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The article traces land ownership in Årstad farm and Egersund town from the late 1600s to the beginning of the 1800s,
based on officially registered deeds and other real estate documents, inventories, cadastres, property assessments and
litigation. Conflicts between owners of various parts of the Årstad farm flared up when Egersund emerged as a village
in the late 1600's, when the rental income of the beach became the most important asset of the farm. The conflicts were
resolved by alloting all part owners the same interest in a common ground that covered most of the urbanized part of the
beach in 1717. With continued urban growth in the 1700s the rental income became unevenly distributed, with the own-
ers of the two main parts of the beach as winners. The town taking over the ground as city ground and revision of the
town borders in the 1800s did not change the land issues and rental income, but deprived the landowners control over
land boundaries and buildings, in favour of the public authorities.
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Eiendomshistorie er en av Hans Sevatdals
hovedinteresser. Selv har han skrevet mest
om jordeiendomsforhold og jordleie på lan-
det, men da først Geir Atle Ersland og der-
etter undertegnede forsvarte doktorav-
handlinger om eldre tiders urbane eien-
domsforhold og grunnleie, var Hans raskt
ute og viste sin interesse.1 Den førte etter
hvert til at jeg fikk årlige gjesteopptreden-
der som foreleser i urban eiendomshistorie
ved UMB, i de seinere årene kombinert med
arealplanlegging. Jeg har hatt stor glede
både av å møte studenter på disse feltene og
av samarbeidet med Hans Sevatdal, med de
nye innspill og perspektiver som jeg dermed
fikk på mitt eget spesialfelt, tidlig nytids
byhistorie. Blant annet var Hans en aktiv
og inspirerende deltaker på det Midgard-
symposiet som resulterte i boka Den urbane
underskog (2009).

Hovedfunnet i mitt doktorgradsarbeid var
at norske byer vokste fram eller ble anlagt
på grunn som var matrikulert, og som i ut-
gangspunktet oftest tilhørte en eller flere
gårder, og alltid en eller flere grunneiere.

Disse eierne kunne i utgangspunktet være
private – bønder, borgere, adel eller embets-
menn – eller offentlige – kronen (kongemak-
ten) eller kirken.  Dermed ble de rurale eien-
domsforholdene på stedet også bestemmen-
de for grunneiendomsforholdene i byen, og
«bygrunngårdene» ble investeringsobjekter,
som oftest ble kjøpt opp av kjøpmenn og em-
betsmenn i byen selv. Disse ble dermed «by-
eiere», med stor makt over byen og bebyggel-
sen. Grunnsitterne (i moderne tid kalt tom-
tefestere) kunne være selveiere (hvis de fikk
kjøpe en tomt), leilendinger (som betalte en
årlig grunnleie) eller t.o.m. husmenn (som i
tillegg til leien hadde arbeidsplikt og eventu-
elt andre ytelser til grunneieren). Grunnbre-
vene var modellert på leilendings- eller hus-
mannskontrakter, med varierende tidshori-
sont: så lenge ikke grunneieren sa opp avta-
len, for grunnsitterens og evt. ektefelles livs-
tid, for evt. arvinger eller «så lenge denne
tomt er til».

I førindustrielle norske byer ser det nor-
male ut til å ha vært det Knut Robberstad
har kalt kløyvd eigedomsrett, hvilket vil si at

1. G.A. Ersland, Kven aatte byen? F.-E. Eliassen, Norsk smaabyföydalisme? Grunneie, grunnleie og husleie i norske 
smaabyer ca.1650–1800. Oslo: HIFO 1999.
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grunn og hus ble eid hver for seg.2 De fleste
hovedpersoner i småbyhusstandene leide
tomta, men eide huset som sto der, og som de
enten hadde kjøpt eller bygd selv. I alle byene
fantes det i tillegg et leiemarked for boliger,
både for hele hus, for deler av hus og for en-
keltrom. Dessuten fantes det over alt et an-
tall innerster, som hadde tilhold i en familie
eller husstand. Men leieboerne utgjorde in-
gen steder mer enn 30 prosent av hovedper-
sonene i noen by fram til 1801, og oftest bare
10–15 prosent.

Eiendomsforholdene i en ny by kunne
være mer eller mindre kompliserte. I de en-
kleste tilfellene lå en by på en enkelt gårds
grunn, og denne gården hadde bare en eier.
Slik var det i Risør, som i sin helhet lå på
grunn under Randvik gård, som gjennom
størstedelen av enevoldstiden var eid av fa-
milien Falch, og fra slutten av 1700-tallet av
Valentin Fürst. Andre «enkeltgårdsbyer»
kunne ha flere grunneiere, som eide ulike
parter av gården som byen lå på. Et eksem-
pel på dette er Flekkefjord, på gården Nes’
grunn, med ulike etterkommere av Samuel
Evertsen Storch som grunneiere på 1700-tal-
let. De fleste byene vokste fram på grunn
som lå under flere nabogårder, spesielt rundt
en elvemunning. Det mest ekstreme tilfellet
var Porsgrunn, som lå på fem ulike gårder i
tre ulike prestegjeld ved munningen av Ski-
enselva. Selv en av de minste byene, Grim-
stad, som ikke hadde noe vassdrag, lå under
tre gårder i Fjære sogn: Berge, Skaregrøm og
Ytre Bie.

Gård og grunn – Årstad og Egersund
De mest kompliserte eiendomsforholdene
fantes likevel i Egersund i Stavanger amt,
selv om bebyggelsen lenge lå på bare en en-
kelt gårds grunn. Egersundstranden, som
det først ble kalt, vokste frem som et strand-
sted, en husklynge uten formelle handelsret-
tigheter, ved Eigersundet, på fastlandet
innenfor Eigerøya, fra slutten av 1600-tallet.

Sundet hadde lange vært i bruk som nød-
havn, det var kjent som den beste havna mel-
lom Lista og Boknafjorden. På fastlandet var
det et gammelt kirkested fra middelalderen,
en periode kanskje til og med to kirker, og et
utskipningssted, kalt Lahelle, som kan ha
vært enda eldre. Der sto også en leidangsbu,
hvor kongelige skatter i form av varer ble
samlet, kanskje alt fra 1200-tallet og fram til
begynnelsen av 1600-tallet. Kirken, Lahelle
og strandstedet Egersund lå alle under går-
den Årstad, som skal ha vært den største
gården i distriktet, med det underliggende
bruket Hestnes og prestegården Husabø,
som lå omsluttet av Årstads utmark. Sist-
nevntes navn tyder på at gården trolig var
kongsgård i tidlig middelalder, og År-
stad/Husabø må ha vært en stor sentralgård
i det sørlige Rogaland i vikingtid og enda tid-
ligere. Grensen mellom Årstad og Husabø
ble fastsatt ved en grenseforretning i 1764.
Det var først på 1800-tallet at bebyggelsen i
Egersund bredte seg inn på Husabøs grunn.
Fra midten av 1700-tallet lå det også en liten
husklynge på Damsgård under gården Hafs-
øy, men klart atskilt fra Egersundstranden.3

Årstad var på 1600-tallet delt i seks opp-
rinnelig likeverdige parter, hver av dem verd-
satt til ½ tønne saltet laks i landskyld eller
årlig leieverdi. I noen matrikler står enkelte
av partene oppført med andre landskyldva-
rer, etter vanlige takster. En halv tønne laks
tilsvarte da en laup smør eller en hud (av
storfe). Allerede på 1600-tallet må landskyl-
den ha blitt betalt i penger og ikke i varer.
Laksefisket var i stor grad ødelagt alt tidlig
på 1700-tallet (se nedenfor), og i 1802 ble det
betegnet som ubetydelig.4 I motsetning til
mange andre gårder som hadde flere eiere,
dreide det seg i Årstad ikke om «ideelle par-
ter», begrenset til andeler i leieinntektene,
såkalt skyldeie. Hver av de seks partene var
fysisk atskilt fra de øvrige i terrenget, som et
eget bruk. Dette var trolig en overlevning fra
et gammelt eiendomsmønster, som på
15–1600-tallet var mest utbredt i selveieom-

2. K. Robberstad, «Kløyvd eigedomsrett», Lov og Rett 1963, s.62–66.
3. A. Midbrød, «Der Egersund ble lagt. Streiftog i Eigersunds eldste historie», Årbok for Dalane, Nr.11, 1993–1995. 

Eigersund 1995, s.5–36. E.H. Grude, Egersunds byhistorie, bind 1. Strandsted og ladested. Egersund fram til 
1880. Egersund 1996, s.27–42. Statsarkivet i Stavanger (SAS), Jæren og Dalane sorenskriverarkiv (JDSA), 
Tingbok (TB) BA 87, fol. 309b–310b (besiktigelse og gransking av gården Hafsøy 1764).

4. Riksarkivet, Oslo (RA), Rentekammeret (RK), Protokoller opptatt etter forordning av 1. oktober 1802 (P.1802), 
bd. 97, fol.79–80.
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Figur 1.  Kartskisse av Egersund med innseiling og omgivelser. Galmle stedsnavn er plassert,
blant annet mange av de som er brukt i artikkelen. Kartskissen er tegnet av Reidun Lædre i
samarbeid med Arvid Midbrød. Kilde: Årbok for Dalane Folkemuseum 1993–95, Eigersund
1995, s. 10–11.

KP3-2011.book  Page 206  Tuesday, August 30, 2011  3:16 PM



Årstad og Egersund – bondegård og bygrunn

KART OG PLAN   3–2011 207

rådet på Agder, ikke langt øst for Egersund.5

Dessuten lå disse seks Årstad-brukene i teig-
blanding, slik skikken ofte var, ikke minst på
Vestlandet, før utskiftingene på 1800-tallet,
slik at «den enes åker ligger i den andres en-
geteig alt om hverandre», som det het i en be-
skrivelse fra 1714.6 Endelig fantes det også
en såkalt «løs» landskyldpart, også den på 1/2
tønne saltet laks. Dette var en ren jordleiean-
del, en heftelse uten noen fysisk part i går-
den, som typisk nok var «benefisert», dvs. til-
lagt en kirke eller et geistelig embete som en
del av inntekten.7 Rundt 1700 tilhørte denne
Årstad-parten rektor og kapellan ved Kristi-
ansand domkirke. 

Ingen av de seks brukene i Årstad hadde
eget navn eller en betegnelse som kunne
identifisere dem i skjøter, skifter eller matri-
kler. Sannsynligvis ble de i samtiden bare be-
tegnet som NNs part – etter eieren av det en-
kelte bruk. I ett tilfelle ble en part kalt «Bry-
nilds-parten» et par tiår og én eier etter at
Brynild Svendsen hadde sittet med den (se
nedenfor).8 For å holde dem fra hverandre,
vil de i denne studien bli betegnet som Part
I–VI, etter deres grunnrettigheter i eller ved
Egersundstranden (se nedenfor). Hvert av
brukene kunne ha flere eiere, siden de ofte
ble delt, i forbindelse med arveskifte, kjøp og
salg, i parter ned til 1/4, 1/8 og t.o.m. 1/16
tønne laks. Flere parter kunne også bli eid av
samme person på tvers av bruksgrensene,
slik at det ofte likevel ikke var samsvar mel-
lom eierparter og bruk, og mønsteret skiftet
over tid. På 1700-tallet var også den løse
landskylden delt mellom to av brukene, hvil-
ket innebar at eierne av disse to brukene
krevde inn hver sin halvdel av den løse land-
skylden fra brukerne. Om den ble forpaktet,
«eid», eller om de to partseierne seinere be-
talte den videre til domkirken i Kristian-
sand, framgår ikke, men på miden av 1700-
tallet omtales disse løse landskyldpartene
som brukseiernes «eiendom», som var «til-
bygslet ... til bruk og besittelse».9

Det er derfor umåtelig komplisert å
identifisere de enkelte brukenes og følge
hver av landskyldpartenes eiendomshisto-
rie, og dermed grunneiendomsforholdene i
Egersund, fra slutten av 1600-tallet til be-
gynnelsen av 1800-tallet. Arbeidet kompli-
seres av at det ikke finnes noen gårdshisto-
rie for Årstad, og heller ikke noe kart over
gården eller byen før bybrannen og utskif-
tingen på midten av 1800-tallet. Men umu-
lig er oppgaven ikke. Eiendomsforholdene
kan kartlegges som et enormt puslespill
med et utall av små brikker – og noen få
større. Selv de enkelte brukenes og parte-
nes plassering i landskapet er det mulig å
komme på sporet av. Brikkene består av
opplysninger fra skjøter i pantebøker, pan-
teregistrere og tingbøker, om arveskifter i
skifteprotokoller, og eiendomsregistre som
matrikler og eiendomsskattemanntall.
Dessuten ble det ført en serie rettssaker på
begynnelsen av 1700-tallet, og i 1717 ble
det inngått en kontrakt mellom Årstads ei-
ere som riktignok ikke er fullstendig be-
vart, men hvis hovedinnhold kan rekon-
strueres ved hjelp av andre kilder. Det er et
stort arbeid, men, som vi skal se, helt av-
gjørende for å forstå Egersunds oppkomst
og utvikling.

Tettstedsutvikling og bruksgrenser
Selv om de seks fysiske partene av Årstad
var atskilt, og brukerne var klar over hvilke
teiger som tilhørte hvilke bruk, var det ved
inngangen til 1700-tallet uklart nøyaktig
hvor grensene gikk på stranden. Det berodde
utvilsomt på at Egersundstranden fram til
da ikke hadde vært noen spesielt verdifull
del av gården. Utenom jorda var laksefisket
den fremste «herligheten» som lå til gården,
og fiskerettighetene var felles og likt fordelt
mellom gårdpartene, siden landskylden fra
gammelt av ble betalt i saltet laks. Laksefis-
ket foregikk ved den såkalte Torssteinen,

5. S. Imsen og H. Winge, Norsk historisk leksikon, 2. utg. Oslo 1999, s.246.
6. SAS, JDSA, Tb BA 69, fol. 30a–b (16.4.1714).
7. Imsen og Winge 1999, s.43, 248. G. Sandvik, Prestegard og prestelønn. Studiar kring problemet eigedomsretten 

til dei norske prestegardane. Oslo 1965, s.130, 252.
8. SAS, JDSA, Pantebok (Pb) 4, fol. 401b (13.12.1766).
9. Riksarkivet, Oslo (RA), Matrikkel 1723, Bd. 131, fol. 83b. SAS, Jæren og Dalane fogdearkiv (JDFA), nr. 152 og 

153 (Matrikler 1726, 1734 og 1738). SAS, JDSA, Pb 4 1B 3 II, fol. 381b–383a (2.5.1750). Språklig er alle sitat fra 
kildene er normalisert for å lette forståelsen, men fortsatt holdt så tett opp til originalteksten som mulig.
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som også markerte grenseskjellet til Husa-
bø, lengst i sørvest på stranden.10 

Gjennom 1600-tallet gikk det en rekke sa-
ker om Årstad gård for bygdetinget, om eien-
dom, leilendinger, enkesete, ødegård og an-
net, men ikke i noen sak fra tiden før 1660 er
grunner i Egersundstranden nevnt eller
hentydet til.11 Vi kan slutte at det fram til de
siste tiårene av århundret ikke var noen
tvistigheter om grunnene, og at det igjen
kom av at det har stått få hus på stranden.

Striden om grenseskillene på stranden
blusset opp nettopp på den tiden da strands-
tedet Egersund var i ferd med å vokse fram.
Fra kanskje noen titalls beboere midt på
1600-tallet hadde tettstedsbefolkningen økt
til ca. 200 ved århundreskiftet 1700, og fort-
sette å vokse til ca. 350 i 1714 og ca. 700 midt

på 1700-tallet, der innbyggertallet stabiliser-
te seg til et stykke ut på 1800-tallet.12 Grunn-
laget for byens vekst var dels lokal handel i
den sørlige delen av Stavanger amt, men mest
enkelte spesialiteter: Kystfarten mellom Ber-
gen/Stavanger og Østlandet, der egersund-
skipperne var dominerende, og havarinærin-
gen med reparasjonsverft («Bradbenken») for
stormskadde og havarerte skip.13 

Den økonomiske framgangen ga lokalbe-
folkningen ambisjoner. Som strandsted had-
de Egersund ingen formelle handelsrettighe-
ter, betegnelsen ble brukt om en husklynge
ved sjøen uten privilegier. I 1745 søkte Eger-
sund om kjøpstadsrettigheter, hvilket ville
gitt den lille byen fulle handelsrettigheter til
å eksportere og importere alle lovlige varer,
og egne styringsorganer uavhengig av Sta-

10. Statsarkivet, Kristiansand (SAK), Kristiansand stiftamt (KSA), pk. 1156, legg «Jæren og Dalane sorenskriveri 
1727–1814, Extract (3.12.1717). Midbrød 1995, s. 9–11.

11. Tingbøker for Jæren og Dalane, Bd.I–VI (1613–59), Stavanger 1953– .
12. Grude 1996, s.43, 101–102. Eliassen 1999, s.98.
13. Grude 1996. E. H. Grude, «To strandstader. Sogndalstrand og Egersund før 1800», Sjøfartshistorisk Årbok 1978, 

Bergen 1979, s.261–298.

Figur 2. Egersund med omgivelser, utsnitt av Rasmus Juells kart over kysten av Rogaland,
1708. Bebyggelsen i strandstedet er enkelt og stilisert framstilt, men inntrykket det gir av tett-
stedet mellom kirken og Varberg, med en husrekke langs sjøen og en annen innenfor, som dan-
ner et tidlig gateløp, er realistisk. Ankerplasser er markert med anker. Kilde: Egersunds by-
historie, bind 1.
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vanger. Men søknaden ble avslått. Heller
ikke noe annet strandsted gikk direkte der-
fra til å bli kjøpstad. Men i 1798 ble Eger-
sund ladested og tollsted, og etter den libera-
le tollrullen (tollforordningen) av 1797 inne-
bar det at byen fikk handelsrettigheter på
linje med de fleste av landets kjøpsteder.14

Med framveksten av strandstedet ble
Egersundstranda plutselig verdifull som leie-
grunn for husene i tettstedet, og det ble vik-
tig å finne ut hvor grensene egentlig gikk.
Første gang «grunnen i Stranden» var gjen-
stand for en offentlig konflikt, var ved en
taksering av åker, eng og fiskeri i Årstad i
1687, da lagmann Nils Christensen krevde å
få «nyte sin anpart etter hans landskyld i
grunnen i Stranden».15 I mai 1701 skal Kir-
sten Jørgensdatter Trane, enke etter salig
Asser Andersen Hiorth, sammen med to an-
dre partseiere i Årstad, Willie Jødelsen og
Willie Lauridsen, ha fremmet en supplikk til
stattholder Gabel om eiendomsfordelingen i
Egersundstranden, men denne supplikken
har ikke latt seg finne.16

Senhøstes 1702 framsto Jørgen Assersen
Hiorth, boende i Egersundstranden, på byg-
detinget på vegne av sin mor Kirsten Jør-
gensdatter (enke etter Asser Andersen Hi-
orth), Willie Jødelsen og Willie Lauridsen.
De tre eide hvert sitt bruk og drev til
sammen halve Årstad gård. Jørgen Assersen
forlangte tingsvitne – en rettsgyldig erklæ-
ring av tingallmuen – på at det var gjort
«stor skade både på åker og eng, av dem som
bor på Stranden av deres svin og krøtter». I
tillegg hevdet han at det (lakse)fiskeriet som
lå under Årstad, nå var «ganske fordervet».
De tre brukerne påpekte også at de ikke had-
de noen andel i den «herlighet ... til den part
av den grunnleie som faller på (dvs. av) de
oppbygde husene ... i Stranden, foruten dets
take og årsleie», det vil si inntektene av
grunnleie og innfestingsavgift fra beboerne i

Egersundstranden. Dermed var katten ute
av sekken: Klagerne ønsket ikke strandsit-
terne fjernet eller byggestans i tettstedet.
Det de ba om, var «lik skifte og deling, som
den ene part som den andre å være like i inn-
tekten såvel som i utgiften å være delaktig».
De krevde altså en lik andel i inntektene
med de eierne av de tre andre brukene i
Årstad, som vi forstår hadde andel i stran-
den og dermed i grunnleien av Egersund.17

Dermed har vi en nøkkel til forholdet mel-
lom de seks brukene i Årstad: Tre av bruke-
ne, de som i 1702 var eid av Kirsten Jørgens-
datter, Willie Jødelsen og Willie Lauridsen,
hadde ingen andel i den delen av Egersund-
stranden som da var bebygd. Det viser oss at
oppdelingen av Årstad i seks bruk hadde
skjedd på et tidlig tidspunkt, da det ennå
ikke var noen bebyggelse på stranden, og at
situasjonen i 1702 var i ferd med å endre seg
dramatisk, slik at grunnleieinntektene av
Egersundstranden var i ferd med å bli en ve-
sentlig «herlighet» for Årstads eiere – men
(som det viste seg) bare for noen av dem. 

Tingsvitnet i 1702 var åpenbart et forhand-
lingsutspill, men det brakte ingen løsning på
kort sikt. Seks år seinere var det duket for en
åstedssak på Årstad om grensene mellom
gårdpartene på Egersundstranden.18 Denne
gangen var det eierne av de tre andre brukene
i Årstad som møttes: Peder Jørgensen, Maren
Theophilusdatter Schanche (enke etter Einer
Tharaldsen), som ble representert av sin
sønn, Hans Einersen, og lensmannen Ole
Rasmussen, som reiste saken. Ole Rasmus-
sen og Hans Einersen ble forlikt utenfor ret-
ten, så saken kom til å stå mellom Ole Ras-
mussen og Peder Jørgensen og dreie seg om
skillet mellom deres to parter på Egersund-
stranden. Grensen skal ha gått «etter den vei
fra Prestegården og langs en veite som gikk i
sjøen i Sigervigen hvor Cort Assersens sjøbod
nå står og der i flørmålet skulle ligge en stein,

14. Grude 1979, 1996. Imsen og Winge 1999, s. 233–235, 430. F.-E. Eliassen, «Ladesteder og strandsteder: Havner, 
husklynger – og byer? Skiftende realiteter fra middelalderen til 1800-tallet», i J. Brendalsmo, F.-E. Eliassen og T. 
Gansum (red.). Den urbane underskog. Strandsteder, utvekslingssteder og småbyer i vikingtid, middelalder og 
tidlig nytid. Oslo 2009, s.133–145.

15. SAS, JDSA, Tb BA 43, fol. 94a–95a (1.6.1687).
16. SAS, JDSA, Tb BA 69, fol. 29b. RA, Stattholderarkivet, B.II.6: Supplikk- og resolusjonsprotokoll 1699–1701 

stopper midt i året 1701, en uautorisert protokoll for 1701, som skal ha eksistert, er gått tapt; D.IV.31: Embets-
mannsbrev, supplikker m.m. 1701. Ingen av disse inneholder den supplikken som er omtalt i 1714, heller ikke i 
avskrift eller ekstrakt.

17. SAS, JDSA, Tingbok (Tb) BA 58, fol. 89b–90b (14.11.1702).
18. SAS, JDSA, Tb BA 64, fol. 29a–30a, 71a–74b (26.11.1708, 23.–24.1.1709).
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som var skiftet». «Sigervigen» finnes ikke på
noe gammelt kart, men har trolig sammen-
heng med Sikronæ/Sikroken, der dampskips-
brygga seinere ble anlagt, lengst sørvest i
strandstedet.19 Ole Rasmussens part lå mel-
lom Peder Jørgensens og Maren Schanches
parter og omfattet bare en liten del av stran-
da. I 1680-årene skal det bare ha stått ett el-
ler to hus på denne parten, og eieren slo høy
rundt husene. Seinere skal det ikke ha blitt
slått høy på dette stykket, og én av huseierne
hadde i perioder betalt grunnleie til den ene
grunneieren, så til den andre, noe som viser
hvor uklar grensen var.

Igjen meldte de tre andre Årstad-eierne
sin interesse «og påstod at de bør ha deres
andel i grunnleiene såvel som de andre gren-
der (dvs. gårdparter)». Denne gangen gikk de
ett skritt videre enn sist, ved at de tilbød å
legge sine bruk sammen, slik at hele gården
kunne deles på nytt, på en mer rettferdig
måte. Dette gikk to av de tre andre eierne,
Peder Jørgensen og Ole Rasmussen, med på,
«så enhver kunne nyte sin part upåanket».
De ble enige om å fullføre forhandlingene til
sommeren 1709, «og enten i minnelighet el-
ler ved retten å formå (få) den sjette mann
Hans Einersen eller hans mor til det sam-
me.» De fem ble også enige om å dele omkost-
ningene ved nydelingen.

Det var altså Maren Theophilusdatter
Schanche og hennes sønn Hans Einersen
som ikke var med på forliket vinteren
1708–09, og det viste seg at de hindret en av-
tale også den følgende sommeren og ennå i
flere år framover. Beskrivelsene av de to an-
dre partene i stranden viser at Schanche satt
på den mest verdifulle delen av stranden, det
gamle Lahelle, sørvestover fra kirken, og
hun og sønnen følte utvilsomt at de hadde
mest å tape på en omfordeling av grunnen.

I stedet ble det en ny åstedssak i 1714.20

Da var det igjen de tre partseierne i Årstad
som ikke hadde del i bebyggelsen i Eger-
sundstranden, Anders Assersen (som i 1710
hadde overtatt morens part), Willie Laurids-
en og Willie Jødelsen, som stevnet de tre som
hadde inntekter av grunnleien der, Peder
Jørgensen (med sønnen Jørgen Pedersen),

Ole Rasmussen og Maren Schanche. De tre
sistnevnte anklages for å ha tillatt beboerne
i Egersundstranden å sette opp sine hus og
sjøboder, til saksøkernes «ruin og under-
gang» ved at laksefisket i elva (Lundaråna)
blir «spolert». Elvemunningen skal ha blitt
fylt opp av søppel og fartøyer, og fisket øde-
lagt av roing med torv og lyng og annet. Ikke
en eneste laks skal ha blitt fisket de siste fire
årene. I tillegg klaget de tre partseierne som
hadde reist saken, over at de led «utålelig
skade av den gemene mand og deres krøtter,
på åker og eng, samt gjerder og lyngmark.»

Men igjen viste deg seg at den egentlige
hensikten var å få til en omfordeling av par-
tene i Årstad, slik at hver av dem kunne få
sin rettmessige andel av «åker og eng, fiske-
gang og fegang, med innmark og utmark,
grunner og grunnleier med videre dens her-
lighet». I denne saken kommer det også fram
at av de tre Årstad-partene uten grunn i
strandstedet lå Anders Assersen Hiorths
teig lengst oppe ved elven, og ved siden av
den Willie Jødelsens teig. Ingen av disse var
egnet til bebyggelse av noen betydning. På
den annen side hadde Peder Jørgensen
«oppebåret de meste grunnleier på sin part».
Allerede i 1687 ble han betegnet som «hoved-
mann i (dvs. på) grunnen».21

Dermed har vi et bilde av teigdelingen
langs sjøen, fra Torssteinen til kirken: Yt-
terst på stranden, i sørvest, Peder Jørgen-
sens part (Part I), som hadde flest tomter i
strandstedet, deretter lensmann Ole Ras-
mussens teig (Part II), med bare et fåtall
tomter ved sjøen, og endelig Maren Theop-
hilusdatters Schanches part (Part III), som
var den mest sentrale, nærmest kirken.
Innenfor disse hadde Anders Assersen Hi-
orth teigen lengst oppe ved Lundaråna (Part
VI) og Willie Jødelsen parten nærmest Hi-
orths (Part V), begge uten tomter i Eger-
sundstranden. Willie Lauridsens teig (Part
IV) ble ikke lokalisert i terrenget under disse
rettssakene, men seinere dokumenter viser
at den har ligget ved elvemunningen og har
omfattet Araneset og grunnen rundt Leirvi-
ka, øst for kirken. Der var det rundt 1710 in-
gen eller maksimalt noen få strandsitterhus.

19. Midbrød 1995, s.20, jfr. S.10–11.
20. SAS, JDSA, Tb BA 69, fol. 28a–31a (16.4.1714).
21. SAS, JDSA, Tb BA 43, fol. 94b (1.6.1687).
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Denne fordelingen gir også en mulig for-
klaring på den løse, benefiserte landskyld-
parten, som gjennom 1700-tallet var knyt-
tet til partene III og IV, som omfattet hen-
holdsvis Lahelle og Areneset. Mellom dem
lå nemlig Egersund kirke, som sorterte un-
der biskopen i Christiansand, som den løse
«lakseskylden» på ½ tønne var benefisert
til fordel for. Den løse landskyldparten har
derfor ikke vært knyttet til noe bruk, men
trolig til kirketomten og kirkegården i
Egersund.

Etter utsettelse til sommertinget felte un-
derretten sin dom.22 Den ga i all hovedsak
klagerne medhold i sine påstander om ska-
der på jord og fiskeri og påla alle grunneier-
ne å sette opp gjerde mellom stranden og
gårdens åkre og enger for å hindre strandsit-

ternes dyr i å gjøre skade på jordbruket. Ret-
ten våget ikke å legge sammen gårdpartene
for å dele dem ut på nytt, siden de var «av
gammel tid utskiftet» og «etter gammelt bør
forbli». Men forstranden kunne ikke bortlei-
es til noen annen slags bruk som gjorde ska-
de på laksefisket «uten det og måtte skje til
samtlige partseieres fordel». På denne bak-
grunn traff retten den skjellsettende beslut-
ning at ikke bare alle sjøgrunnene, men også
alle grunner som var bebygd med sjøhus, og
ubebygde grunner «i samme linje ... ved
Egersundstranden fra Torssteinen til kir-
kens fortau ... bør liksom fiskeriet har vært
felles også i 6 like gode parter deles». Disse
seks partene skulle så fordeles mellom År-
stads partseiere ved loddtrekning, med fog-
dens bistand.

22. SAS, JDSA, Tb BA 69, fol. 53b-56a (18.7.1714).

Figur 3. Kartskisse som viser de omtrentlige plasseringene av de seks brukene i Aarstad ved
Egersundstranden, ca. 1700. Kartgrunnlag: Se artikkelteksten. Etter skisse av forfatteren.
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Forlik
Heller ikke denne dommen ble stående som
løsning på konflikten mellom Årstads eiere.
Dommen i underretten ble anket, først til
lagmannsretten og så videre til Overhoffret-
ten, som var den høyeste rettsinstansen i
Norge, med sete i Christiania. Men før saken
kom opp for Overhoffretten og med en mulig
anke til Høyesterett i København, gikk alvo-
ret (og omkostningene) endelig opp for parte-
ne. I desember 1717 inngikk de alle seks et
forlik i form av en kontrakt i sju punkter.
Kontrakten som helhet er ikke bevart i origi-
nal eller avskrift i noe offentlig arkiv, selv om
den ble tinglyst. Men et utdrag av den finnes
i Statsarkivet i Kristiansand, og det øvrige
innholdet framgår i hovedtrekk av praksis
ved innkreving og fordeling av grunnleien.23

Jørgen Pedersen, som «av sin eng har eid
den største part i Egersund ... har giort alle
interessenter (dvs. eiere) i gården Årstad i
grunnleiene likt delagtig med seg, uten ved-
erlag i mark eller eng». Den størtste delen av
grunnen i Egersundstranden, som Jørgen
Pedersens far Peder Jørgensen tidligere had-
de eid, skulle altså fra nå av være felles for
alle partseierne i Årstad. I praksis ble det
ordnet slik at eieren aller eierne av hvert
bruk skulle ha en sjettedel av grunnleien av
tomtene på denne delen av stranden. Som
kompensasjon for tapet av 5/6 av grunnleien
på sin part fikk Jørgen Pedersen enerett til
Årstads laksefiske for seg selv og sine etter-
kommere, ved at de andre partseierne fra-
skrev seg sine fem parter i samme laksefis-
keri. Kontrakten, som skulle gjøre slutt på
«all prosess (=rettssaker) og trette derom»,
erstatter og opphever «alle foregående dom-
mer og kontrakter», som skulle være «døde
og maktesløse».

Ved eierskifter av parter i Årstad seinere
på 1700-tallet ble det ofte vist til kontrakten
av 3. desember 1717. Helt slutt på konflikte-
ne var det likevel ikke. I slutten av 1730-åre-
ne blusset det opp en strid om den økende
mengden fortøyningsstolper i havna, men
denne striden gjaldt ikke eiendomsforholde-
ne på land, og fikk ingen følger for bebyggel-
sen.24

Grunneiere og grunnleie
Med utgangspunkt i eiendomsfordelingen i
årene 1702–14 er det nå mulig å følge eier-
forholdene til de seks brukene i Årstad bak-
over til slutten av 1600-tallet og framover til
begynnelsen av 1800-tallet. Da er det også
mulig å se hvor store grunnleieinntekter som
falt på hver av partene, og hvem som tjente
mest på forliket i 1717.

Part I hadde, som vi har sett, de fleste av
tomtene i Egersundstranden tidlig på 1700-
tallet. I 1660-årene og fram til ca. 1680 had-
de denne parten blitt eid av Jørgen Willum-
sen Eye. Da han døde, overtok sønnen Peder
Jørgensen parten samtidig som han giftet
seg, og det var han som sto som eier av denne
delen av Årstad på begynnelsen av 1700-tal-
let. Men også Asser Tollaksen skal ha bodd
på dette bruket mot slutten av 1600-tallet,
og dennes sønn, Anders Assersen, hadde Pe-
der Jørgensens part i pant i ni år fra århun-
dreskiftet 1700 og krevet inn grunnleie av
denne partens andel i Egersundstranden.
Det samme skal også Hans Bertelsen ha
gjort noe tidligere, så det later til at denne
parten har vært pantsatt i lange perioder. I
1715 arvet eller innløste Peder Jørgensens
sønn Jørgen Pedersen dette bruket, og det
var han som undertegnet kontrakten i 1717.
Men Jørgen Pedersen satt med det bare kort
tid før sin død, da broren, Theophilus Peder-
sen, arvet det «som odelsmann». Han solgte
det imidlertid videre, med medarvingenes
samtykke, til sognepresten, magister Daniel
Rasch allerede i 1720. Peder Jørgensens
enke skulle da ha en avgift som «pensjon», el-
ler legd på gården. Også Rasch døde tidlig:
allerede i 1723 satt enken, Hulleborg Silvius,
med denne parten i Årstad, som hun solgte
til sin bror Ole Sylvius for 450 rd i 1727. Da
Ole Sylvius døde i 1747, kjøpte Jørgen Asser-
sen Hiorth hans part i Årstad på auksjonen
for 553 rd. Ti år seinere kjøpte sønnen, Jør-
gen Jørgensen Hiorth, også odels- og åsetes-
retten til dette bruket fra Theophilus Theo-
piliussen Schanche. Seinere samme år, etter
Jørgen Hiorths død, ble parten solgt på auk-
sjon til Henrik Leganger. Men det viste seg
at han hadde en avtale med Jørgen Hjorths

23. SAS, JDSA,Tb BA 70, fol. 110b, 260b (tinglysninger 8.8.1718 og 11.12.1719). SAK, KSA, pk. 1156, legg «Jæren og 
Dalane sorenskriveri 1727–1814» (utdrag av kontrakten av 3.12.1717: Innledning, 6. post (av 7) og avslutning).

24. Grude 1996, s.76, 79.
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enke, Margaretha Kirsebom, om at hun skul-
le beholde halve parten, ¼ tønne «lakse-
skyld», som Kirsebom overførte til henne i
1759. I 1764 reiste Torger Reiersen odelssak
på vegne av sin hustru, Anne Olsdatter Syl-
vius, som fikk rettens medhold, slik at man-
nen fikk rett til å løse inn de to halvpartene
av bruket som hennes far, Ole Sylvius, hadde
eid i 20 år. Innløsningen skjedde i 1766–67,
og deretter satt først Torger Reiersen og se-
nere hans enke Anna Sylvius med det meste
av Part I i Årstad gård ut århundret og inn
på 1800-tallet. Riktignok solgte hun i 1783
en mindre del av bruket – 3/16 tønne saltet
laks – til Theophilus Bowitz. I denne hande-
len inngikk også en mindre del av Part V (se
nedenfor).25 

Part II ble på slutten av 1600-tallet eid og
brukt av Rasmus Christophersen, og før ham
av faren, Christopher Olsen Eye. De ble et-
terfulgt (en gang i 1690-årene?) av Rasmus
Christophersens sønn Ole Rasmussen, som
var involvert i konfliktene på begynnelsen av
1700-tallet. Parten omfattet da bare en liten
del av grunnen i Egersundstranden, og had-
de bare såvidt adgang til sjøen.26 Ole Ras-
mussen satt med dette bruket i mer enn 30
år, men måtte pantsette det til Hans Enersen
i 1724 for 252 rd lånte penger, og brukte det
til underpant for et annet lån, fra Jørgen As-
sersen Hiorth. Da han ikke klarte å innfri
dette siste lånet, måtte Ole Rasmussen i
1730 selge sin part i Årstad med fehus, høy-
og kornlader til samme Jørgen Hiorth og
dennes hustru Maria Bowitz for 375 rd. «Vå-
ningshus har til denne part ikke vært i lang
tid», het det da. Ved samme anledning fra-
skrev Ole Rasmussen seg odelsløsningsret-
ten.27 Men så lett var det ikke å omgå odels-
retten, noe vi alt har sett for Part Is vedkom-
mende. Nesten 20 år seinere, i 1749, innløste
Ole Rasmussens sønnesønn, som også het
Ole Rasmussen, odelen på bestefarens part i

Årstad og satt deretter med denne parten i
over 40 år. I 1792 kjøpte prokurator Tarald
Bahr bruket for 1198 rd. Halve kjøpesum-
men ble finansiert ved et pantelån fra soren-
skriver Weyer på knapt 600 rd, med gårdpar-
ten som sikkerhet, et lån som ble innfridd og
panteobligasjonen avlyst i 1796.28

Part III i Årstad omfattet den mest sentra-
le delen av bebyggelsen i Egersund, sørvest
for kirken, Det var den som ga de største
grunnleieinntektene etter forliket i 1717 og
helt fram til 1802. Dette bruket hadde de
mest stabile eierforholdene av samtlige. Som
vi har sett, ble parten ved århundreskiftet
1700 eid av Maren Theophilidatter Schanche,
enke etter salig Einer Taraldsen, som hadde
kjøpt parten av lagmann Niels Christensen i
1694. Ved hennes død, omkring 1730, ble par-
ten overtatt av hennes sønn, Hans Einersen,
som også hadde opptrådt som hennes full-
mektig under konfliktene tidlig i århundret.
Da Hans Einersen selv døde i 1745, arvet Ga-
briel Kirsebom Hansen bruket, som han så
satt med i nesten 60 år. I 1803 ble parten
(unntatt en engeløkke) solgt på auksjon til
Kiddel Torkildsen for 1516 rd, men Gabriel
Kirsebom Hansen beholdt et pant i bruket
som sikkerhet for et lån på 699 rd.29

Part IV var nesten ubebygd i 1714, men
dette endret seg utover i århundret. Willie
Lauridsen (også kalt Laursen) var eier av
parten fra 1694 og under rettstvistene tidlig
på 1700-tallet. Men da han døde i Christia-
nia i 1715, overtok sønnen Carsten Williesen
(Willumsen) etter faren, og det var han som
undertegnet kontrakten i 1717. I to matri-
kler fra 1720-årene (1723 og 1726) står mo-
ren Malene Larsdatter som eier av denne
parten i Årstad, men det var Carsten
Willumsen som solgte den til sorenskriver
Niels Paulsen, dennes hustru Anna Wendel-
boe og deres barn og arvinger for 200 rd i
1735. Paulsen hadde lånt de 200 riksdalene

25. SAS, JSA, Tb BA 43, f. 94a–95a (1.6.1687); Tb BA 64, f.71b–74a (23.–24.1.1709); Tb BA 87, fol. 224a–229a 
(1.5.1764), fol. 232b–233b (3.5.1764). SAS, JDSA, Pantebok (Pb) 41 B 4, fol.21b (1.2.1757), fol. 31a (10.8.1757), 
fol. 65a–b (5.11.1759); Pb 4 1B 5 II, fol. 397b (14.10.1783). RA, Matrikkel 1723, bd.131, fol. 83b. SAS, JDFA, 
nr.152–153 (Matrikkel 1726, 1734, 1738). RA, P.1802, bd. 97, fol. 79–80; bd. 96, fol.54.

26. SAS, JDSA, Tb BA 64, 71b–73a (23.1.1709).
27. RA, Matrikkel 1723, bd. 131, fol. 83b. SAS, JDFA, nr.152 (Matrikkel 1726). SAS, JDSA, Pb 4 1B 1AB, 

fol.26b–27a (24.3.1724); Pb 4 1B 2, fol. 83a–84a (2.3.1730).
28. JDSA, Pb 4 1B 3 II, fol. 406a–b (10.2.1749); Panteregister (Pr) 1760–1807, fol. 106 (18.2.1792), fol. 128 

(7.4.1792), fol. 325 (5.7.1796). RK, RK, P.1802, bd.97, fol. 79–80; bd.96, fol. 55.
29. RA, Matrikkel 1723, bd. 131, fol. 83b. SAS, JDFA, nr. 152–153 (Matrikkel 1726, 1734, 1738; Odelsmanntall 

1777). SAS, JDSA, Pr 1760–1807, fol. 342 (31.10.1803).
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av Jørgen Assersen Hiorth, som fikk pant i
samme part i Årstad for beløpet.30 Det var
sorenskriver Paulsen som oppførte det
praktfulle anlegget Næsgård ytterst på Ara-
neset i 1736, og da hans part i Årstad ble
solgt på auksjon til Jacob Knudsen Melhus
for 540 rd i 1750, beholdt han Næsgård som
sin eiendom, fri for grunnleie, for sin egen og
hustruens livstid. Tomten , som Paulsen
hadde innhegnet, strakte seg fra Kirkevika
på den ene siden til Leirvika på den andre og
omfattet også en «hauge» (havnehage). Foru-
ten sorenskriverens eget hus tillot han bare
to andre hus på Næsgård – ett eksisterende,
tilhørende Laurids (Lars) Håland, og et hus
som den nye eieren aktet å oppføre. Paulsen
forbeholdt seg også forkjøpsrett til årstad-
parten, dersom Melhus skulle bestemme seg
for å selge den igjen.31 I 1766 ble Næsgård
formelt skilt fra Årstad. Året etter, ved Jacob
Melhus’ enke Barbara Maria Bulls død, ble
parten (fra nå av altså unntatt Næsgård)
solgt til fogd Thomas Georg Münster for 350
rd. I 1778 fikk Tønnes Omundsen auksjons-
skjøte på samme part i Årstad, med halvpar-
ten av den løse landskylden i Årstad, som
han pantsatte til sorenskriver Hercules Wey-
er for 200 rd. Og i 1797 ble Part IV igjen so-
renskrivergods, da Tønnes Ommundsen
solgte den til sorenskriverLauritz Benzon
Thrap for 1200 rd. Men allerede i 1804 solgte
sorenskriver Thrap denne parten, stadig
med halvdelen av den løse landskylden, til
Peder Torkildsen for 1600 rd.32

Part V lå hovedsaklig «ovenfor gården», og
nærmest Part VI. Ingen av dem hadde tom-
ter i Egersund, verken tidlig eller seint på
1700-tallet. I 1714 hevdet Hans Einersen
(hvis mor eide part III) at Willie Jødelsen,
som da eide Part V, hadde «fordervet sin
myr» ved å skjære torv, og dermed forringet
sin gårdspart så mye at den ikke lenger var

likeverdig med de øvrige.33 Etter Willie Jø-
delsens død tok svogeren Ole Johansen i
1715 hånd om de umyndige barnas arvepar-
ter, bl.a. parten i Årstad, og året etter fikk
Ole Johansen skjøte på denne etter å ha løst
ut arvingene. Parten ble nok fortsatt betrak-
tet som familieeiendom, for i 1731 var det
ikke bare Ole Johannesens enke Karen, men
også hennes tre svogere på deres hustruers
vegne som solgte denne sjettedelen i Årstad
gård til Jørgen Assersen Hiorth.34 Jørgen Hi-
orth satt med denne parten til sin død i 1757,
da Jacob Knudsen Melhus kjøpte den på
dødsboauksjonen for 353 rd, for å overføre
den ved gavebrev til sin datter Marthe
Knudsdatter, som var gift med Christian
Bacher, borger til Bragernes (Drammen).
Bacher skjøtet parten videre til sin svoger
Hans Jacobsen Melhus (bosatt i Fladstrand,
det nåværende Frederikshavn) i 1767. Og al-
lerede året etter solgte Melhus den videre til
Johannes Fogh, som var klokker og skolehol-
der i Egersund. Deretter følger en sterk opp-
splitting av denne landskyldparten i Årstad:
I 1772 skjøter Johannes Fogh 1/8 tønne laks
– en fjerdedel av Part V og 1/24 av hele År-
stad gård – til hver av disse fire: Torger Rei-
ersen, Ole Albretsen, Peder Pedersen Schiel-
drup og Christian Bugge.35 Siste stadium i
denne gårdpartens historie på 1700-tallet
besto i at Theophilus Bowitz kjøpte opp de
fire småpartene og således samlet Part V
igjen: fra Christian Bugges enke Anna Busch
i 1779, fra Anna Sylvius salig Torger Rejer-
sens i 1783, fra Ole Albretsens dødsbo i 1791
og endelig fra Peder Pedersen Scheldrup i
1797.36

Part VI strakte seg «øverst over ved elven
(Lundeåna) ... ovenfor gården», der den også
hadde sine engeslåtter. Den tilhørte Hiorth-
familien i hvert fall fra slutten av 1600-tal-
let, først ved Asser Andersen, så (fra ca.

30. SAS, JDSA, Skifteprotokoll (Sp) BA 5, fol. 48a–b (20.1. 1716)RA, Matrikkel 1723, bd. 131, fol. 83b. SAS, JDFA, 
nr.152 (Matrikkel 1726). SAS, JDSA, Pb 4 1B II, fol.273a–b (23.2.1735). 

31. SAS, JDSA, Pb 4 1B III, fol. 381b–383a (2.5.1750).
32. SAS, JDSA, Pb 4, fol. 442b–443a (15.12.1767); Pb 5 I, fol. 165a (8.4.1778), fol. 166b (8.4.1778); Pr 1760–1807, fol. 

293 (3.11.1795), fol. 381 (11.6. og 19.6.1797), fol. 391 (6.3.1804).
33. SAS, JDSA, Tb 64, fol. 74a (24.1.1709); Tb 69, fol.30b (16.4.1714), fol. 54a (18.7.1714).
34. SAS, JDSA, Sp BA 5, fol.14b–15a (16.2.1715); Tb BA 69, fol.262a (16.2.1715, 1.2.1716). RA, Matrikkel 1723, bd. 

131, fol. 83b. SAS, JDFA, nr.152 (Matrikkel 1726). SAS, JDSA, PB 4 1B 2, fol. 168b–169a (20.12.1731).
35. SAS, JDSA, Pb 4 1B 4, fol. 20a–b (9.6.1757); Pb 4, fol. 446b–447a (7.6. 1758, 18.12.1767, 27.9.1768), fol. 606a 

(27.3.1772).
36. SAS, JDSA, Pb 5 I, f.250b (10.2.1779), f.397 (14.10.1783), Pb 5 II, fol. 64 (4.5.1791), fol. 380 (11.1.1797). RA, RK, 

P.1802, bd.97, f.79–80; bd. 96, fol. 54.
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1700) hans enke Kirsten Jørgensdatter, og
endelig sønnen Anders Assersen Hiorth fra
morens død i 1710 til 1746.37 Da solgte han
parten sin i Årstad med bygsel, andel i felles
grunnleie og herligheter i Årstad til Brynild
Svendsen for 400 rd. Denne solgte parten vi-
dere til Jakob Knudsen Melhus allerede tre
år seinere, for 433 rd.38 Den ble fortsatt kalt
«Brynilds-Parten» da Ole Rasmussen kjøpte
den fra Jacob Melhus’ dødsbo for 460 rd i
1766. Ni år seinere delte han parten mellom
sine to stesønner, Cort og Anders Assersen
Hiorth, og denne oppdelingen besto over år-
hundreskiftet 1800. Anders Hiorth solgte sin
¼ tønne laks i Årstad (unntatt to engestyk-
ker og en kvern, som Hiorth beholdt) allere-
de i 1776, til Tollak Larsen for 241 rd. Tre år
seinere solgte Cort Assersen Hiorth sin ¼
tønne saltet laks i Årstad til Theophilus
Schanche for 270 rd. Schanche satt fortsatt
med sin halve part inn på 1800-tallet, mens
den andre halvparten skiftet hender i 1790
og 1803 – først til Carl Carlsen ved døds-
boauksjonen etter Tollak Larsen, og så til
Børrild Johnsen. Men begge måtte pantsette
sitt halve bruk for å finansiere kjøpet – Carl-
sen til sorenskriver Weyer og Johnsen til
Christen Mølbach.39

I de fleste nye byene forsøkte lokale kjøp-
menn og embetsmenn å få kontroll over by-
grunnen etter hvert som byene vokste. Det
gjorde de ved å prøve å få kjøpt opp «by-
grunngårdene» eller større parter i disse.40 I
Egersund var det ikke så enkelt. Oppdelin-
gen i seks hovedparter og bruk, den videre
oppsplittingen av flere av dem i enda mindre
deler fra 1760 og utover, og de mange eier-
skiftene, spesielt etter dødsfall, gjorde det
svært vanskelig å samle større deler av går-
den Årstad på en enkelt hånd. Noen forsøkte
åpenbart, men ingen lyktes i å få kontroll
over mer enn halvparten av gården, og selv
det bare i et fåtall tilfeller og for korte perio-

der. Jørgen Assersen Hiorth kjøpte i 1730
part II og året etter Part V. I 1747 sikret han
seg også Part I, og eide dermed halve Årstad
gård. Men allerede to år seinere tok Ole Ras-
mussen Part II tilbake på odel, og da Jørgen
Hiorth døde i 1756, ble hans to sjetteparter
av Årstad delt mellom enken og to andre
partseiere. En av disse var Jacob Knudsen
Melhus, som også en kort stund satt med
halve gården, nemlig partene VI (1749–66),
IV (1750–67) og V (1757–58). I siste tredjedel
av århundret klarte først Torger Reisersen
og så Theophilus Bowitz gradvis å samle de-
ler av det Årstad-godset som Jørgen Hiorth
en gang hadde sittet med, men uten at noen
av dem fikk kontroll over så mye som ¼ av
gården. 

Men det framgår også av den detaljerte
oversikten over partseiere i Årstad at mange
av dem var i familie med hverandre, spesielt
gjennom inngifte. Og flere av de gamle fami-
liene kom tilbake som eiere seinere på 1700-
tallet, takket være odelsretten, etter å ha
vært uten eierparter i en del år. Enda mer be-
tydningsfullt er det at den store gruppen av
partseiere i Årstad og i Egersunds bygrunn
var dominert av lokale embetsmenn – pre-
ster, sorenskrivere, lagmenn, fogd – og andre
næringsdrivende – skippere, kjøpmenn og
redere – akkurat som i de fleste andre små-
byene på 1700-tallet. Alle de som eide sen-
trale parter i bygrunnen, og de som klarte å
samle flere parter, var blant byens ledende
menn, skippere, kjøpmenn og embetsmenn,
og deres koner og døtre.41

Grunnleie
Den felles grunnleien – leieinntektene av
tomtene i den delen av Egersund som Peder
Jørgensen hadde avstått til fellesskapet i
1717 – utgjorde i 1802 40% av den samlede
grunnleien av Egersund, 60 rd av totalt vel

37. SAS, JDSA, Tb BA 55, fol. 101b (8.1.1699); Tb BA 58, f. 89b–90b (14.11.1714); Tb BA 60, f.55a (18.11.1704); Tb 
BA 61, fol. 19a (4.4.1705); Tb BA 64, fol. 74a (24.1.1709); Tb BA 66, fol.87b (5.12.1710); Tb BA 69, fol.28b 
(16.4.1714); Tb BA 70, fol.110b (3.12.1717); Sp BA 4, fol. 224a (29.11.1710). RA, Matrikkel 1723, bd.131, fol. 83b. 
SAS, JDFA, nr. 152–153 (matrikler 1726, 1734, 1738).

38. SAS, JDSA, Pb 4 1B 3 I, fol. 210a–b (26.1.1746); Pb 4 1B 3 II, fol. 338b–339a (10.2.1749).
39. SAS, JDSA, Pb 4, fol. 401b (13.12.1766); Pb 5 I, fol. 68b–69a (1.3.1775), f. 91a–b (23.3.1776), fol. 206a (2.1.1779); 

Pb 5 II, fol. 28 (20.2.1790), f.128 (26.3.1792), fol. 257 (23.5.1795); fol. 367 (20.12.1803). SAS, JDSA, Auksjonspro-
tokoll (Ap) 33 BA 1, fol. 626a (23.3.1776). RA, RK, P.1802, bd. 97, fol. 79–80; bd. 96, fol.55.

40. Eliassen 1999, s.62–114.
41. Grude 1979, 1996. I. Mehus, Bowitz-ætten. Mennesker og miljø. Oslo 1953. P. Hiorth, Stamtavle over slekten 

Hiorth med en del inngiftede slekter. Stavanger 1970. RA, Christen Pram 1805, pag. 1173–1174.
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150. Hvert bruk i Årstad hadde dermed 10 rd
i årlig inntekt av den felles grunnleien. Det
betyr at denne fellesdelen fortsatt var den
som ga størst grunnleie, og at den stadig om-
fattet borimot halvparten av alle hustomte-
ne i ladestedet. Men veksten i bebyggelsen,
og de største inntektene, falt nå på andre
parter, og fremfor alt på to av dem..

I 1802 hadde to av brukene i Årstad, Part V
og Part VI, eid av Theophilus Bowitz og Carl
Carlsen, fortsatt ingen del av bebyggelsen i
Egersund på sin mark. Dermed hadde de bare
en andel av den felles grunnleien, nemlig 10
rd hver årlig, og ingen separat grunnleie. Det-
te var de samme to brukene der man i 1714
mente det var «ingen leilighet ...(til) å bygge
til noen importanse (betydning)», hvilket alt-
så viste seg å stemme. To andre bruk hadde i
1802 bare et fåtall grunner i det nyslåtte lade-
stedet. Den ene var Part I, som i forliket i
1717 avga alle sine grunner i Egersundstran-
den til fellesskapet, og som 85 år seinere bare
hadde en håndfull tomter på sin egen grunn,
og 7 rd i separat grunnleie. Den var i 1802 ho-
vedsaklig eid av eid av Anna Sylvius. Den an-
dre var Part II, som bare hadde en smal kile
ned til stranden, med ett eller to hus på slut-
ten av 1600-tallet. Denne parten, som i 1802
var eid av prokurator Tarald Bahr, hadde da
noen flere beboere, men fortsatt bare 14 rd i
separat grunnleie.

Vinnerne var eierne av Part III og IV, Ga-
briel Kirsebom Hansen og sorenskriver Lau-
ritz Benzon Thrap. I 1802 satt de med mer
enn ¾ av den separate grunnleien, henholds-
vis 35 og nesten 34 riksdaler årlig. Part III,
sørvest for kirken, var den mest sentrale de-
len av Egersund allerede på begynnelsen av
1700-tallet. Den skulle egentlig, etter dom-
men av 1714, ha inngått i den felles grunnen,
men Maren Theophilusdatter Schanche og
hennes sønn Hans Einersen hadde klart å
holde den utenfor forliket av 1717. Part IV,
som i 1714 ennå var ubebygd, hadde fått mye
av den nye tettstedsveksten etter forliket, og
var blitt et nytt sentrum i småbyen Eger-
sund, spesielt etter at Næsgård var blitt
bygd av sorenskriver Niels Paulsen i 1736.42

Men ingen klarte å samle de to gårdparte-
ne med de største separate grunnleieinntek-
tene av Egersund: Part III og IV var alltid på
ulike hender, og Jakob Knudsen Melhus var
den eneste som klarte å forene én av dem
(Part IV) med andre parter, men da med de to
partene uten separat grunnleie, nemlig Part
V og VI. Egersund fikk dermed aldri noen do-
minerende privat grunneier, slik f.eks. nabo-
byene i øst – Flekkefjord, Farsund og Mandal –
hadde.43

Som for andre norske «bygrunngårder»,
fikk Egersunds vekst innflytelse på verdien
av gården Årstad. Allerede i 1723 foreslo
kommisjonen som arbeidet med forslaget til
en ny norsk matrikkel at Årstads landskyld
skulle økes med 1 laup smør, eller en halv
tønne laks.44 Det ville økt den samlede leie-
verdien av gården med ca. 15%, men matrik-
kelutkastet møtte stor motstand over hele
landet og ble aldri satt ut i livet. 80 år seine-
re, ved den landsomfattende takseringen av
all fast eiendom etter en forordning av 1802,
ble Årstad taksert til over det fastsatte mak-
simum i forhold til landskylden. Det ble ut-
trykkelig gjort med begrunnelsen at «denne
gård har dels betydelig inntekt av grunnlei-
er, dels er fortrinlig oppdyrket, da det meste
av samme tilhører innbyggere av Egersund
... et ... betydelig ladested». Imidlertid tok
taskseringsmennene også det forbehold at
«da grunnleiene tildels svares av fattiges hus
på stranden, kan ingen regning gjøres på å få
dem alle betalt».45

Verdiøkningen viser seg også i salgsprise-
ne på parter i Årstad gjennom 1700-tallet. I
årene 1725–60 ble hvert bruk, med en årlig
landskyld på ½ tønne laks, omsatt for mel-
lom 200 og 550 rd. Mellom 1765 og 1785 lå
prisen pr. bruk mellom 400 og 750 rd., i 1790-
årene mellom 800 og 1200 rd, og i 1802–04
ble et bruk solgt for 1050–1550 rd, mens tak-
seringskommisjonen satte verdien pr. bruk
til 1000–1100 rd, med Part III og IV høyest,
«i betraktning av den betydelige grunnleie».
Ingen av de to partene hadde da åker, bare
eng, mens det ble dyrket korn på de øvrige
brukene. Også de faktiske salgsprisene lå

42. Grude 1996, s. 78.
43. Eliassen 1999, s.78–79.
44. RA, Matrikkel 1723, bd. 121, fol. 83b.
45. RA, RK, P.1802, bd.96, fol.54–55; bd.97, fol.79–80.
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høyest for disse to partene, som hadde de
største grunnleieinntektene: Part III ble i
1804 solgt for vel 1500 rd og Part IV året et-
ter for 1600 rd. Årstad gårds totale salgsver-
di – om alle partene skulle ha blitt omsatt i
samme periode, hvilket aldri skjedde – ville
ligget på 2–3000 rd i perioden 1725–60,
3–4000 rd mellom 1765 og 1785, 5–7000 rd i
1790- årene og 6–9000 rd i 1802–04, det vil si
minst en tredobling av gårdens verdi i løpet
av vel et halvt århundre.

Grunnbrev og leievilkår
Dessverre er det ikke bevart noen oversikt
over alle tomtene eller grunnene i Egersund
på noe tidspunkt før midten av 1800-tallet.
Et register over grunnene og grunnleien ble
utarbeidet og lagt fram under rettssaken i
1714, men finnes ikke lenger. Alt som er be-
vart fra denne, er en liste over de 11 bebodde
sjøgrunnene med beboernes navn, men uten
grunnleier eller andre opplysninger.46

Det er bevart 21 grunnbrev på tomter i
Egersund fra perioden 1678–1805, de fleste
fra årene 1750–85.47 Fire eller fem av grunn-
brevene eller festesedlene gjelder tomter på
den delen av Egersundstranden som var fel-
les for alle eierne av Årstad fra 1717, de øv-
rige fordeler seg på partene I, II, III og IV.
Leievilkårene var stort sett de samme, uan-
sett hvilken gunneier som har utstedt
grunnbrevene, eller for hvilken part. Som vi
måtte vente, har grunneierne åpenbart fulgt
samme mal da grunnbrevene ble formulert. 

Grunnleien lå mellom ¾ og 2½ riksdaler
pr. år, med hovedtyngden i overkant av 1 rd.
Den relativt høye grunnleien var typisk for
nye tomter på 1700-tallet.48 En samlet
grunnleie av alle tomtene i Egersund på 151
rd i 1802 tilsvarer et sted mellom 120 og 150
hus, og ca. 4,5 personer pr. hus, hvilket var

normalt i 1700-tallets småbyer.49 Det vil også
si at grunnbrevene som er bevart, represen-
terer ca. 15% av alle tomtene i Egersund.
Kontraktene gjaldt normalt for grunnsitte-
rens og evt. etterkommeres livstid, men om
husene ble solgt, skulle ny grunnleie avtales
med grunneieren. Grunnsitterens forpliktel-
ser var også gjennomgående de samme: å be-
tale leien til rett tid, nemlig til jul hvert år, å
ikke tilta seg mer grunn enn foreskrevet i
grunnbrevet, å ikke forårsake skade på År-
stads åker og eng, eller skade grunneierne på
annen måte, å holde gjerder ved like, og å
ikke skade naboene, men leve fredelig med
dem. Leievilkårene tilsvarer et slags gjen-
nomsnitt av de som var vanlige i norske små-
byer på 1700-tallet.50 

Utskifting og byregulering
I 1828 ble det holdt utskiftingsforretning for
Årstad gård.51 Etter at gårdens inn- og ut-
mark var blitt finfordelt mellom et stort an-
tall eiere av små og store parter, og fiskeret-
ten igjen var blitt erklært felles, følger den
eneste passusen som angår bybebyggelsen:
«sjøen og grunnen utenfor Egersund kirke,
og ellers hva rett og adgang der måtte være
enten til grunner eller annet langs Vågen og
ladestedet og som ikke før er noens bestemte
eiendom; skal eies tilfelles av alle Årstads
oppsittere».52 Formuleringen var åpenbart et
generelt forbehold som skulle dekke det som
eventuelt var uteglemt eller unevnt i utskif-
tingsdokumentet, og fikk neppe noen betyd-
ning for de seinere eiendomsforholdene i by-
en.

15 år seinere, i 1843, brant størstedelen
av Egersund by, og en stor del igjen i 1859. I
løpet av disse tiårene ble hele bebyggelsen
nyregulert etter en regelmessig byplan, med
rette gater og kvadratiske eller rektangulæ-

46. SAS, JDSA, Tb BA 69, fol. 54a, 55b (18.7.1714).
47. SAS, JDSA, Tb BA 70, fol. 242b (16.2.1678); Pb 4 1B 4, fol. 31a (7.11.1757), fol. 85b–86a (20.12.1760), fol. 141a 

(18.6.1761), fol. 142a (6.12.1761), fol. 142b (9.2.1753), fol. 164b–165a (2.1.1750), fol. 186b (3.2.1762, 31.1.1763), 
fol. 210b (6.8.1763), fol. 441a (19.10.1764); Pb 4 1B 5 I, fol. 9 (2.5.1774), fol. 226b (18.11.1779), fol. 503a–b 
(21.11.1785), fol. 548a (29.9.1799); Pb 4 1B 8, fol. 33a (2.9.1805); Pb 4 1B 9, fol. 109a–b (15.1.1756); Pb 4 1B 10, 
fol. 445b (27.11.1720), fol. 446a (8.3.1718, 11.12.1783). SAS, JDSA, 4 1AA 1A/1B, Pr JD 1760–1807.

48. Eliassen 1999, s.152–153.
49. K. Helle, F.-E. Eliassen, J. E. Myhre, O. S. Stugu: Norsk byhistorie. Urbanisering gjennom 1300 år. Oslo 2006, 

s.217.
50. Eliassen 1999, s. 150–202.
51. SAS, JDSA, Ekstrarettsprotokoll (Erp) D 30 BB 1, fol. 340b–350a (9.4.–30.5.1828).
52. Samme, fol.349b.
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re kvartaler.53 Tomtegrensene ble endret i
stor stil, og deler av gamle tomter lagt ut til
gater og plasser. Reguleringskommisjonen
som var i arbeid etter brannen i 1843, fikk
aksept for at grunneierne skulle avgi gratis
inntil 10% av hver tomt til nye gater eller ut-
videlse av de gamle. For øvrig ble den nye re-
guleringen uten innflytelse på den årlige
grunnleie eller innfestingsavgift som var av-
talt mellom huseieren og vedkommende
grunneier. Med kommisjonens ord: «Grun-
nen anses å være den samme som før om enn
noen forandring skjer med den eller dens ut-
strekning. Grundeieren blir altså eier av
den nye grunn som festeren erholder med de
samme rettigheter, som han hadde til den-
nes forrige grunn».54 I 1846 fikk ladestedet
offisielle bygrenser, som også omfattet

Damsgård under gården Hafsøy, på den an-
dre siden av Lundaråna. Men heller ikke
dette endret eiendomsforholdene.55 Den pri-
vate eiendomsretten besto.

Denne kildenære detaljstudien av eien-
domsforholdene i Årstad gård og Egersund
viser hvordan eiendomsforholdene på landet
fikk avgjørende betydning for kontrollen
over bygrunnen. Den gir også innsikt i ellers
ukjente sider ved framveksten av strandste-
det, og i hvordan grunneierne kunne styre og
profittere på byveksten. Men vi ser også
hvordan grunneierne i Egersund utover på
1800-tallet ble passive innkrevere av grunn-
leie mens den reelle kontrollen over bybebyg-
gelsen og hustomtene gikk over til offentlige
organer. Denne historien går igjen i mange
norske småbyer.

53. O. F. Solli: Egersund, Bd. I: Et bylandskap på midten av 1800-tallet, Bd. II: Presentasjon av bygningene. Utrykt 
magistergradsavhandling, Etno-folkloristisk institutt, Universitetet i Bergen 1976. Grude 1996, s.224–250.

54. SAS, JDFA, Forhandlingsprotokoll for Reguleringskommisjonen i Egersund 1843–44, s.2–4 (17.9.1843).
55. Grude 1996, s. 209–211.
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