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Hva er Agnus Dei?



Matrikkel Landskyld

1647 Ny skattematrikkel med gardsklasse og landskyld

1661 Landkommisjonen – registrere alle jordeiendommer i 

Norge og utarbeide nytt forslag til matrikkel.

Den sto fast helt til 1836.

1723 Matrikkelforarbeid – revisjon – trukket tilbake

1803 Jordavgift – supplement til matrikkelen

1818 – 1838 Ny matrikkel – en normalgard i hvert tinglag

1863 Nytt arbeid – revidering

1886 Ny matrikkel  - denne gjelder fortsatt

1904 Ajourført utgave av matrikkelen



Sigdals prestegjeld - 1723 -

Buskerud matrikkelprotokoll - s. 2

Alle matrikulerte garder hadde fått et 

nummer 

1 Bergen

2 Søndre Green

3 Mellum Green



1838 Ny matrikkel – normalgard i hvert tinglag

1 skylddaler  =  5 ort  =  120 skilling

1 ort  =  24 skilling

Vi sier at landskylda ble regna i daler, ort og skilling

1 skylddaler = 400 spd. verdi ved fastsettelse av pris ved salg

Fikk  nå  nytt  matrikkelnr.  og  oppdeling  i  løpenr.



2

3

1

Digitalarkivet – to framgangsmåter



Digitalarkivet – Fritekstsøk – skrev inn Matrikkel 1838

og  valgte  Buskerud i  Geografi

1

2
3



Sigdals 

Thinglag

Buskeruds 

fogderi

trykt 

matrikkel 

1838

s. 66



Sigdals tinglag  - 1838

Bergan, Aaby søndre og nordre, 

Fagerbakke, Green søndre

65

7

4

3

Skylddaler

21



Digitalarkivet – Fritekstsøk – skrev 

inn Matrikkelrevisjonen 1863

og  valgte  Buskerud i  Geografi

1

2



Rollag herred

Matrikkelrevisjonen 1863 

Bratterud 

eller 

Kullerud

Lofthus



3 Maal – Deels Muld, deels Sand. Hvert Maal regnet 9 Spd. udgjør en 

Eiendomsværdi 28 Spd.

6 Maal Samme Beskaffenhed. Hvert Maal regnet 3 Spd. udgjør en 

Eiendomsværdi 18 Spd.

Byg

1/8 tønde

Poteter ½ 

Tønde

3/4 

tønde

3 

Tønder

3 faar

1



1886 Ny matrikkel Denne gjelder fortsatt

1 skyldmark = 100 øre

Matrikkelnr.  vart  til  gardsnr.

Løpenr.  vart  til  bruksnr.



Fortegnelse over matrikulerede Eiendomme og deres Skyld i : affattet i Henhold 

til Kgl. Resolution af 29de Mai og 6te December 1886. Herreds-No. 1-3 : 

Buskerud Amt Ringerike Fogderi

Nasjonalbiblioteket

nb.no



NB





Kilder bl.a.:

Lensrekneskap  - 1550-1661

Stiftamtstuerekneskap  - 1662 - 1690 

Fogderekneskap  - fra ca. 1687 

Pantebøker – de eldste fra ca. 1660

Skifteprotokoller – de eldste fra 1650-tallet

Justisprotokoller – de eldste fra ca. 1600

Utskiftningsprotokoller
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21

Reduserer 

tidsperioden jeg 

søker i



Numedal og Sandsvær sorenskriveri - pantebok 1704-1720 - s. 59 – 16.06.1707



Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri - 1746-1749 - s. 200 – 12.07.1747



21

4

3



Numedal og Sandsvær sorenskriveri - panteregister 1732-1766 - s. 63



Numedal og 

Sandsvær 

sorenskriveri

Pantebok
1742-1753

s. 313b

20. august 1746



Numedal og Sandsvær soenskriveri

panteregister 1818-1826



Nordmøre sorenskriveri

Kvernes tinglag

panteregister 1822 - 1866 - s. 101

garden  Lyngstad

Skjøter, festesedler, kårbrev, skifter, 

obligasjoner, utskiftninger etc. 



Eiker, Modum og Sigdal 

sorenskriveri

pantebok 1898 - 1900 - s. 1





Numedal og 

Sandsvær 

sorenskriveri 

tingbok
1785-1792

register

helt foran



Numedal og Sandsvær sorenskriveri 

tingbok 1785-1792   – s. 197



Tingbøkene etter ca. 1800 er ikke skanna.

Man må til Statsarkiva for å lese dem.

Her er det masse informasjon, spesielt gjennom rettsaker 

i forbindelse med kjøp og salg av bl.a. eiendom. 





Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri

registrerings og forhandlingsprotokoll - 1832 -1840 

s. 434



Eiker, Modum og 

Sigdal sorenskriveri

Registrerings- og 

forhandlings-

protokoll

1832-1840 - s. 434

Tollinspektør Peder 

Hildgaard på 

Jøranrud

15. mars 1839



I det lille kammer

I storstuen

Paa den lille sahl

Paa kjøkkenkammeret

Paa det østre kammer

Paa gangen

I spisekammeret
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3

1
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4
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Skiftet etter

Ane Olsdtr. 

hausten 1838

på Storfurureina

under garden 

Lyngstad

Første kona til en 

av mine 

tippoldefedre



See Auctionsprotocollen Fol 174     (hvor er den?)

1 liden Røgstue med Fordør og Veedsval

ved Enden, taxeret for 10-0-0

1 lidet Baadnøst af Bindingsværk

og tækket med Never og Torv 4-0-0

52-4-15



I et skifte i 1838 på bruket Kallmyra under garden Lyngstad vart garden 

registrert og taksert.

Dette finnes i justisprotokollen. Disse protokollene finnes i SA i 

Trondheim og er ikke skanna.

I slutten av september kom sorenskriveren og lensmannen til gards 

sammen med 4 oppnevnte menn fra prestegjeldet for å ta takst på 

garden.

Gardens åker, england og udyrka mark kunne fø 2 hester, 6 storfe og

10 småfe. Det ble sådd 4 tn. havre og 1 tn. poteter. Dette ga ei avling på 

20-25 tn. havre og 6 tn. poteter. Alt dette ble verdsatt til 110 spd.

Skogen var liten og ubetydelig, og ga så godt som ikke noe virke

til å reparer husa med, kun til ved. Den ble satt til 10 spd. 



Husa på garden besto av:

1 tømra våningshus med 2 stuer, kjøkken, fordør (gang) og loft.

1 tømra stabbur.

1 fehus av stein med låve og lade av tømmer og stavverk over.

1 sommerfehus av stein og 1 tømra båtnaust.

Samtlige hus var tekt med never og torvtak, og ble til sammen vurdert til 80 spd.

Ola må enten ha bygd ny stue eller bygd om den gamle – 1815 - 1838. Fra å være 

ei stue med røykomn, har det nå blitt ei fireromsstue med loft oppå i 1 1/2 etasje. 

Huset, ei nordmørslån, er typisk for vårt strøk.

Da han døde, var vi i begynnelsen på en periode der man gikk bort fra 

røykomnstuene og bygde seg nordmørslån med inngang og kjøkken midt på og ei 

stue på hver side, med loft over.

Han hadde også bygd seg et stabbur og trolig også nytt fehus hvor dyra 

og høyet og kornet var under samme tak, samt fått hand om hele naustet. 



1. Et stuehus med røykomn.

2. Et eldhus.

3. Et fehus og stall under  samme tak.

4. Ei korn- og høyløe under samme tak

5. Halvparten i et stort naust.

6. Halvdelen i et kvernhus og vassfall 

med kvern.

7. Fjerdeparten i ei søkkenot.

Skjøte på parten i 1815



Jordskifte eller utskiftning av en gard.

Endre eier- og/eller brukstilhøve for å skape ei mer tjenlig og 

effektiv utnytting av faste landbrukseiendommer.

Meninga er å omforme eiendommene slik at kvart bruk fikk 

jorda mest mulig samla og kunne bli en høvelig driftsenhet.

Skyldsetning av jord.

I forbindelse med utskiftningene vart det laga til kart.

Lova om utskiftning kom i 1821 – ny lov kom i 1857.



Jordskiftekart for Buskerud på Digitalarkivet





Nordre 

Lykken

Gnr. 53

Hemsedal

1909



De ulike teigene er angitt 

med tall der også 

boniteringa er med.

Teigblanding.

Jordskiftekaren førte en 

egen protokoll som ikke er 

skanna.

Her er det mye interessant 

å lese bl.a. namn på 

enkelte jordstykker.

Namnedødelighet



Utskiftning av jorda på garden 

Visnes i Eide i 1874



Teigblanding  1874

Naust2

1

3



Brisshaugen og 

Medtigarden

Nausta

Kverner og 

sommerfjøser

Kristoffergarden 

og Haltbakken

Kristoffer-

garden



Oppsummering:

Før 1838 hver gard sitt matrikkelnr.

Fra 1838 – 1886 Matrikkelnr. Løpenr.

1 skylddaler = 5 ort = 120 skilling

1886 Gardsnr. Bruksnr.

1 skyldmark = 100 øre



Takk for meg


