være 

forbunden nu til at skaffe den alle fornøden føde med Mad og Drikke, …» og «… Naar mne Forældre 

ei lengere vil gaa til Bors med mig da svares dem aarlig. 1. Foder, Græsning, …». Så kommer det en 

langt detaljert liste.  

 

4.13 Overgjerdesforretning 
Overgjerdesforretninger er overskjønn for et gjerdeskjønn. Det administreres av sorenskriveren og i 

tillegg er 4 laugrettesmænd med. 

 

Overgjerdesforretning 1868, Avskrift fra Statsarkivet i Trondheim: 

https://media.digitalarkivet.no/view/158901/81 

Forretningen gjelder fordeling av gjerdehold på Årflot i Ørsta. Det blir spesifisert hvilke deler av 

underskjønnet som påankes. Det inngås forlik. Blant annet skal det være en 

«udbolkningsforretning». Ut i fra beskrivelsen kan det virke som det er merking/ fordeling av 

gjerdehold ute i marka. Blant annet står det: «Fra den gamle Støle-Bro til Aambøfossen opføres og 

vedligeholdes Skiftegjerde av Aams og Aarflots Opsiddere efter nærmere Bestemmelse under en 

Udbolkningsforretning, der afholdes næste Aars Vaar …» og videre «Grindhold indgaaer under 

Udbolkningen.» 

Forretningen er ganske uvanlig siden det vises til lovbestemmelser i Lov om Jords Fredning av 16. 

mai 1860, lovforarbeider og juridisk teori. Videre starter forretningen med en oversikt over 

fremlagte dokument. 

 

4.14 Påtegning 
Påtegning brukes hvis det skal gjøres endringer eller tillegg i et allerede tinglyst dokument. 

 

Paategning 1832, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: https://media.digitalarkivet.no/view/38537/86 

I dette tilfellet så gjelder påtegningen en forandring på delingen av en eiendom som skjedde i 1823 

på gården Edsholmen i Hvaler. Partene er enige om at «Frugt- og Urtehauger» som før var felles, nå 

skal tilhøre en part. Den andre får et «Markestykke» i bytte. Dette arealets størrelse oppgis i 

favner17. 

 
17 En favn var på det tidspunktet (1832) 1,8825 m. Se Wikipedia for mer om favn. 

https://www.norgeshistorie.no/kilder/grunnlov-og-ny-union/K1307-k%C3%A5rkontrakt.html
https://snl.no/k%C3%A5rbolig
https://snl.no/f%C3%B8der%C3%A5d
https://media.digitalarkivet.no/view/158984/329
https://media.digitalarkivet.no/view/158901/81
https://lovdata.no/pro/#document/NLO/lov/1860-05-16-2
https://media.digitalarkivet.no/view/38537/86
https://no.wikipedia.org/wiki/Favn
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4.15 Reguleringsforretning 
Det var først i 1845 at vi fikk en felles bygningslov for kjøpesteder og ladesteder. 

Reguleringsforretninger ble gjennomført av magistraten18 ved reguleringskommisjoner. 

Forretningene omfattet blant annet regulering av tomter, makeskifte av areal, gateutvidelser og 

tillatelse til å oppføre bygninger. I avsnitt 118 omtales en reguleringsforretning i en avgjørelse fra 

Kristiania byret.  

 

Reguleringsforretning 1837, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: 

https://media.digitalarkivet.no/view/38526/148 

Denne reguleringsforretningen er holdt før vi fikk en landsdekkende planlov, og for noen tomter i en 

forstad til Fredrikstad. Det er magistraten som gjennomfører den ved en «Commision». 

Kommisjonen stikker først ut de regulerte tomtene. Det gjøres noen makebytter og tomtene 

beskrives. Madame Movig er eier av matrikkelnummer 180b. Huset hennes brente ned i 1830.19 

Mange hus brente ned på grunn av at de lå så tett sammen. Det ble gitt en kongelig ordre om at en 

reguleringskommisjon skulle undersøke om gatene trengtes å utvides.20 Dette forklarer nok 

tomtereguleringen. 

 

4.16 Servituttkontrakt 
Servituttkontrakt har blitt brukt på samme måte som en negativ servitutt. Det vil si at det legges en 

klausul på et område, for eksempel at det bare skal bygges villaer (villaklausul). En av de mest kjente 

servituttkontraktene er en avtale mellom Løvenskiold og Oslo kommune. Servituttkontrakten 

bestemte at eierne bare kan drive Nordmarka som alminnelig skogbruk, og ikke bebygges ytterligere 

(Holmesland et.al 1952, s. 905). 

Servituttkontrakt brukes også om rettighet som gis på annen manns grunn. 

 

Servituttkontrakt 1882, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: 

https://media.digitalarkivet.no/view/38528/53 

Denne kontrakten eller avtalen inneholder to forhold på gården Strøm i Hakadal. Det gis rett til 

oppdemming av et vann og at det ikke legges hindringer i vegen for drift av en fabrikk.  

 

4.17 Skjøte 
Ved et skjøte overføres en fast eiendom til en ny eier. Som vi skal se på eksemplene nedenfor kan 

skjøtene ha svært ulik form. Skjøte er en form for kvittering til kjøper om at oppgjør er mottatt. 

 
18 Magistrat er en fellesbetegnelse for byråd og borgermestre og var byens fremste styringsorgan. Les mer om 
magistraten her. 
19 Fredrikstad bys historie. 2 : Fra festningsby til trelastsentrum : 1767-1860 (nb.no) s. 489  
20 Fredrikstad bys historie. 2 : Fra festningsby til trelastsentrum : 1767-1860 (nb.no) s. 275 

https://www.nb.no/items/1c1b300097f2863fedbd2dbcd27d48c3?page=69&searchText=reguleringsforretning
https://media.digitalarkivet.no/view/38526/148
https://media.digitalarkivet.no/view/38528/53
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Leksikon:Magistrat
https://www.nb.no/items/da3ddac70eee13f1a55f4e48213546a1?page=501&searchText=movig
https://www.nb.no/items/da3ddac70eee13f1a55f4e48213546a1?page=287&searchText=movig
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Les mer om historikken til skjøte her.21 

 

Skjøde 1873, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: https://media.digitalarkivet.no/view/38524/188 

I dette skjøtet overføres en del av en eiendom som er skilt ut ved en oppmålingsforretning. Det er 

eiendommen Løkken i Hegdehaugsvegen. Kjøpesum, størrelse og matrikkelnummer blir oppgitt. 

Salget skjer på uttrykkelige betingelser, blant annet hvor det ikke kan bebygges på parsellen, hvor 

det skal være hage og høyden på stakittgjerdet mv. I tillegg er det en rekke aktiviteter som ikke kan 

foregå på parsellen.  

 

Contract 1830, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: https://media.digitalarkivet.no/view/38522/460 

Denne «Contrakt og Foreening» er et spesielt skjøte hvor en eiendom overdras mot en rekke 

forpliktelser. Eller som det står «… for at sikkurere mig et anstædigt Ophold min Livstid forbehold 

mig af bemeldte Gaard, …» Forpliktelsene er dels å kunne bo i deler av huset, utstyr til livets 

opphold, naturalia, bestikk og servise, tilgang til hest «til fornødne Reiser samt til Kirken …» osv. Helt 

avslutningsvis «En Pige til min Opvartning skal Gaardens Ejer være forbunden til at holde fornøden 

Seng og Løn.» 

Skulle den nye eier avgå ved døden eller eiendommen overdras til andre, skal fortsatt disse 

klausulene gjelde. 

 

Skjøte 1866, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: https://media.digitalarkivet.no/view/38515/97 

Dette skjøtet er mer av den vanlige sorten. En del av en eiendom blir overdratt og er nærmere 

beskrevet i en skylddeling som ble holdt året før. Deler av kjøpesummen er betalt, mens det 

resterende sikret med en panteobligasjon. Det er avtalt regler om gjerdehold og vegrett.  

 

4.18 Taxtforretning 
Forretning hvor det fastsettes en takst. Det er en form for verdsetting. 

 

Taxtforretning 1880, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: https://media.digitalarkivet.no/view/38526/214 

I dette tilfellet ble takstforretningen administrert av byfogden i Drøbak med fire oppnevnte 

takstmenn. Forretningen gjaldt erverv av grunn til veg og gjerdehold. Det aktuelle området ble 

befart og taksert. De enkelte takstnummer ble behandlet hver for seg. 

 

4.19 Åstedsak 
Åstedsak omfatter søksmål om fast eiendom og ble behandlet av underretten på det aktuelle 

åstedet. Retten ble sammensatt av en dommer og 4 skjønnsmenn. Underrett er tilsvarende 

førsteinstans i dag (tingretten). Den 31. mars 1719 ble det gitt en forordning om i hvilke tilfeller det 

 
21 https://no.wikipedia.org/wiki/Skj%C3%B8te 

https://no.wikipedia.org/wiki/Skj%C3%B8te
https://media.digitalarkivet.no/view/38524/188
https://media.digitalarkivet.no/view/38522/460
https://media.digitalarkivet.no/view/38515/97
https://media.digitalarkivet.no/view/38526/214
https://www.nb.no/nbsok/nb/abe30e4140992f3e114c9d6e71a81213?lang=no#313
https://no.wikipedia.org/wiki/Skj%C3%B8te
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skulle tas opp kart. Merk at det er begrepet «afridsning» som benyttes. Ved søk etter gamle kart bør 

en også søke på «avriss», «afrids» eller «afridtninger». I figur 19 er det et eksempel på avriss. 

 

Figur 20: Forordning av 31. mars 1719. 

 

Det kom en ny forordning om åstedkart av 9. november 1781. I følge Harris (1991, s. 84-85) så 

innebar denne forordningen at partene i en tvist kunne bli enige om at tvisten skulle avgjøres uten 

kart. Hvis en part krevde kart måtte han betale, og kartet måtte også omfatte det området som 

motparten mente å ha eiendosmrett til. Hvis saken kom til overhoffretten måtte det foreligge et 

kart. I følge Harris er det sjelden vi finner åstedskart etter 1781.  

 

Åstedsak 1774, Avskrift fra Statsarkivet i Oslo: https://media.digitalarkivet.no/view/38518/244 

Åstedsak på gården Horne i vestre Bærum. Denne saken gjelder ulovlig hogst og eiendomsgrensene 

blir klarlagt. Det ble tatt opp kart, det var omfattende vitneførsel og det ble avsagt dom i saken. 

 

Åstedsak 1818 (utskiftning), Avskrift fra Statsarkivet i Trondheim: 

https://media.digitalarkivet.no/view/158976/41 

I denne saken settes åstedsrett for å behandle en utskiftning på gården Rellingen i Fjord kommune 

(tidligere Norddal kommune på Sunnmøre). Retten settes med sorenskriveren som administrator og 

fire «Laugrettes og Udskiftnings og Meddomsmænd». Dette er en ganske omfattende og detaljert 

utskiftningsforretning.  

Saken var behandlet av forlikskommisjonen. Steving blir lagt frem og denne kommenteres. Ut i fra 

det lille vi kan lese er saksgangen formell. Det ble fremsatt en del beskyldninger. Rettens avgjørelse 

blir kalt «Eragtet». Det betyr det samme som skjønn eller kjennelse. Det blir i starten på avgjørelsen 

vist til «Lovens 1 B: 4 Cap: 5 Art:  siger at Sagen, saafremt Processen skal holdes lovligt bør nævnes 

Det er skeet i Stevningen i formeget vidløftige men i Dag indskrænkende Udtrykke, og da det derhos 

vilde være til Tab for begge Parter at afvise Sagen.» Henvisningene må være til bestemmelser i 

Christian 5s Norske Lov av 1687.  

Det blir videre vist til et svært gammelt situasjonskart fra 1719 (jeg mistenker at det skulle stått 

1791). Området befares og måles med stenger både på innmark og utmark. Deretter ble rettigheter 

et tema og begrepet «Ususfructus» dukker opp. Det betyr bruksrett eller bruk av ting man ikke 

eier.22  

 
22 Se: https://meyersfremmedordbog.dk/ordbog?query=ususfructus 

https://media.digitalarkivet.no/view/38518/244
https://media.digitalarkivet.no/view/158976/41
https://meyersfremmedordbog.dk/ordbog?query=ususfructus
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5 Om kart 

5.1 Innledning 
Vi har sett at det ikke er så lett å skille de ulike forretningstypene fra hverandre. Noe av den samme 

problematikken har vi når det gjelder enkelte typer av kart. Vi finner betegnelser som situasjonskart, 

deelekart, geometrisk kart, geometrisk og oeconomisk kaart, utskiftningskart eller bare kart, for det 

vi i dag ville kallt et jordskiftekart. Avisutklippet i figur 21 er en god illustrasjon på dette. Delekartet 

viser se å være et utskiftningskart, og det framgår av tegnforklaringen. Går vi enda lenger tilbake i tid 

enn 1821, så er det eksempler på at kart kalles «af-rids»23. 

I kapitlet om utskiftninger viste jeg eksempler på utskiftningskart. Her vil jeg vise noen eksempler på 

andre kart. Det er blant annet kart fra åstedsforretninger, matrikkelkart perioden 1805 til 1814 og 

målebrevskart. Kartverket har en omfattende samling av historiske kart. Det finnes også en del kart 

som kan søkes opp på Digitalmuseum. 

 

Figur 21: Avisutklipp fra Østlendingen 6. mai 1935 på s. 5. Østlendingen (nb.no) 

 
23 Se eksempel her: https://media.digitalarkivet.no/view/161694/3 

https://www.kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart
https://digitaltmuseum.no/021029247434/kart/media?slide=0
https://www.nb.no/items/a6f3efdd94593647b6adc3866d120216?page=0&searchText=delekart
https://media.digitalarkivet.no/view/161694/3
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Jeg omtaler kun kart i store målestokker hvor eiendomsgrenser eller eiendomsutforming er tema. 

Det vil for eksempel si kart i målestokk 1: 100 (målebrevskart), 1: 1 000 til 1: 5 000 (utskiftningskart 

og situasjonskart) og 1: 10 000 (rektangelmålinger). Mange av kartene oppgir målestokken i alen. 

 

5.2 Kart over enkeltgårder 
Kart som bare omfatter en gård var ikke vanlig. Kart var kostbart å lage, men enkelte store gårdsbruk 

fikk eiendommen kartlagt. Gården Fossane i Tønsberg i Vestfold er en slik eiendom. Gårdskartet 

viser hvilke andre eiendommer den grenser mot, tunet, de enkelte teiger og intern veger. Kartet er i 

målestokk 1: 2 000 alen, er tegnet i 1858 av Fr. Julin.  

Formålet med slike kart var flere. For det første ble grensene klarlagt mot naboer, gitt at de var med 

under kartleggingen. For det andre fikk gårdbrukeren oversikt over størrelsen på de ulike teigene. Da 

kunne han lettere planlegge gårdsdriften.  

 

Figur 22: Kart over Fossane. Kilde: Kilde: Jordskifteverkets kartarkiv, Fylke nr.: VI Arkiv.: 175. 
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Et annet eksempel er kart over Gården Enserud. Her er det også en arealoppgave påført kartet. 

 

Figur 23: Kart over Gaarden Enserud fra 1867 tegnet av C. Tischendorf. Kilde: Statens kartverk: 

https://www.kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=373 

https://www.kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=373
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5.3 Rektangelmålinger (matrikkel) 
Harsson og Aanrud (2016, s. 505-506) omtaler disse kartene. De ble laget under den kombinerte 

militære og økonomiske oppmålingen fra perioden 1805 til 1814. Målestokken var sirka 1: 10 000. 

Den økonomiske varianten skulle blant annet inneholde eiendomsgrenser, arealbruk og fordeling på 

bonitet. Kartene er mest detaljert når det gjelder opplysninger om innmarka. I figur 21 har jeg tatt 

med hva som skulle være med i beskrivelsen av den enkelte gård. Jerpåsen, Sollund og Widgren 

(1997, s. 22-23) har også en beskrivelse av kartene, i tillegg til at de skriver noe om hvor anvendelige 

disse var. 

 

Figur 24: Økonomisk tabell som skulle lages for den enkelte gård (Harsson og Aanrud (2016, s. 505-

506). 

Kartet i figur 25 omfatter også området som utskiftningskartet over Lepengen i figur 11 og 12. 

 

Figur 25: Utsnitt av kart over Lepengen. Kilde: Kartverket, rektangelmålinger, tegnet av Christopher 

Stenersen Collin, 1810. Tallene som er påført teigene går jeg ut ifra er areal oppgitt i kvadratalen. 

 

https://www.kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=7184
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5.4 Situasjonskart ved åstedsak 
 

Midt på kartet er markert «Det omtvistede Stykke Skov». I nordvest er gården Buraas og i sør gården 

Hytten, Hakadal i Nittedal kommune. 

Åstedsaken er omtalt i Kirkeby (1968, s. 162-163). Han har skrevet bygdebok for Nittedal og Hakadal. 

Der blir det redegjort for tvisten og for grenseforløp mv. Bygdebøker gir ofte opplysninger om 

åstedsaker og andre sentrale hendelser på eiendommen. 

 

Figur 26: «Situations-Carte over Hoved og contra Deele Stræckningen imellem Gaardene Hytten og 

Buraas begge i Hakkedahlen beliggende samt Strækningen af Hakkkedals Elv fra ovenmeldte Gaard 

Buraas og Gaarden Næss Saug» fra 1780, Generalkonduktørens arkiv no. 257. 
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Figur 27: Situasjonskart over lensene i Stor Elven, Bingen i Sørum Sogn. Kartet er fra 1781 og er i 

Generalkonduktørens arkiv nr. 271. https://media.digitalarkivet.no/view/161696/12 

Figur 27 viser lensene i Stor Elven ved Sørumsand. Stor Elven er Glomma og lenser er tømmerstokker 

som er kjedet sammen slik at løstømmer ble ledet eller stanset. 

Tekstfeltene på kartene viser viktig informasjon, se figur 28. Elvene var viktige transportårer for 

tømmer. Av kartet ser hvilke gårder som har de ulike lensene. 

https://media.digitalarkivet.no/view/161696/12
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Figur 28: Utsnitt av tekstfeltet i ituasjonskart over lensene i Stor Elven, Bingen i Sørum Sogn. Kartet 

er fra 1781 og er i Generalkonduktørens arkiv nr. 271. 

https://media.digitalarkivet.no/view/161696/12 

 

 

5.5 Når er kartet fra? 
Hvis du finner et kart som er udatert må du bruke andre kilder for å finne ut når kartet er laget. En 

kilde som ofte gir resultat, er bygdebøker. Jeg skal vise et eksempel.  

Helt til slutt i samlingen av Hans Lemmich Juells konseptkart finner vi noe som antakelig er et ferdig 

kart (figur 29). Det er ikke datert, men det har opplysninger om blant annet gårdsnavn i et eget 

tekstfelt og vi ser en innsjø. Hvis vi først prøver noen av gårdsnavnene, for eksempel Haarstad og 

Møystad. Så vil vi ikke få noen treff på Haarstad i Norgeskart, mens vi får derimot mange treff på 

https://media.digitalarkivet.no/view/161696/12
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Møystad. På kartet står det også Grue. Forsøker vi navnet på innsjøen – Frys sjøen – får vi heller 

ingen treff, men skriver vi Frysjøen så får vi treff og havner litt øst for gården Møystad. Rundt gården 

Møystad finner vi gårdsnavn som Hårstad og Paulsrud. Disse navnene finner vi igjen på kartet, men 

skrevet på en litt annen måte. Vi vet også at Juell var kartkonduktør. 

Nå har vi nok opplysninger til å lete i bygdeboka for Grue. Vi vet at det sjelden ble tatt opp kart, og 

når det ble gjort kan vi anta at det var en spesiell hendelse for eiendommen og at det kan være 

nevnt i bygdeboka.   

Jeg søker på Nasjonalbiblioteket på Juell + Møystad og får en rekke treff, blant annet i bygdebøker. 

På side 433 finner vi opplysninger om at det var utskiftning i 1819-1820 på Gard, Møystad og 

Hårstad.24 Da kan vi rimelig stor sannsynlighet si at kartet ble tatt opp rundt 1819. Det står riktignok 

ikke noe i boka om at Juell laget et kart, men vi vet at han virket i dette området på denne tida. 

 

 

Figur 29: Utskiftningskart over blant annet Paulsrud, Møystad og Hårstad i Grue. 

https://media.digitalarkivet.no/view/36328/326 

 

6 Om ord og uttrykk 

6.1 Innledning 
I denne delen forklarer og definerer jeg noen ord og uttrykk som ofte forekommer i gamle 

eiendomsdokumenter, og som ikke lenger benyttes. Jeg deler dette kapitlet i juridiske ord og ord 

som brukes innenfor landbruket. 

Som ellers i dette notatet, så blir listen med ord supplert. Står du fast er det god hjelp i Ivar Aasen og 

hans Norsk ordbog med dansk forklaring. Jeg viser til utgaven fra 2003, som er bearbeidet av Kruken 

 
24 Grueboka. 2 1 : Gardene (nb.no)  
 

https://media.digitalarkivet.no/view/36328/326
https://www.nb.no/items/ab700daaabc1acdfa63c1e444c04cfef?page=0&searchText=%22norsk%20ordbog%20med%20dansk%20forklaring%22
https://www.nb.no/items/3d5acd3e0fc5a4b778875aff9143d9ab?page=435&searchText=m%C3%B8ystad%20%2B%20juell
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og Årset. Eldre utgaver er også tilgjengelig. Her er for eksempel Norsk ordbog med dansk forklaring 

fra 1900. 

 

6.2 Juridiske ord og uttrykk 
Comparent = Vitne 

 

6.3 Ord og uttrykk innenfor landbruk 
 

A 

Actum anno die et loco ut supra = Betyr at dokumentet ble skrevet samme dag som den omtalte 

handlingen fant sted 

Al = Brukt som forkortelse på alen 

B 

Brøstholden = Den som ikke har fått sin rett. Brukes ofte hvis man er misfornøyd. 

Brøkskilling = Som navnet sier en del (brøk) av en skilling. 

Bøxel = Bygsel = leie av jord 

D 

Dele = Grense 

Diplom = Blir ofte omtalt som «middelalderbrev» og er et dokument eller skriftstykke som er satt 

opp etter et fast mønster. I vår sammenheng kan et diplom omfatte ulike former for 

eiendomstransaksjoner. Det finnes en rekke diplom som omhandler utskiftning. Se og hør professor 

Jørn Øyrehagen Sundes forelesning «At mæta jordhena. Utskiftning av jord i mellomalderen» her. 

Diplomatarium Norvegicum = En samling brev og dokumenter (diplomer) fra middelalderen og fram 

mot slutten av 1600-tallet.  

E 

Ekstrarett = Er rettsmøter som blir holdt utenfor fast tingsted og tingtid med sorenskriveren som 

dommer. Mer om ekstrarett her. 

H 

Havn/ havning = Beite/ beiting 

Havnerettighet = Beiterett 

Heimrast = Utmark som ligger nære gården 

Havnegang = Beitemark, beiteområde 

Hjemmemark = Benyttes om innmark i 1821-loven 

Hjemskog = Skog som ligger nær gårdstunet 

https://www.nb.no/items/bbd4715798fb74cbb80be6e1c51e35fc?page=0&searchText=%22norsk%20ordbog%22
https://hvl.instructure.com/courses/13640/pages/utskiftingsseminar-2021
https://www.nb.no/items/df55cc31152743f1a071271a61b677bc?page=97&searchText=ekstrarett
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J 

Jordvei = Dyrket jord/ den grunnen man går på 

L 

Legd (lægd) = En krets av gårder 

M 

Med påholden penn = Ikke alle var skrivekyndige. En annen person fører hånden din mens du 

skriver. M.P.P skrives bak navnet. Noen ganger brukes også med ført penn, og da M.F.P. 

Myrmannsvesen = Se stemmeteig 

O 

Onera = Avgift og brukes ofte sammen med skatt. «Skatt og onera». 

R 

Rode = En administrativ inndeling. I denne sammenheng ofte brukt om et vegstykke. 

S 

Skritt = Måleenhet, 2 ½ fot, ca. 76,5 cm, mer her (variert i tidsperioder) 

Stemmeteig = Fram til slutten av 1800-tallet var det slik at de som eide jord hadde stemmerett. På 

Hananger på Lista har begrepet stemmeteig dukket opp («Myrmannsflekkene»). Slike teiger er svært 

små, og bakgrunnen var at man fikk stemmerett derav navnet. Vi kan og lese om at deling av teiger 

og salg til folk som ikke hadde stemmerett, men ønsket å få det (Rudjord 1981, s. 466 og 490). 

Fenomenet går også under navnet "myrmannsvesenet". Det var verdiløse jordstykker, særlig myr, 

som ble solgt. I en periode måtte man eie matrikulert grunn for å kunne stemme. Les mer om 

«myrmennene» i Os (1958, s. 258). Vi finner dette mange steder i landet, men vi vet lite om dette 

har vært tema i jordskiftesaker. 

Stent og rent = Betyr at eiendommen er klart avgrenset med delesteiner. «Rent og udstent» blir også 

brukt. 

Seterskog = Skog som tilhører seteren 

T 

Tylt = Mengden 12, mest brukt i skogbruket, tylt tømmer = 12 tømmerstokker 

U 

Utrast = Utmark som ligger langt fra gården. 

Å 

Åstedsrett/ Åstedssak = Rettssak med 4 skjønnsmenn som sorenskriveren administrerer. Ble 

benyttet som det siste alternativet ved utskiftning etter 1821-loven hvis ikke partene kom til enighet 

eller saken ble løst av forlikskommisjonen. Ble også benyttet ved skyldsetningsforretninger og ved 

tvister om fast eiendom mv. 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Skritt_(enhet)
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Vedleggsdel 
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Vedlegg 2: Avskrift av målebrev for Teatergaten 15 i Bergen 
 

 


