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I 1750 skrev den historieinteresserte sognepresten Jens Müller beretningen ”Beskrivelse over 

Tønsberg”. Den mangeårige sognepresten i Tønsberg beskrev byen, bebyggelsen, 

menneskene og handelen. Han stilte seg ikke entydig positiv til byens økonomiske utvikling, 

da handelen ikke var det den en gang hadde vært. Selv om han likte byen, kunne han ikke se 

på den som verken stor eller viktig. Dette kommer til uttrykk i hans beskrivelser av 

bebyggelsen. Kun et par gårder anså han for å være så betydelige at de fortjener betegnelsen 

”smukke”, mens det store flertallet av gårdene ble kategorisert som ”ringe”. Dessuten 

bemerket han at mange av husene var infisert med rødmugg. Dette skal ha vært et permanent 

problem i byen og det gjorde neppe husene spesielt attraktive. 

 Bare tre ordentlige gater gikk i nord – sørlig retning gjennom byen, parallelt med 

havnen.  Disse ble krysset av streter, som ingen egentlig hadde gitt noen ordentlige navn. I det 

store og hele gir ikke Tønsberg noe imponerende inntrykk i Jens Müllers beskrivelse. 

 Snaue 50 år senere var imidlertid den lille og ubetydelige byen Tønsberg en del av en 

rivende økonomisk utvikling. Napoleonskrigene herjet ute i Europa, og dette kom 

sjøfartsnasjonen Norge til gode, ettersom omsetningen av norsk tømmer, fisk og jern økte.1 

Trelasteksporten hadde gode tider og dette dro med seg oppgang for byer som hadde handel 

og sjøfart som sitt viktigste utkomme. Tønsberg tok aktiv del i denne utviklingen som kom til 

å sette sitt preg på byen. Prisene på eiendommene økte, og det ble investert i offentlige 

bygninger og veier. I tillegg gav oppgangen et økonomisk overskudd, som gav det velhavende 

borgerskap en mulighet til å fungere som velgjørere for byen. Det ble satt i gang en mengde 

prosjekter. Den planlagte broleggingen av byens gater ble videreført og det ble bygget ny 

skole, nytt hospital og en ny rådstue.2 

 I løpet av 50 år endrer beskrivelsene av byen seg på mange områder. Jeg har valgt å se 

på i hvilken grad denne utviklingen kommer til uttrykk i bebyggelsen i årene 1797 til 1807, de 

siste årene før nedgangstidene kom tilbake, som en følge av Norges medvirkning i 

Napoleonskrigene. 

 

 

Kildene og metodene 

For å se på den økonomiske utviklingen har jeg tatt for meg branntaksasjonsprotokollene3 for 

Tønsberg årene 1797 og 1807. Branntaksten ble begynt nedtegnet etter kongelig forordning av 

                                                 
1 O. A Johnsen, Tønsberg Historie II, s 469 
2 O. A Johnsen, Tønsberg Historie II, s 376, 401, 403, 407 
3 Heretter branntakstene 
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18. august 1767. Bakgrunnen til forordningen var at kongen hadde et stort økonomisk ansvar 

for erstatningene etter større bybranner. I tillegg eksisterte det private forsikringsordninger og 

brannsikring knyttet til gildene, men disse kunne ikke måle seg i størrelsesorden med kongens 

erstatningsplikt. Etter flere store bybranner i Norge på 1700-tallet, var brann blitt en svært så 

kostbar sak for kongen. 

Gjennom opprettelsen av Norges Brannkasse ble ansvaret for erstatning overført til 

brannkassen. Kongens forordning gav et påbud om at alle eiendommer i kjøpstedene i Norge 

skulle bli taksert og brannforsikret. For landeiendommer skulle dette bli et frivillig alternativ.4 

Til brannkassen skulle hver enkelt gårdeier innbetale årlige beløp som skulle dekke 

erstatningene i tilfelle av brann. På bakgrunn av dette skulle Brannkassen utgjøre basisen for 

all økonomisk oppreisning etter brann i de norske kjøpstedene. 

Arbeidet med å registrere og taksere alle eiendommer i byene ble et nitid og 

omfattende arbeid. Bolighus, uthus, næringsbygg og sjøboder, alt skulle måles og takseres 

etter detaljerte forskrifter. Til dette hadde man egne takstmenn. Takstmennene var gjerne 

valgt ut blant byens velsette borgere og måtte være både bygnings- og skrivekyndige.  

Takstmennene måtte godkjennes av magistraten eller byfogden før de kunne begynne 

takseringsarbeidet.5 Det ble ført nye protokoller hvert tiende år, mens løpende endringer ble 

ført til foregående protokoll. På bakgrunn av dette møysommelige arbeidet finnes det i dag 

nokså detaljerte opplysninger om bygningsmassen i Norge fra 1767 av og hvert tiende år 

framover til 1942, da Norges Brannkasse ble nedlagt.  

 De norske branntakstprotokollene er et forholdsvis lite brukt kildemateriale i historiske 

undersøkelser. Hva som kan være årsaken til dette er usikkert. Likevel kan muligens en av 

årsakene være at det er et meget omfattende materiale å sette seg inn i. Spesielt for større byer 

enn Tønsberg ville det være branntakster for flere tusen eiendommer å gå igjennom. Dette blir 

uoverkommelig hvis det ikke er branntaksten som helhet som er hovedobjektet for 

undersøkelsen. Ellers har branntakstene vært noe brukt av bygningshistorikere, men da 

primært for å klarlegge historien til enkelte bygninger. 

 Jeg kom i kontakt med branntakstprotokollene for Tønsberg gjennom Riksantikvarens 

daværende Utgravingskontor i Tønsberg, nå Riksantikvaren Distriktskontor Syd. Ved 

Distriktskontoret finnes det kopier av de håndskrevne originaldokumentene for Tønsberg og 

Holmestrand. ( Se skannet kopi av første side av 1797 protokollen side 4) Kopiene ble tatt da 

                                                 
4 O. A. Johnsen, Norges Brannkasses Historie I, s 189, 199 
5 O. A. Johnsen, Norges Brannkasses Historie I, s 174 
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lokalhistorikeren Lasse Jansen på 1980- tallet fant branntakstprotokollene ved gjennomgang 

av Tønsbergs gamle Byarkiv, som den gang var lagret på rådhuset på Gunnarsbø. Både  

6

                                                 
6 Illustrasjon: Forside fra Branntakst av 1797. 
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Riksantikvarens Distriktskontor og Vestfold Fylkesmuseum fikk lagd kopier, mens 

originalene ble sendt til Statsarkivet på Kongsberg hvor de fortsatt befinner seg. 

Riksantikvaren bruker i dag aktivt branntakstene for å kartlegge gamle bygninger og gater, 

samt i arbeidet med å bevare gamle hus i Tønsberg. 

 Jeg har sammenliknet protokollene for 1797 og 1807 på ulike måter. Det 

grunnleggende arbeidet bestod i å tolke de håndskrevne protokollene og føre dem inn i et 

elektronisk regneark. I løpet av dette tidkrevende arbeidet kom det fram en rekke interessante 

opplysninger som senere ble brukt i de andre delene av undersøkelsen. Siden branntakstene er 

det man kan kalle et ”økonomisk dokument” i den forstand at de inneholder eiendommens 

takst, ble dette kjernen i arbeidet. For å sammenlikne utviklingen i perioden har jeg regnet på 

hvilke verdier som var vanlig på eiendommer. Eiendomsverdiene ble lagt inn i tre kategorier 

som utgjør basisen for en del av de følgende beregningene.  

 Motivasjonen bak denne inndelingen har vært å finne ut hvilke eiendommer som 

hadde det en kan kalle ”vanlig standard for folk flest”. For å finne dette var det nødvendig å se 

på hvilke eiendommer det var flest av. Etter nærmere undersøkelse viste det seg at 

eiendomstakster på mellom 40 og 300 riksdaler var ganske vanlig. Derfor ble inndelingen slik 

at alle eiendommer til og med 300 riksdaler ble beregnet som eiendommer tilhørende folk fra 

lavere middelklasse og fattige. 

 Kriteriene for neste inndeling, ble nøyaktig de motsatte. Ved å se på eiendommer med 

uvanlig høy takst i forhold til resten, ble et skille satt ved 1000 riksdaler. Eiendommer som 

var verdt mer enn dette stilte i en særklasse og ble skilt ut som en egen gruppe. De 

eiendommene som gjenstod, det vil si de som hadde en takseringsverdi på mellom 301 og 

1000 riksdaler, fikk sin egen gruppe. Det er viktig å se forskjellen på disse to øvre gruppene 

da de med aller høyest takst skiller seg ut med eiendommer som langt overgår de andre i 

standard. 

 De tre gruppene har blitt brukt for å se på mobiliteten mellom dem, hvordan 

forholdene mellom dem endret seg og hvordan den økonomiske veksten i perioden satte sitt 

preg på dette forholdet. Utregningene har gitt et grunnlag for å si noe om hva som preget 

bybildet i Tønsberg i disse årene og om dette har vært knyttet til den økonomiske utviklingen. 

Jeg har tatt utgangspunkt i den nominelle pengeverdien som står i branntakstene, fordi det ser 

ut til at verdiene i årene før fallet i kursen i august 1807 har holdt seg forholdsvis stabil. 

Innenfor rammene av denne oppgaven ikke vært mulig å gå inn i den eksakte inflasjonen i 



 

 6 

perioden. Det er helt tydelig at det var inflasjon, men hvor mye har det vært vanskelig å få 

noen konkrete opplysninger om. 

 Videre har det vært interessant å se nærmere på eiendommenes verdi i sammenheng 

med deres geografiske beliggenhet. De tre ovennevnte kategoriene av eiendommer har gitt tre 

økonomiske kart som belyser hvordan de økonomiske forholdene endret seg. De to første 

kartene viser hvordan takseringsverdiene endret seg fra 1797 til 1807, og det tredje viser den 

prosentvise økningen på eiendommene. 

 

 

Problemstillingene 

 Branntakstprotokollene for årene 1797 og 1807 er svært forskjellige. De bærer preg av at 

ulike mennesker har ført pennen, men også av ulike vurderinger, ulikt språk og varierende 

rikdom på detaljer.  

 De ble riktignok skrevet for lenge siden, men kan de virkelig fortelle oss noe om 

Tønsberg og om menneskene som bodde der for omkring 200 år siden? Jeg mener det er 

grunnlag for å si det. Mye informasjon skjuler seg bak navn, titler, adresser, 

bygningskategorier og materielle verdier som vi kan bruke til mer enn rent bygningshistoriske 

undersøkelser. Er det for eksempel mulig å få svar på hvem som egentlig tjente på det 

økonomiske oppsvinget i perioden? Var det slik at de mest velstående, rederne og 

kjøpmennene, tok hele overskuddet? Eller ble det fordelt utover de sosiale lagene i samfunnet, 

og i så fall hvordan? Kan man si at oppsvinget i konjunkturene bare ble en bekreftelse av den 

tidligere økonomiske og strukturelle ordningen, eller brakte oppsvinget med seg virkelige 

endringer i bosettingsmønsteret? Videre spør jeg meg om hvordan det geografiske bildet 

samsvarer med dette og om det er grunnlag for å trekke noen slutninger som viser et generelt 

bosettingsmønster i Tønsberg på denne tiden. 

 

 

Branntaksasjoner og kart – på godt og vondt 

Å arbeide med branntakstene er nesten håpløst uten kart. For å vite hvor man i det hele tatt 

befinner seg, er et godt bykart nødvendig. Dessverre finnes ikke noe detaljert bykart fra 

slutten av 1700- eller begynnelsen av 1800-tallet. Derimot finnes Reutz Holters bykart fra 

1847 og Løytnant Axel Magnus kart fra 1864 som kan brukes. Disse kartene viser fra to 

utgangspunkt. Holters kart viser eiendomsparsellene og kvartalene, mens Magnus’ kart i 

tillegg viser de enkelte bygningene. Derfor har jeg brukt arkeologen Jes Wienbergs 
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bearbeidede form av Reutz Holters matrikkelkart til mine illustrasjoner. Dette kartet finnes 

trykt i den arkeologiske rapporten ”Grund og gård i Tønsberg” fra 1992. Rapporten handler 

om de middelalderske bygårdene i Tønsberg og tar i bruk både branntakstene og de gamle 

kartene.7  

 Rapporten har vært til stor nytte til orientering i branntaksten. Dessverre var ikke alle 

eiendommene som var i branntaksten å finne på kartet og tvert om. Derfor har jeg endret en 

del i det opprinnelige kartet for å få et materiale som det er mulig å arbeide med. Det har 

medført både tilføyelser av eiendommer og noen er også blitt fjernet i samsvar med 

beskrivelsene i branntaksten. På grunn av dette er det et moment av usikkerhet knyttet til 

beregningen av de enkelte eiendommenes beliggenhet. På tross av dette kan kartet allikevel 

brukes til å vise en tendens i bosettingen kontra eiendomsverdiene. 

 Branntakstprotokollen for 1797 er forholdsvis enkel, men nøyaktig ført. Takstmennene 

har gått systematisk til verks ved å følge matrikkelnumrene suksessivt. Dette gjør protokollen 

ryddig og lett å slå opp i, så lenge det er matrikkelnumre man leter etter. Protokollen er 

mindre enkel å finne fram i hvis det er navn eller adresse man er ute etter. Navn er påført og 

overstrøket ettersom eierforholdene skiftet. Dette gjør det vanskelig å lese skriften, men 

samtidig er det interessant å se eierskiftene. Slik ser dette ut i original dokumentene: 

 

8 

 

                                                 
7 Jes Wienberg, ”Grund og gård i Tønsberg” 1992, s 30  
8 Fra branntakstprotokoll 1797 
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Det er også problematisk å følge eiendommene på kartet når man arbeider med denne 

taksten. Opp til matrikkelnummer 30 går det relativt lett, men etter dette blir det vanskelig å 

følge med på kartet, siden matrikkelnumrene ble gitt etter hvert som byen vokste. Dermed får 

man nummer på hus som ligger i feil rekkefølge i forhold til kartet og gatenavnene. Derfor må 

man ofte lete etter eiendommene, og det er både vanskelig og tidkrevende. 

I 1797 har det vært viktig å få med alle detaljer vedrørende de ytre forholdene på 

bygningene. Bordkledning, takdekke og funksjon er alltid nevnt. Opplysninger om størrelse, 

skorsteiner, antall værelser og deres funksjon og husets beliggenhet på tomten er ikke tatt 

med, i motsetning til taksten av 1807. Det som ligger bak slike valg er trolig at man etter hvert 

skaffet seg erfaringer om hva som var viktig å ha med i protokollene. Et eksempel på dette 

kan ses i forhold til bordkledning.  

I 1797 hadde de fleste husene kledning – i 1807 hadde de tilsynelatende ikke det. Det 

er lite sannsynlig at store deler av Tønsbergs huseiere hadde gått og revet av kledningen på 

sine hus.(Dessuten finnes det en henvisning til det spesielle ”Tønsberg panel”, som visst 

skulle være vanlig)9 Da er det mer sannsynlig at dette var en opplysning innenfor kategorien 

”som forventet”. Ergo var dette ikke en relevant opplysning for senere tids protokollføring.  

Dessuten hadde takstmennene klare retningslinjer som var fastlagt fra Brannkassen i 

København for hvilke opplysninger som var viktige å ha med. Retningslinjene endret seg over 

tid, ettersom man skaffet seg opplysninger om hva som var nyttig og hva som var mindre 

viktig å registrere. Dette ses i forhold til at mange nye momenter er tatt med i taksten for 

1807, sammenliknet med den for 1797. Størrelsen, målt i alen, husets beliggenhet på tomten 

og hvor skorsteinen befant seg, kom med fra 1807 og er tydelige eksempler på at 

branntakstene var i utvikling.  

 Protokollen for 1807 bærer, som tidligere nevnt, et annet preg. I motsetning til den 

forrige protokollen har man ikke tatt matrikkelnumrene som utgangspunkt for registreringen. 

Isteden ser det ut til at takstmennene heller har vandret gatelangs i byen. Hvilke husnummer 

som kommer etter hverandre er litt tilfeldig, selv om de stort sett følger en slags geografisk 

systematikk. Denne går ut på at takstmennene først registrerer husene på den ene siden av 

gaten, fra begynnelse til slutt, for å så ta neste gate. Så hender det at de snur og tar husene på 

tilbakeveien, eller at de tar en annen gate og først kommer tilbake en annen dag. Dette gir 

1807-protokollen et uryddig preg og gjør den nærmest umulig å bruke som oppslagsverk, i 

motsetning til 1797-taksten. På den andre siden er den atskillig enklere å bruke enn 1797-

                                                 
9 O. A. Johnsen, Tønsberg Historie II side 441 
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taksten når man skal orientere seg i forhold til et kart. Her er det mulig å følge kartet langs 

med gatene og dermed får man de rette husnumrene av seg selv. 

 Taksten for 1807 er i tillegg spekket med detaljer. For alle bygninger finnes det 

lengde- og breddemål. Antall etasjer angis for hovedbygningene, men utelates for 

sidebygninger. Antall værelser er også tatt med på samme måte som ”kiøkken med skorsteen” 

og om hovedbygningen lå ”til Gaden”. Videre har man i denne taksten også fått med flere 

yrkestitler. Dette er opplysninger som ikke var med i 1797-taksten. På den ene siden gir 1807-

taksten et mer fyldig innhold samtidig som den generelt er mer uryddig i struktur. 

 

 

Branntakstenes pålitelighet som kilde 

Branntakstene er interessante kilder som gir til dels mange og grundige opplysninger om hver 

eneste bygning som tilhører en eiendom. Samtidig er det flere momenter av usikkerhet knyttet 

til deres pålitelighet. Dette fremkommer særlig ved sammenlikning av to ulike protokoller for 

samme område. Et eksempel på et slikt problem er det tidligere nevnte eksempel med 

bordkledningen på bygningene.  

 Andre problematiske mangler er knyttet til opplysninger som er falt bort enten ved 

forglemmelse av takstmennene, slurv ved kopiering i 1980-årene eller generelt mangelfulle 

opplysninger. I denne kategorien finnes det mange problemer som jeg har vært nødt å løse 

underveis.  

 For eksempel mangler det noen sider i 1807-taksten, trolig på grunn av feil ved 

kopiering. Sannsynligvis dreier dette seg høyst om en eller to sider. Den ene eiendommen 

som mangler er beskrivelsen av Laurentiuskirken. I 1797-taksten dekker hele denne 

beskrivelsen nesten to sider. Problemet er blitt løst ved å bruke den takseringsverdien som ble 

gitt i 1797. Dette vil ikke avvike spesielt mye fra realitetene da beskrivelsene over 

Laurentiuskirken for denne perioden vektlegger at kirken var falleferdig og at man hadde 

vurdert i lengre tid å rive den.10  

 Det er mulig at man kunne oppdrive disse manglende sidene ved å besøke Statsarkivet 

på Kongsberg, men det har ikke blitt prioritert i denne sammenhengen, siden det trolig ikke 

dreier seg om særlig mange eiendommer. Dessuten er ikke kirken vesentlig for de 

spørsmålsstillingene jeg tar for meg. 

                                                 
10 Johnsen O. A, Tønsberg Historie II, s 353 - 355 
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 Et annet problem er knyttet til de ulike klassifikasjoner som takstmennene har benyttet 

seg av. Et eksempel på dette er den blandede bruken av ”forhuus”, ”foerhuus” og foderhuus”. 

Samme problematiske bruk er knyttet til definisjonene ”vaaningshuus”, ”hovedbygning” og 

”stuebygning”. Det er ikke alltid selvsagt hva som menes da begrepene går i hverandre. På 

samme måte, og dette gjelder kun taksten for 1807, hender det at takstmennene har glemt å 

påføre matrikkelnumre. I disse tilfellene har jeg brukt Jes Wienbergs bearbeidelse av Holters 

kart og taksten for 1797 for å finne ut hvilke gårder det her er snakk om. 

 Dessuten må det tas høyde for at det finnes en del skrivefeil, summeringsfeil og 

muligens noen egne tolkningsfeil av en gammel og vanskelig lesbar håndskrift. I denne 

sammenhengen kan det være illustrerende å vise til noen av de forkortelsene som preger 

protokollen av 1807. Til et av husene er det opplyst: ”til 4w k med sk og b ovn 12f w og 4 

kakkelovner samt kielder” Etter å ha vent meg til ”koden” forstår jeg at det her er snakk om: 

”til 4 werelser, kiøkken med skorsten og bagerovn, 12 fag winduer og 4 kakkelovner samt 

kielder”, men det har ikke vært like åpenbart ved alle anledninger. 

 Likevel må det sies at branntaksasjonene er et takknemlig materiale å arbeide med. 

Det finnes et vell av opplysninger som gir innsikt i byens bygningsstruktur, tidens 

byggemåter, levesett og holdninger, selv om noen av opplysningene er mindre pålitelige enn 

andre. 

 

 

Sosiale skiller i branntakstene 

Både i protokollen for 1797 og den for 1807 finnes det et tydelig sosialt og økonomisk skille. 

Variasjonene i levestandard var enorme blant Tønsbergs innbyggere. Dette skillet kommer til 

uttrykk på flere måter og dette finnes det mange eksempler på. For eksempel kunne ofte 

taksten på den rike mannens lysthus langt overstige den totale verdien av den fattiges 

eiendom, og hovedbygningen kunne ha en verdi som var mangedobbel av verdien til de 

mindre eiendommene. 

  Det er åpenbart at takstmennene tok seg bedre tid da de registrerte eiendommer med 

høy verdi. På disse eiendommene fikk de med mange flere opplysninger enn for de mindre 

eiendommene, hvor de ofte kunne nøye seg med å registrere ”en stue bygning” og så 

takstverdien.  

 Ulike årsaker kan ha spilt inn på hvorfor takstmennene gjorde så ulike bedømmelser 

av bygningene til de velstående kontra de som ikke var så godt stilt. En så enkel faktor som 

hvorvidt det var noen hjemme kan ha spilt inn. I større husholdninger er det sannsynlig at det 
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var enten husmor, husholderske eller tjenestefolk i huset som kunne vise takstmennene rundt. 

Dette kan ha kommet til uttrykk i mer detaljerte opplysninger i branntaksten. 

 Det kan også ha vært slik at takstmennene lot seg imponere av flotte bygninger og 

dermed var ekstra nøyaktige med å få med alle detaljer slik at huseier kunne være sikker på å 

få dekket sine tap i tilfelle av brann. På mindre gårder var nok dette mindre viktig. Tross alt så 

var en laftet stue kun en laftet stue. Dessuten kunne nok takstmennene være villige til å 

taksere fattigfolks eiendom lavere, for å spare dem for høye forsikringskostnader.  

 

 

Verdistigning eller byvekst 

For å se på hvorvidt Tønsberg vokste spesielt mye mellom 1797 og 1807, er det nødvendig 

med et tilbakeblikk. I innledningen ble sognepresten Jens Müller nevnt, og hans ”Beskrivelse 

over Tønsberg”. Müller skriver at byen er ”verken i Længden eller Bredden overalt bebygd” 

og at store ”hauger”(haver) og ”løkker” opptar mye av bybildet. Dette gir inntrykk av at 

Tønsberg var en glissent bebygd by i 1750. I følge Jens Müller var det i 1750 191 gårder i 

Tønsberg, mens branntaksten for 1767 gir 218. Det vil si at det i denne perioden ble bygget 27 

gårder i Tønsberg. Sammenliknet med perioden mellom 1767 og 1797 ble det bygget 29 

gårder og mellom 1797 og 1807 ble det bygget 10 gårder.  

Dette går igjen i Arne Odd Johnsens beregninger, hvor han opererer med en vekst på 

ca 40 hus fra 1767 til 1807.11 I denne forbindelse går jeg ut fra at det er eiendommer han 

mener, da det åpenbart ble bygget atskillig flere uthus, sidebygninger, lysthus og vognskur. Ut 

fra dette trekker jeg slutningen at det ikke var noen spesielt stor byvekst dette tiåret, men at 

veksten heller stilte seg innefor normalen med en vekst på ca 1 eiendom i året.  

Det er imidlertid tydelig at byen ble bygningsmessig fortettet med alle nye 

sidebygninger, mens veksten i periferien var heller liten. Sammen med en rekke andre 

utbedringer på de allerede eksisterende hus utgjorde det en kraftig økning i verdien til 

branntaksten i 1807. I taksten for 1797 var det flere eiendommer som var ”utlagt til Have” 

eller ”Husene er nedrevne og tomten ligger Øde”. Dette står i motsetning til taksten av 1807 

hvor slike beskrivelser ikke finnes, mens det derimot er beskrevet flere ganger ”en ny Stue” 

eller ”et nyt vedskjul”. Dette sier igjen noe om den økte byggeaktiviteten dette tiåret.  

 Der hvor det er økt byggeaktivitet, forventer vi også befolkningsøkning. Fra 1750 er 

det regnet med en til dels kraftig befolkningsvekst, på tross av landsomfattende demografiske 

                                                 
11 Johnsen, A. O. ”Tønsberg gjennom tidene”, s. 143 
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kriser i årene 1772 – 73 og 1808 – 09.12 I følge folketellingene i 1769 og 1801, steg folketallet 

i Tønsberg fra 1281 til 1543.13 Dette skulle tilsi en økning på ca 8 individer i året. Dette 

representerer ikke noen stor befolkningsvekst, men ser ut til å kunne stå i forhold til økningen 

på antall eiendommer. På tross av dette påpeker Oscar Albert Johnsen at det ble født spesielt 

mange barn i disse årene, og at dette skulle ha gitt boligmangel i 1830-årene.14 Hvor disse 

menneskene befinner seg i forhold til folketellingene er et åpent spørsmål. I denne 

sammenhengen kan vi ikke gå nærmere inn i disse motstridende opplysningene, men får 

avfinne oss med at det i alle fall ikke var noen nedgang i folketallet.   

 Derimot ser det ut til at Tønsberg opplevde en spesielt kraftig økonomisk vekst i disse 

årene, sammenliknet med andre norske byer det ville være naturlig å sammenlikne seg med. 

Dette illustreres av brannforsikringssummene som står opplyst i ”Norges Brannkasses 

Historie”. Her kan man se at forsikringsoppgjøret i mai i 1797 sammenliknet med samme 

oppgjør i mai 1807 gav disse tallene: 

 

Tabell for innbetalinger til Norges Brannkasse i 1797 og 1807 

 Tønsberg Kragerø Arendal Moss 

1797 98 460 riksdaler 48 480 riksdaler 150 910 riksdaler 123 700 riksdaler 

1807 168 100 riksdaler 75 970 riksdaler 239 570 riksdaler 135 850 riksdaler 

% 

økning 
70,7 % 56,7 % 58,7 % 9,8 % 

Tabell 1: Tallene er hentet fra Norges Brannkasses Historie I, vedlegg bak. 

 

 

Tabellen viser at forsikringsinnbetalingene i Tønsberg hadde gjort ett kraftig sprang 

oppover. Kragerø og Arendal har også økt i forhold til utgangspunket, men på et generelt 

lavere nivå enn Tønsberg. Moss har slett ikke samme økning. Sett i sammenheng med den 

byveksten som fant sted må dette ha å gjøre med oppgangen i handelen å gjøre, og da især 

sjøfarten. 

 

 

 

 

                                                 
12 Nagel, Anne-Hilde, ”Norges Historie”, bind 15, s 217 og 218 
13 Johnsen, A O., ”Tønsberg gjennom tidene”, s. 143 
14 Johnsen, O. A., Norge Brannkasses Historie II, s 353 
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Økonomi kontra kart 

Man kan ikke påvise at byen vokste mye i omfang, men at den heller ble ”fortettet”. Dette 

betyr at man i større grad enn tidligere utnyttet det areal som man hadde innenfor byens 

grenser til bygging fremfor å ekspandere i periferien. ”Fortettingen” må forklares ut fra en 

bedre økonomi enn tidligere, og det er derfor interessant å se hvordan eiendommenes verdier 

stiger.  

Oppgangstidene for skipsfart og handel medvirket til at alle som var knyttet til denne 

delen av næringslivet opplevde økonomisk vekst og investerte i sine egne eiendommer. 

Skippere, redere og handelsmenn, og gjerne en blanding av alle yrkene på en gang, hadde 

gode tider. Deres eiendommer lå sentralt i byen, enten mot Store Langgate eller ned mot 

havnen. Samfunnsgruppen de tilhørte hadde allerede eiendommer med høy verdi og opplevde 

trolig også en øking i den allerede høye levestandarden. Eksempler på dette er flere vinduer 

og kakkelovner det vil si, lys og varme i egne boliger. Dessuten ble det trolig skapt nye behov 

som en konsekvens av oppgangen. Nye bygninger med nye funksjoner ble bygget til 

eiendommene. Dette gav plass til flere tjenestefolk, økt lagringsplass og arealer til foretninger.  

 Tønsberg var en liten by i begynnelsen av 1800 tallet. Det kan være vanskelig å se 

geografiske mønstre på små områder, men jeg mener å kunne se en tendens i 

eiendomsforholdene. For å se nærmere på hvordan eiendommene var geografisk plassert i 

forhold til deres verdi har jeg utarbeidet to kart som viser de tidligere nevnte tre økonomiske 

kategoriene.15 Kartene viser hvor i byen eiendommene i de ulike økonomiske kategoriene 

befinner seg. 

 På det første kartet har jeg registrert eiendomsverdiene fra 1797. (Se vedlagt kart 1) 

Her ser man at eiendommene med høyest verdi er sentralt plassert i byen. Noen eiendommer i 

mellomkategorien befinner seg både i sentrum og i utkanten, og de med aller lavest takst 

befinner seg utenfor sentrum. På neste kart, som gjelder for 1807 (Se vedlagt kart 2), har jeg 

foretatt samme type registrering. Man ser her at en stor del av eiendommene har økt i verdi fra 

1797. Ellers er det i stor grad en gjentagelse av det samme mønsteret, bare med høyere 

verdier.  

 Dette er helt i tråd med det som R. Knowles og J. Waering beskriver i boken 

”Economic and social geography” på grunnlag av von Thünens og M. Yates teorier om 

landoverflatebruk. I følge disse teoretikerne er det vanlig å hevde at tilgjenglighet er nøkkelen 

til høy eiendomsverdi.16 Denne er nødvendigvis størst i midten av byen, hvor det sentrale 

                                                 
15 Se side 5 
16 Knowles og Waering, s 231, 232 
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handelsdistriktet befinner seg. Disse eiendommene blir stadig presset oppover i verdi. Dette er 

fordi at det er i det sentrale handelsdistriktet at tilgjeligheten avgjører om man får solgt sine 

varer eller ei. Derfor er eiendommer som befinner seg i byens kjerne gjerne eid av 

handelsmenn – eller som i Tønsbergs tilfelle – eid av kjøpmenn som var engasjert i sjøfart og 

som hadde sjøboder ved brygga. Dette betyr at også nærhet til fjorden og til havneanlegg var 

et viktig moment i byens utforming.  

På en slik måte ble eiendommene med høy verdi liggende i byens kjerne, mens 

eiendomsverdien sank med økende avstand. På begge kartene ser man tydelig at 

eiendomsprisene i sentrum av byen og ned mot vannet holder en stabilt høy pris, mens prisene 

synker ut mot periferien. I tillegg kan man se at helt i ytterkanten av byens grense ligger 

eiendommer med verdier i mellomsjiktet, og at denne tendensen er økende fram mot 1807.   

 Ikke bare tilgjenglighet til byens sentrale handelsdistrikt avgjorde hvor høy 

eiendomsprisen ble. I følge sektorteori, beskrevet av H. Hoyt17, finnes det områder utenfor 

byens sentrale handelsdistrikt som også får høy verdi. Disse er områder som ligger ved 

hovedinnfartsårer til byen og til slike områder flytter gjerne bemidlede folk som var engasjert 

i handel. På denne måten skapes det på lengre ulike sektorer både sentralt og i utkanten av 

byområdet med både lave og høye eiendomsverdier.  

 I denne sammenhengen er kjøpmann Mathias Fayes eiendom, Kockegården, et godt 

eksempel. Eiendommen lå ved innfartsveien til byen og var en meget stor og påkostet 

eiendom med 24 fag vinduer, 8 kakkelovner og et stort haveanlegg. Dessuten lå denne 

eiendommen utenfor de mest sentrale delene av bykjernen, faktisk nesten helt ute i Forstaden 

omgitt av små ”stuebygninger”. Denne eiendommen ble taksert til 4400 riksdaler i 1807, etter 

atskillige opprustninger i 1794. Også ”consumptionshuset”(ved konsumpsjonshuset måtte 

man betale toll for å bringe varer inn til byens marked) ved bygrensen, og enkelte 

eiendommer som lå ved innfarten til byen stilte også i denne kategorien. Disse er markert i 

blått og grønt på kartene (se kart 1 og 2). Disse eksemplene viser at sektorteorien i aller 

høyeste grad er relevant ved analyse av økonomisk og geografisk byutvikling i Tønsberg i den 

aktuelle perioden.  

 For å se på hvordan takseringsverdiene fordelte seg mellom de ulike geografiske 

områdene av byen, har det vært nødvendig å lage noen ekstra bydeler. I Tønsberg har det vært 

vanlig å snakke om Fjerdingen eller Forstaden og Nordbyen. I denne sammenhengen har jeg 

opprettet to bydeler til, som jeg har kalt ”sentrum”, og Sørbyen. Navnet Sørbyen bruker 

                                                 
17 Waering og Knowles, Economic and social geography, s 244 
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Tønsbergs befolkning fortsatt om deler av området. 18 Antallet eiendommer per bydel fremgår 

av tabellen nedenfor. 

 

Tabell for bydeler i Tønsberg i årene 1797 til 1807 

Årstall Forstaden Nordbyen Sørbyen Sentrum Totalt 
1797 51 

eiendommer 
45 

eiendommer 
83 

eiendommer 
64 

eiendommer 
243 

1807 63 
eiendommer 

46 
eiendommer 

83 
eiendommer 

61 
eiendommer 

253 

Forklaring til tabell 2:  
1)Forstaden: er regnet fra nordøst fra Laurentsiuskirken, det vil si at deler av Nordre Torv og Tollbodgaden er 
regnet med. 
2) Nordbyen: regnet nordvestover fra Nordre Torv 
3) Sørbyen: regnet Syd for Tjomogaden og alt tom. Møllebakken på samme side. 
4) Sentrum: resten av eiendommene på kartet. Dvs. at eiendommene på byens mark ikke er medregnet. 
 
 
 Tallene i tabellen viser en ujevn utvikling. Vi ser at nesten den totale byveksten 

foregår i bydelen Forstaden, mens det i sentrum er en liten nedgang i antall eiendommer. 

Antallet eiendommer i Nord- og Sørbyen var relativt konstant. For å få en forståelse av disse 

forholdene, må vi se nærmere på de enkelte bydelene. 

I den nordøstre delen av byen vokste bydelen Forstaden opp i løpet av siste del av 

1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. Bydelen lå tett inntil innfartsveien til byen, men 

manglet det preget som den skulle tilsi ut fra sektor teorien. Bydelen ble kjennetegnet av 

eiendommer med generelt lav eiendomsverdi.19 Folk som bodde her var ofte oppført i 

branntaksten som enker, matroser, skomaker eller ulike håndverkeryrker. Fra 1797-årene ble 

det søkt om en rekke byggetillatelser i denne delen av byen. Byfogden, som hadde ansvaret 

for slike avgjørelser, lot i stor grad formannskapet i Tønsberg ta disse avgjørelsene. Disse var 

stort sett enige om å la innfødte av ”handels-, skipper- og håndverkerklassen” få lov til å 

bygge, mens søknader fra folk utenbys fra ble avslått. Argumentet for disse avslagene skulle 

være at bosettere utenfra gjerne ville ”falle byen til byrde”. 20 Det ser ut til at forstaden ble 

karakterisert av det en kan kalle for en typisk forstadsbebyggelse. Sammenliknet med for 

eksempel beskrivelsene av Oslos forstadsbebyggelse for samme tid, ser de ut å ha samme 

karakter.21 

                                                 
18 Johnsen, Tønsberg Historie II, s 434, 438, 442 
19 Johnsen, Tønsberg Historie II, s 443 
20 Johnsen, Tønsberg Historie II, s 406 
21 Sprauten, Knut, Oslo Bys Historie Bind 2, s 147, 166, 168 og 169 
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Likevel blir det galt å ensidig trekke fram denne bydelen som den delen av byen med 

lavest eiendomsverdi. På kartet for 1797 ser vi at det er vel så mange lavt takserte 

eiendommer i ytterkanten av bykjernen både i Sør- og Nordbyen. På kartet som viser 

prosentvis vekst (kart 3), ser vi at mange av eiendommene i Forstaden doblet og tredoblet sine 

verdier. Dette kan både komme av de nyoppførte bygningene i denne bydelen og som en følge 

av utbedringer som ble gjort. På tross av dette viser kartet for eiendomsverdier (kart 1 og 2) at 

forholdene til resten av byen ikke endret seg. Dette er ikke overraskende da mange av 

eiendommene i Forstaden hadde svært lave verdier i 1797. Sett i forhold til de andre 

eiendommenes takst, endret ikke en dobling av en verditakst på 40 til 100 riksdaler noe 

forholdene dem imellom. Dette er fordi at mange av de andre eiendommene også doblet sine 

allerede høye takseringsverdier. 

 I Sørbyen ser man en ganske annen utvikling. På kartet for 1797 ser vi at denne 

bydelen hadde mange eiendommer med relativt lav taksasjonsverdi. I forhold til sektorteorien 

ligger dette området utenfor de mest tilgjengelige innfartsveiene til byen i tillegg til at det lå 

utenfor byens sentrale handelsdistrikt. Dette ser ut til å ha ført til lav eiendomstakst.  Fram 

mot 1807 ser vi en til dels klar endring i denne delen av byen. Antallet eiendommer som 

hadde takst over 300 riksdaler steg betraktelig. Det er mulig at dette, i tillegg til den generelle 

økonomiske oppgangen, hadde sammenheng med at kanalen ble mudret i år 1800.22 Dette kan 

ha ført til økt lokal transport sjøveien i tillegg til transporten fra Nøtterøy-siden. I tillegg er 

Sørby-området mer gunstig for bybebyggelse på grunn av topografi og lokalt klima.  

Denne delen av byen ligger nærme fjorden og det finnes mange fine solhellinger. 

Dessuten ligger hele bydelen rammet inn av høydedrag, slik som Haugar, Slottsfjellet og 

Vollene.23 Det var trolig atskillig triveligere å bo i denne bydelen enn i Forstaden hvor det 

ofte blåser surt fra nord. Dessuten var denne delen av byen et mer opparbeidet areal, på grunn 

av dyrking helt fra middelalderen.24 

 Sentrum og Nordbyen ingen eller lav vekst i perioden. Eiendommene her har høy 

verdi i de mest sentrale delene og minker mot periferien. Dette ses på begge kartene. Selv om 

eiendomsprisene stiger, bevares mønsteret. En grunn til at mønsteret bevares er at en del 

eiendommer blir slått sammen, det vil si at to eller flere eiendommer har samme eier. Dette 

endrer ikke bebyggelsesmønsteret og gjør at eiendommene bevares innenfor enkelte familier. 

 

                                                 
22 Johnsen, O. A Tønsberg Historie II, s 431 
23 Brendalsmo, Jan, Vestfold minne 1982, s 19 
24 Johnsen, O. A Tønsberg Historie II, s 210 
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Hvordan fordelte den økonomiske veksten seg?  

Ved sammenlikningen av branntakstene for begge år, så vi at svært mange fikk øket 

taksten på eiendommen sin fram mot år 1807, og at veksten var til dels stor sammenliknet 

med andre norske byer i samme periode. Det kan se ut til at oppgangen nådde både fattig og 

rik, men at den i praksis ikke endret på skillene i samfunnet. Det var altså ikke slik at den 

økonomiske veksten var forbeholdt de som allerede hadde kapital og kunne investere. Ved å 

sammenlikne to eiendommer fra øverste og nederste takstgruppe, kan man se at 

oppgangstidene egentlig ikke endret forholdet mellom de to. Dette kommer tydelig frem ved 

eksemplene nedenfor. 

 Anders Bollern hadde en stor eiendom i Nedre Langgate. På eiendommen stod det fem 

hus og verditaksten på eiendommen for 1807 var 4000 riksdaler. Våningshuset var stort og i 

to etasjer med hele 9 værelser. I alle værelsene stod det en jernkakkelovn25 og i tillegg til at 19 

vinduer prydet fasaden. Dette var en eiendom som lå ”til Gaden”. Dette var en eiendom som 

fikk en enorm verdistigning fra 1797 da den var taksert til 1100 riksdaler og frem til 1807, da 

den ble taksert til nesten det tredobbelte! 

 Til sammenlikning kan vi se på eiendommen på matrikkel nummer 12 i Store 

Langgate. Denne eiendommen lå så langt nord at den lå helt under fjellet, og dermed befant 

seg utenfor selve bykjernen. I 1797 bodde Erlend Mikkelsens Enke der. Eiendommen hadde 

kun ett hus og dette var taksert til 40 riksdaler. Det er opplyst at huset var tømret, bekledd og 

stentekt, samt at det hadde 1 jernkakkelovn og 1 vindu. I 1807 bodde Enken Kirsten 

Hendriksen der. Siden 1797 var det blitt bygget til et bindingsverkshus som ble benyttet til 

matlaging og vedskjul. Eiendommens takst hadde steget i verdi til 50 riksdaler.  

Det er åpenbart at begge eiendommer hadde fått en verdiøkning, men på tross av dette 

var avstanden mellom dem økt dramatisk. 

 Jeg har utarbeidet tre diagrammer som viser den veksten innenfor ulike kategorier. På 

det første diagrammet ser vi at det for begge kategoriene med høy takst har skjedd en økning, 

som representerer verdistigning, fra 1797 og til 1807.  Antallet eiendommer som i 1797 hadde 

en takst på mellom 300 og 1000 riksdaler hadde økt med 14 husstander, mens gruppen med 

takst over 1000 riksdaler hadde økt med hele 17 eiendommer. For gruppen med lav takst kan 

man se at det motsatte har hendt. Taksten for 1797 gav 152 eiendommer med en 

verditaksering under 300 riksdaler, og var da overlegent den største gruppen. Dette innebærer 

                                                 
25 Det kan synes litt merkelig å snakke om ”jernkakkelovn”, da kakkelovner gjerne er av kakkel. Nå er saken den 
at dette er gjennomført brukt i branntakstene og ser ut til å ha vært en vanlig uttrykksmåte. 
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at denne gruppen har opplevd et økonomisk løft. Taksten for 1807 gir 131 eiendommer 

innenfor denne kategorien, hvilket utgjør en reduksjon på 21 husstander.  

På denne måten:  

 

Diagram 1: vekstfordeling 1797 til 1807 
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Ut ifra disse tallene ser vi at antallet eiendommer med lav takst ble færre mens de med 

høy takst økte. Likevel kan de kategoriene jeg har benyttet meg av ha vært for vide. Det kan 

hende at den gruppen med lavest takst har rommet for mange eiendommer med takst tett opp 

til den grensen jeg har satt, ved 300 riksdaler.  På samme måte, kan gruppen med høyest takst 

ha mange eiendommer med svært høy takst og dermed fordreid bildet.  

Derfor har jeg også utarbeidet et diagram som viser eiendommer med takst under 100 

riksdaler og eiendommer med takst over 2000 riksdaler. Diagrammet viser at antallet 

eiendommer i 1797 med verditakst opp til 100 riksdaler var 61 eiendommer. Innenfor den 

tidligere tredelingen (se diagram 1) innebærer det at, av alle eiendommene med takst opp til 

300 riksdaler, hadde ca 40 % takst opp til 100 riksdaler. I taksten for 1807 hadde denne 

andelen sunket til 40 eiendommer, og utgjorde drøyt 30 % av eiendommene med takst under 

300 riksdaler. 

 For de høyest takserte eiendommene ser vi det motsatte. I 1797 hadde 13 eiendommer 

en takst som var over 2000 riksdaler, eller ca 40 % innenfor gruppen med taksering over 1000 

riksdaler. For 1807 hadde denne andelen steget til 28 av 49 eiendommer - omkring 42 % 

innenfor samme gruppe. 
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Diagram 2: lav- og høytakserte eiendommer 1797 til 1807 
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 Ut fra dette kan man trekke slutningen at det i praksis skjedde en utjevning av 

verdiene i branntaksten i løpet av dette tiåret. For å se hvor mye det i virkeligheten var, hvor 

mange det dreide seg om, og hvor disse var lokalisert må vi bruke kartet igjen. Denne gangen 

regnet jeg ut den prosentvise økningen. Da det var svært mange eiendommer som både doblet 

og tredoblet verdien, ble dette meget høye tall. Derfor er inndelingen blitt gjort i tre grupper 

igjen. Den første gruppen rommer eiendommer som hadde en verdiøkning fra 1 % til 50 %. 

Neste gruppe rommer de som hadde økning fra 51 % til 100 %, og i den siste gruppen er de 

som hadde en økning over 100 %. På kartet ser vi at eiendommenes verdi i hele byen økte, 

men at enkelte deler økte mer enn andre.( Se kart 3) 

 54 eiendommer økte sine takseringsverdier med inntil 50 %. Blant disse eiendommene 

var det stor variasjon på hvor mye de var verdt i utgangspunktet. Et eksempel på dette er at 

både eiendommene nummer 84, 31/233 og 52, som hadde takst på mellom 1000 og 3800 

riksdaler, her kommer i samme gruppe som eiendommene 235A, 57A og 46, som hadde takst 

på mellom 50 og 380 riksdaler. Dette ses også på kartet ved at de oransje markeringene ligger 

forholdsvis spredt. 

 65 eiendommer økte sin takst med mellom 51 og 100 %. Også for denne gruppen 

finnes det eiendommer med et stort spenn i opprinnelig takseringsverdi. Likevel synes det å 

være en økende overvekt av eiendommer med generelt lav verditakst som dominerer denne 

gruppen. På kartet ser vi at mange eiendommer i Forstaden og de som ligger lengst bort fra 

vannet har økt med 51 til og med 100 %. Den siste gruppen bestod av 61 eiendommer. Disse 

økte med mer enn 100 %.  

 Den prosentvise økningen fordelte seg svært ujevnt mellom de ulike økonomiske 

gruppene. Dette illustreres av tabellen nedenfor. Her er det åpenbart at alle gruppene økte, 

men at den gruppen som økte mest er den med lavest verditakst. Årsaken til dette er at både 
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en dobling, og en tredobling, av en takst på under 300 riksdaler utgjør et mye mindre 

økonomisk løft enn en tilsvarende verdiøkning på en eiendom med høyere takst. Slik at dette 

er atskillig mindre dramatisk enn det ser ut både på kartet og i tabellen. Likevel ser vi tydelig 

at veksten i verditakseringene var relativt høy. 

 

Tabell 3: Prosentvis verdiøkning i verdikategoriene 

Verdiøkning i % 

 1 – 50 % 51 – 100 % Over 100 % 

Tom. 300 rd. 27 eiendommer 

( 41,04 %) 

28 eiendommer 

(42,56 %) 

46 eiendommer 

(69.92 %) 

300 – 1000 rd. 17 eiendommer 

(10,37 %) 

7 eiendommer 

(4,27 %) 

9 eiendommer 

(5,49 %) 

Over 1000 rd. 11 eiendommer 

(3,52 %) 

9 eiendommer 

(2,88 %) 

4 eiendommer 

(1,28 %) 

 

 

Verdi 1797 

Sum: 55 eiendommer 44 eiendommer 59 eiendommer 

Forklaring til tabell 3: 
1) Antallet eiendommer i tabellen vil ikke stemme med antallet oppgitt i teksten. Dette er fordi at alle nye 

eiendommer faller utenfor. Derfor vet vi også at antallet eiendommer som har økt med 100 % er en del 
flere. 

2) Oppgitt % representerer % av antall eiendommer innenfor de tre ulike økonomiske kategoriene. 
 

Under denne delen av undersøkelsen ser vi at faktisk hele 74 eiendommer med 

takseringsverdi under 300 riksdaler i 1797 økte verdien på eiendommen med over 50 %. I 

Forstaden må vi i tilegg ta høyde for at dette tallet var ganske mye større, da den totale 

byveksten skjedde i denne bydelen. Siden det er sammenlikningsgrunnlaget mellom 1797 og 

1807 vi regner prosentene på, er det mange eiendommer som ikke finnes med i taksen for 

1797 og faller derfor utenfor denne delen av undersøkelsen. Ut fra dette kan vi trekke 

konklusjonen at det antagelig var atskillig flere eiendommer som økte med 100 % enn det 

tabell 3 viser. 

 Vi ser på kart 3 at veksten er ulik innenfor de ulike bydelene. Mange eiendommer i 

Forstaden har økt med mellom 50 og 100 %, mens det i Sørbyen er mange eiendommer som 

har økt med over 100 %. Hva denne forskjellen kan komme av er usikkert. Mangelen på den 

aller høyeste stigningen i Forstaden kan nok forklares ut fra at det ikke var så etablert 

bebyggelse her. Området befant seg i byens periferi og manglet trolig investeringskapital, 

siden verdigrunnlaget og områdestatus var for dårlig. Det er vanskeligere å forklare hvorfor 

eiendommene i Sørbyen opplevde en slik fantastisk vekst. Det er mulig at det kan ha å gjøre 
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med muddringen av kanalen som ble foretatt 1800 og som dermed gav økt tilgjenglighet og 

mer aktivitet i denne bydelen. 26 Dessuten bodde mange håndverkere her og det kan ha vært 

slik at de gode tidene økte etterspørselen etter deres ferdigheter i kraftig økende grad. 

 Ut fra dette har vi sett at eiendomstakseringene i løpet av tiårsperioden totalt sett økte 

betraktelig. Det var riktignok en del eiendommer som verken økte i verdi og noen gikk også 

ned i verdi i løpet av perioden, men i det store og hele var det en kraftig økning. Denne 

økningen nådde ikke bare de øverste samfunnslagene, men fordelte seg på eiendommer i alle 

verdiklasser.  

Når det er sagt, må man ikke se på dette som noen utjevning av klasseskillene. For å 

illustrere dette vil jeg sammenlikne to eiendommer som begge opplevde en kraftig økning i 

verdi i løpet av perioden. 

 I hus nummer 39 i Store Langgate bodde i 1797 Johan Kristian Kock. Eiendommen 

hans var verdt 3100 riksdaler og hadde 6 bygninger på gården. I tillegg til hovedhus fantes 

bryggerhus, sjøbod og flere sidebygninger. I 1807 hadde eiendommen blitt overtatt av 

Christoffer Thoresen, og da hadde verdien økt til 5600 riksdaler etter at en del av bygningene 

var bygget sammen til større enheter.  

 Til sammenlikning kan vi se på en annen eiendom som også økte sin verdi. I hus 

nummer 57 c bodde Ole Domsegen(?), og i løpet av tiden frem mot 1807 skiftet denne 

eiendommen eier 4 ganger. I 1797 hadde eiendommen kun en bygning og denne var verdt 60 

riksdaler. Den hadde bordtak, en kakkelovn og to fag vinduer. I taksten for 1807 har verdien 

for eiendommen steget til 100 riksdaler. Taket var blitt dekket med stein og hadde fått 2 nye 

vinduer. Nye opplysninger til eiendommen er at den også har kjøkken med skorstein og 

kjeller, jeg antar at disse var der ved forrige taksering også. 

 Ved å sammenlikne eiendommer på denne måten kan man få øye på de reelle 

forandringene som ble foretatt på eiendommene og hvordan disse gav utslag i takseringen. 

Det finnes flere konkrete eksempler på at oppgangen virkelig var forankret i reell 

verdiøkning, men vi kan ikke avgjøre hvor mye inflasjonen spiller inn på dette forholdet. En 

faktor som man også må ta hensyn til, er at for en lavt taksert eiendom er det usikkert hvor 

mye av verdiøkningen som ble ”spist opp” av inflasjonen. Jeg vil anta at Matros Christer 

Sørensen, som bodde i nummer 57c i 1807, ikke ville ha sett på verdistigningen på sin 

eiendom som et utslag av utjevnede klasseskiller, hvis han hadde vært bevisst på slike 

problemstillinger. 

                                                 
26 Johnsen, O. A Tønsberg Historie II, 431 og 432 
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 Likevel kan vi trygt si at noe endret seg i forholdet mellom eierne innenfor de tre 

verdikategoriene (se diagram 1) i løpet av de aktuelle årene. For selv om den økonomiske 

oppgangen ikke representerte noen endring i retning av forbedring av de fattigstes huseiernes 

kår, så kan det se ut som om det akkurat i disse årene skjedde en endring i forholdet mellom 

de ulike samfunnsgruppene. 

 

 

Endringer i bruken av private og offentlige rom 

Som nevnt ovenfor, økte verdiene i branntaksten i årene 1797 til 1807. Blant eiendommene 

var de fleste private, og det var de som økte mest. Mye av denne økningen kom av 

”fortettingen” av bebyggelsen. Mange nye hus ble bygget til de allerede eksisterende 

eiendommene og dette fikk mange konsekvenser.  

Nye hus betyr nye og flere funksjoner samt intensivering av bruken av arealet. De 

tidligere nevnte haver og løkker blir bygget ut. Investeringene i nye sidebygninger kunne gi 

muligheter til å utvikle flere næringer og økt spesialisering på en rekke av bygårdenens 

funksjoner. Utviklingen av de private eiendommene gav mange muligheter for økonomisk 

utbytte for byen som helhet. Spesielt de større eiendommene ville trolig ta i bruk arbeidskraft 

fra samfunnet rundt dem og spre utkomme til langt flere individer enn tidligere. På denne 

måten kan man se at oppgangen for de som arbeidet med handel og sjøfart fungerte som en 

motor for hele lokalsamfunnet, og gav arbeid til mange grupperinger som ikke hadde 

tilknytning til disse næringene.  

Det fantes også en del offentlige eiendommer i Tønsberg, og i løpet av perioden er det 

tydelig at bruken av penger til å oppruste i offentlige rom øker, samtidig som det ikke skjer på 

bekostning av verdistigningen til de private eiendommene. 

Faktisk kan det se ut til at opplysningstidens idealer har gjort seg gjeldene for den 

borgelige offentlighet i denne oppgangsperioden. Dette gav seg utslag i form av økte 

overføringer til offentlige tiltak og økt engasjement overfor sosiale problemer. 

 Det er mulig at dette henger sammen med nyvunnet engasjement i lokal 

bestemmelsesrett. I 1797 kom et kongelig reskript som gav borgerne anledning til å velge sine 

egne borgerrepresentanter. Riktignok ble denne retten delvis inndratt i 1803. Etter dette fikk 

borgerne kun velge en representant, mens byfogden valgte de tre andre. Likevel representerer 



 

 23 

dette en endring i politikken fra sentralstyringsmyndighetene og mot større ansvar regionalt 

og lokalt. 27 

Den nye selvbestemmelsesretten ser ut til å ha gitt lokalt engasjement, som kommer til 

syne i de økte utgiftene til bykassen i disse årene. Utgiftsnivået steg betraktelig fra 1790. Da 

holdt bykassens utgifter til offentlig vedlikehold av byens fellesarealer seg på linje med det 

tidligere nivå på 522 riksdaler. Fram til 1796 var disse utgiftene steget til 1126 riksdaler, og 

utgjorde et underskudd i bykassen på hele 389 riksdaler. Trolig var tønsbergenserne vant til å 

sette tæring etter næring, så dette var tydeligvis en uvanlig situasjon.  

Fram mot 1806 øker inntektene til bykassen til ovennevnte formål, samtidig som 

bruken av dem øker på. For året 1806 utgjorde de faste utgiftene 647 riksdaler, mens 568 

riksdaler dekket ekstraordinære utgifter. Etter betaling av disse utgiftene, samt fattigskatt og 

fratrekk av inntekter fra løkkeleie og Holmestrands tilskudd (Holmestrand var underlagt 

Tønsbergs jurisdiksjon), gjenstod hele 954 riksdaler å betale for Tønsbergs borgere.28 Dette 

var en anselig økning sammenliknet med det tidligere beskatningsnivå til bykassen. Dette kan 

ses som et uttrykk for at befolkningen i Tønsberg var villige til å bruke mer penger på 

offentlige arealer og offentlige rom enn tidligere.  

Også det offentlige sosiale engasjement kommer til uttrykk.  Dette illustreres av 

innskuddene til byens Gavebok. Gaveboken gikk rundt en gang i året, og her kunne man 

skrive seg på for å gi pengegaver til byens fattighus, som kom i tillegg til den vanlige 

fattigskatten. Fra 1779 og fram til 1796 ligger den totale summen for de årlige gavene på 

omkring 130 riksdaler. I 1797 oppfordrer Byfogd Wulfsberg de velhavende borgere i byen å 

gi mer til dette formål. Effekten uteble ikke. I 1797 ble det gitt 155 riksdaler til fattighuset, og 

i 1806 ble det gitt hele 546 riksdaler. 29 Dette representerer en mangedobling av det 

opprinnelige beløpet. 

På mange andre områder økte den lokale innsatsviljen. Ny skole, ny rådstue og arrest, 

brannsprøytehus og planer om vannforsyning, snøbrøyting og forsvar ble debattert under 

borgermøter med stor oppslutning. Store midler fra borgerskapet ble planlagt overført til 

utbedring av byens offentlige ansvarsområder og det ser ikke ut til å ha vært vanskelig å få 

oppslutning om disse sakene. 

Trolig hadde dette sammenheng med ovennevnte overføring av ansvarsrett lokalt. 

Dessuten var det sannsynligvis vesentlig hvilke individer som ble valgt til å være 

                                                 
27 Johnsen, O. A: Tønsbergs Historie II, s 398.  
28 Johnsen, O. A: Tønsbergs Historie II, alle tall hentet fra s. 411 
29 Johnsen, O. A: Tønsbergs Historie II, s 409 
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borgerrepresentanter. Det er verdt å merke seg at disse ble valgt bland Tønsbergs mest 

velstående menn. Disse hadde fått størst utbytte av oppgangstidene, og satt derfor på en 

ganske stor pengesekk. Et eksempel på dette er at Doctor Horn lovet å testamentere 1200 

riksdaler til byens arbeidsanstalt etter sin død, hvilket var en ganske stor sum.  Dette skulle 

visst ha ”oppmuntret by-patriotismen og almenånden bland borgerne”30 i ytterligere grad, 

hvilket igjen ser ut til å ha ført til ytterligere overføringer fra andre borgere. 

Da oppgangstidene sammenfalt i tid med større selvbestemmelsesrett, fungerte trolig 

dette som en motor for økte overføringer fra det private til det offentlige – uten at det private 

eiendomsmarkedet ble berørt av noen nedgang. Engasjementet ser ut til å ha vært upåklagelig, 

da svært mange av de planlagte prosjektene ble ferdigstilet i løpet av dette tiåret. I det store og 

hele ser vi en tydelig økning i både lokalt engasjement og bruk av penger til det offentlige 

rom og til offentlige institusjoner i disse årene. 

 

 

”Når det regner på presten, drypper det på klokkeren” 

Hovedspørsmålet om branntakstene kan brukes som historisk kilde er analysert i ovenstående 

tekst. Vi har sett at perioden mellom 1797 og 1807 var preget av til dels sterk økonomisk 

vekst og at dette kommer tydelig til syne i branntakstene. Den økonomiske veksten i disse 

årene kom i stor grad av at kjøpmenn, skippere og redere, i større grad enn tidligere tjente seg 

rike på å frakte varer fra andre områder i Norge og primært til Danmark.(transitthandel) 

Eiendommene til disse menneskene lå gjerne sentralt plassert i byen, med nærhet til havnen 

og sjøbodene som viktige kriterier. 

Videre så vi at den økonomiske oppgangen også kom andre samfunnsklasser til gode. 

Mange eiendommer med til dels lav takst, både doblet og tredoblet verditaksten. Dette 

skjedde også med flere av de eiendommene som hadde høyest verditakst i 1797. Likevel ser 

vi at verditakseringene øker mest for de med lav takst, men at dette egentlig ikke endrer 

forholdene mellom de høyest og de lavest takserte eiendommene. Kun i enkelte bydeler, som i 

Sørbyen, endres det økonomiske mønsteret og gir generelt høyere takster i 1807. I motsetning 

til utviklingen i Sørbyen står utviklingen i Forstaden. På tross av at mange eiendommer både 

dobler og tredobler verditaksten fra 1797, befinner de seg fortsatt på et lavere taksasjonsnivå i 

forhold til ellers i byen i 1807.  

                                                 
30 Johnsen, O. A: Tønsbergs Historie II, s 407 
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Oscar Albert Johnsen skriver om oppgangen i årene omkring århundreskiftet at: 

”velstanden vokste i by og på land”.31 På sett og vis har denne undersøkelsen vist at han hadde 

rett. Velstandsøkningen har vi sett at forekom innenfor alle samfunnslag. På tross av dette vil 

jeg heller si at dette er litt mer av ”når det regner på presten, drypper det på klokkeren”. Det 

var de som allerede hadde mye fra før som virkelig økte verdiene på sine eiendommer i 

perioden. Dette gav med seg oppgang til skomakere, matroser, og smeder, som igjen 

gjenspeiles i verdiøkningen i deres eiendommer. For de aller fattigste hjalp kanskje 

oppgangen såpass at de klarte seg litt bedre enn de vanligvis gjorde. Derfor vil jeg si at Oscar 

Albert Johnsen tar feil i henhold til sitt utsagn. For, selv om det er riktig at mange med lavt 

takserte eiendommer fikk en verdiøkning i branntaksten, så ble ikke forholdene mellom disse 

og de med høyest takst endret så mye at vi kan kalle det omveltning. Faktisk kan vi se at i 

mange tilfeller ble standardøkningen for den lavest takserte eiendommen bare en brøkdel av 

den verdiøkningen som skjedde hos de med høy verdi. 

På den andre siden viser Oscar Albert Johnsen at det ble overført ganske store summer 

til offentlige ansvarsområder fra byens mest velstående borgere. Dette kan ses på som tegn på 

økonomisk oppgangstid, men det peker også fremover mot økt selvstendighet og frigjøring fra 

dansk sentralstyring. Likevel tok det enda noen år før frigjøringen fra Danmark ble 

gjennomført, og disse årene ble preget av nedgangstider. Kornmangel, som en konsekvens av 

handelsblokaden av Danmark, førte i 1808 og 1809 til demografisk krise. Videre kom to 

puljer med konkurser, som rammet Tønsbergdistriktet hardt. Det ville være interessant å gå 

videre med å undersøke hvordan byens bebyggelse ble påvirket av nedgangstidene i 

motsetning til oppgangen.  

Branntakstprotokollene for 1817 og 1827, ville vært interessante å undersøke for å se 

om, og i hvilken grad eiendomsverdiene ville utvikle seg. Dessuten ville det være interessant 

å se hvorvidt det lokale initiativet ble påvirket av nedgangstid i motsetning til i oppangstid. 

Dette blir imidlertid alt for omfattende å gå inn på innenfor denne undersøkelsens 

ramme. Branntakstprotokollene burde kunne brukes i flere historiske undersøkelser av 

geografisk, økonomisk og sosial karakter.  

 

 

                                                 
31 Johnsen, O. A, Tønsberg Historie II; s 469 
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Behandlet kart av 1797 
Fargeleggingen på kartet har jeg delt inn i de samme tre grupperingene som jeg beskrev tidligere. Det vil si; 
eiendommer med takst til og med 300 riksdaler har fått rosa markering, eiendommer med verdi mellom 300 og 
tom. 1000 riksdaler er grønne og de som har verdi over 1000 riksdaler er blå. 

 



 

 28 

Behandlet kart for 1807 
Fargeleggingen på kartet har jeg delt inn i de samme tre grupperingene som jeg beskrev tidligere. Det vil si; 
eiendommer med takst til og med 300 riksdaler har fått rosa markering, eiendommer med verdi mellom 300 og 
tom. 1000 riksdaler er grønne og de som har verdi over 1000 riksdaler er blå. 
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 Behandlet kart som viser prosentvis økning på eiendommene. 
Oransje markerer økning fra 0 til og med 50 %. Lilla markerer økning på fra og med 50 % til 
og med 100 %. Grønn markerer eiendommer som fikk en vekst på over 100 %. 

 


