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EKSTRASKATTENE AV 21.02.1711 
 
 
 
Administrativ bakgrunn 
Forordningen av 21.02.1711 påla det norske folk å betale skatt av en rekke ting: vogner og 
lystbåter, parykker og fontanger, nye sko samt tjenestefolkenes lønn. Skattene ble presentert 
som en slags luksusskatter og lagt på de ting ”hvor af de fleeste sig meere til Overdaadighed 
end af Fornødenhed betiene”.  De har gått under forskjellige navn, både parykk-, folkelønn- 
og skoskatt, og de inneholder forskjellig informasjon. Bakgrunnen for ekstraskattene var de 
store utgiftene til underhold av de militære styrker i forbindelse med den store nordiske krig, 
og det umiddelbare behovet for penger ble understreket ved den stadige presiseringen av hvor 
fort innkrevingen av skattene måtte foregå. I de forutgående år hadde det også vært andre 
ekstraskatter pga. krigen, og allerede den 01.06.1711 kom det en ny forordning om 
ekstraskatter, denne gang en kopp-, heste-, ildsted-, rentepenge- og husleieskatt. Materialet fra 
disse skattene ligger i de samme arkivseriene som materialet fra ekstraskattene av 21.02.1711, 
men det er ikke tatt med i denne katalogen.  
 
I punktene 1 - 5 i forordningen blir det redegjort for hvem som skal betale hvor mye skatt for 
hva. I pkt. 1 nevnes vogner og lystbåter, og det fremgår at eieren av ”Carosser, Chaisser og 
deslige Vogne med et Decke over” måtte betale 20 riksdaler pr. vogn, mens det for karjoler og 
lystbåter til eget bruk skulle betales 4 rdl. uansett antall. Brukere av parykker (menn) og 
fontanger eller andre franske sett eller topper (kvinner) nevnes i pkt. 2 - 3; de skulle betale fra 
4 til 1 riksdaler i skatt for dette, avhengig av hvilken stand de tilhørte. Unntatt var gamle 
menn som ”for en eller anden Aarsag skyld ere foraarsagede at bære Peruqve”. 
 
I pkt. 4 ble det pålagt at det skulle betales 6 danske skilling for hvert par sko som ble laget i 
kjøpstedene og 3 danske skilling pr. par for de som ble laget på landet, og innbetalingen 
skulle skje av skomakeren. Videre sies det at det vil bli forordnet visse personer som skal 
stemple alle nye sko for at det ikke skal skje noen ”Underslæb”. Innkrevingen av denne 
skoskatten var nok den som bød på flest praktiske problemer, både når det gjaldt kontrollen av 
skomakerne og, ikke minst, det faktum at folk på landet i Norge ikke (eller i hvert fall sjelden) 
kjøpte sko gjennom skomakere, men laget dem selv. Nærmere bestemmelser om skoskatten 
ble derfor gitt gjennom to brev fra slottsloven på Akershus av 17.04.1711 til henholdsvis 
amtmenn og byfogder. For å løse problemet på landsbygda skulle amtmennene pålegge 
fogdene å kreve skatt av to par sko for hver eneste person i en husstand, også tjenere, mens 
den enkelte byfogd ble pålagt å beskikke noen til å stemple alle nye sko med et stempel som 
byfogden skulle få laget. 
 
I pkt. 5 blir den såkalte folkelønnskatten beskrevet. Der defineres tjenestefolk i ordets videste 
forstand, dvs. som alle som tjente hos noen for hel eller halv årslønn, alt fra forvaltere, fogder 
og skrivere, via håndverkssvenner og -drenger til ”Karle og Piger” som fikk lønn i naturalia. 
Alle disse, uten forskjell, skulle betale 1/6 av lønnen; de eneste som var unntatt var de 
”Bønder-Karle” som var innrullert i det militære. Et lite lyspunkt var det imidlertid at betalt 
skoskatt kunne trekkes fra i lønnen ifølge brevet av 17.04.1711. 
 
Pkt. 6 redegjør for når skattene skulle betales: vogn-, parykk- og skoskatten forfalt til betaling 
presis 4 uker etter at forordningen ble offentliggjort, mens halvparten av folkelønnskatten 
skulle betales til påske og resten til St. Hans inneværende år. 
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I forordningens pkt. 7 ble det forklart hvordan innkrevingen skulle foregå. Øverste myndighet 
i byene skulle beordre rodemestrene, eller de av borgerskapet som pleide å oppebære 
skattene, til å gå fra hus til hus og levere ut et trykt formular hvor alle umiddelbart skulle føre 
opp sin familie og hvem som burde betale. Disse angivelsene skulle straks gis til magistraten 
som så skulle utarbeide en beregning over hva den enkelte skulle betale for seg og familien. 
En gjenpart av denne beregningen skulle så skatteoppkreveren ha med seg når han gikk og 
krevde inn pengene, som umiddelbart skulle sendes til stiftamtstuene mot kvittering.  
 
På landet skulle alle som bodde i sognet og som ble berørt av påbudet, levere en angivelse til 
presten, som så forfattet et manntall og beregning som sammen med angivelsene umiddelbart 
skulle sendes fogden. Fogden skulle så kontrollere beregningen og angivelsene og tilføre 
riktig skatt; denne skulle så kreves inn til riktig tid og deretter sendes stiftamtstuene. Det var 
husbonden eller arbeidsgiveren som skulle betale skattene. Tjenestefolkenes del skulle trekkes 
av lønnen deres til påske og mikkelsdag, og det var forbudt for tjenestefolkene å sette seg 
imot dette. Skulle noen med forsett ha utelatt noe fra angivelsen, måtte vedkommende betale 
dobbelt skatt av det. 
 
Arkivmaterialet 
For landdistriktene inngår materialet i fogderegnskapene, der de ligger som vedlegg til det 
ordinære fogderegnskapet for 1711. Materialet er ikke helt ensartet, men kan variere fra 
fogderi til fogderi. Ofte er det en beregning, eller et hovedmanntall, over alle skattene for hele 
fogderiet, men like ofte kan skoskatten være skilt ut i et eget legg, fordi det jo i utgangs-
punktet ikke var meningen at den skulle kreves inn direkte av folk. I tillegg er gjerne 
prestenes manntall for det enkelte sogn bevart, sammen med angivelsene. Det er svært sjelden 
at alle dokumentene i forbindelse med skattene er nummerert direkte som vedlegg til 
fogderegnskapet, ofte gjelder det bare selve hovedmanntallet, mens prestenes manntall og 
selvangivelsene har en sekundær nummerering, eller overhodet ingen. Av nummereringen 
fremgår det at det kan være store mangler blant angivelsene, og i et tilfelle er det oppgitt at 
disse er tatt ut og lagt til samlingen Personalia. Videre kan det også ligge andre typer 
dokumenter i materialet, som f. eks. søknader om fritak for skatt. 
 
I  byene ble det ikke ført årlige skatteregnskap slik som i fogderiene, men det ble ført egne 
regnskap over ekstraskatter, og manntallene var da vedlegg til dette. Regnskapet over  
parykk-, folkelønn- og skoskatt ble noen ganger ført som et selvstendig regnskap, andre 
ganger sammen med regnskapet over ekstraskattene av 01.06.1711, og i noen tilfeller ble det 
ført sammen med regnskapet over alle ekstraskatter i årene 1709-11.  
 
Materialet er tilnærmet fullstendig, men mangler for Vesterålen, Andenes og Lofoten fogderi 
og for byene Fredrikstad med Moss samt for Kongsberg. 
 
Når det gjelder hvilke opplysninger man kan finne i dette materialet, så inneholder disse 
manntallslistene ikke så mange navn som ekstraskatten av 1762. Vi får riktignok navnet på 
hovedpersonen i hver familie, også blant husmenn, men hustruer og barn er sjelden navngitt. 
De kan være nevnt med navn i forbindelse med parykkskatten, som bare rammet de såkalt 
kondisjonerte, og ellers kan det forekomme navn i prestenes manntall som ikke er tatt med i 
hovedmanntallet. En spesiell gruppe er imidlertid navngitt i dette materialet: tjenestefolkene. 
I forbindelse med folkelønnskatten, eller 6.- delskatten som den ofte ble forkortet til i listene, 
er navnene oppgitt på tjenestefolk, i byene også på håndverksdrenger og -svenner. I 
manntallene til skoskatten på landet blir antall familiemedlemmer oppgitt, mens det materialet 
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mangler for byene. Der er det isteden noen steder bevart protokoller fra skomakermesterne 
som angir hvem som har kjøpt nye sko, - en interessant kilde til sitt bruk. 
 
Katalogen 
I katalogen er materialet i fogderegnskapene skrevet inn først, i topografisk rekkefølge. Alle 
dokumenter vedrørende ekstraskattene av 21.02.1711 skal være nevnt og det henvises til arkiv 
og plassering for hver pakke. Deretter følger materialet i byregnskapene, tilsvarende 
registrert. I pakkene ligger materialet sammen med andre dokumenter, men det er samlet i 
egne legg, som oftest forrest i pakken. Ved bruk er det viktig at publikum opprettholder denne 
orden. 
 
 
Riksarkivet, 27.09.1999 
 
Ellen Elster Martol 
førstekonsulent 
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IDD OG MARKER 
 
Hovedmanntall, vedlegg 13 til fogderegnskapet  Fogderegnskap, e. 20 4A 125 62 
  
Aremark med Øymark: Prestens manntall over  
folkelønnsskatt med ca. 170 selvangivelser  
Idd med Enningdalen: Do. med selvangivelsene 1-89 og 1-67  
Berg med Rokke: Do. med selvangivelsene 1-139  
Skjeberg: Fortegnelser og selvangivelser over folkelønn,  
parykker og vogner 
 
 
MOSS, ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE 
 
Hovedmanntall, vedlegg 11 til fogderegnskapet  Fogderegnskap, e. 136 4A 126 15 
   
Prestenes manntall for Hvaler, Borge, Tune, Glemmen,  
Onsøy, Råde, Rygge, Våler og Hobøl  
 
Kopi av kongebrev vedr. skoskatten  
 
  
RAKKESTAD, HEGGEN OG FRØLAND 
 
Hovedmanntall for Rakkestad Fogderegnskap, e. 304 4A 126 35 
Hovedmanntall for Heggen og Frøland 
 
Ekstraktberegning over skattene vedheftet diverse brev og  
fortegnelser, vedlegg 19 til fogderegnskapet  
   
Prestenes manntall og selvangivelser for Spydeberg, Fogderegnskap, e. 303 4A 126 35 
Skiptvet, Rakkestad, Rødenes, Eidsberg, Trøgstad og  
Askim  
 
 
AKER OG FOLLO 
 
Hovedmanntall, vedlegg 8 til fogderegnskapet  Fogderegnskap, e. 449 4A 126 53 
    
Bilag A: Manntall for Aker herred, Grønland, Gamlebyen,  
Hovedtangen samt Slotts- og Bymarken  
Bilag B-C: Søknader om fritak for skatt  
Bilag  D: Manntall for Oslo Hospital  
Bilag E: Søknad om fritak for skatt  
Bilag F: Manntall over Asker prestegjeld (med Bærum) 
Bilag G-K: Manntall for Kråkstad, Nesodden, Ås og Vestby   
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NEDRE ROMERIKE 
 
Manntall for Sørum prestegjeld (med alle navn), Fogderegnskap, e. 593 4A 127 11 
vedlegg 7 
Do. for Aurskog og Blaker (bare hovedpersoners navn),  
vedlegg 8  
Do. for Høland sogn, vedlegg 9  
Do. for Enebakk sogn, vedlegg 10  
Do. for Fet sogn, vedlegg 111 
Do. for Skedsmo prestegjeld over vogn-, parykk- og  
folkelønnsskatt, datert 1. juni 1711, vedlegg 12  
Do. for Skedsmo prestegjeld over skoska tten, vedlegg 13  
Do. for Skedsmo prestegjeld over vogn-, parykk- og  
folkelønnsskatten, datert 8. august 1711, vedlegg 14 
   
Regnskap over ekstraskattene, vedlegg 15    
 
  
ØVRE ROMERIKE 
 
Hovedmanntall (også med navn på barn og tjenestefolk),   Fogderegnskap, e. 721 4A 127 24 
vedlegg 14 til fogderegnskapet  
   
Ullensaker: Manntall med 4 selvangivelser, vedlegg 15  
Nannestad: Do. med 7 selvangivelser, vedlegg 16  
Eidsvoll: Do. med 2 selvangivelser, vedlegg 17  
Nes: Do. med 2 selvangivelser, vedlegg 18  
Gjerdrum: Do. med 2 selvangivelser, vedlegg 19 
   
Brev angående skattene, vedlegg 20  
 
 
SOLØR, ODAL OG ØSTERDAL 
 
Brev til fogden ang. skoskatten, vedlegg 12 til Fogderegnskap, e. 848 4A 127 41 
fogderegnskapet 
Odalen: Manntall, legg 14  
Vinger: Do., legg 15  
Grue: Do., legg 16  
Hof: Do., legg 17  
Elverum: Do., legg 18  
Åmot: Do., legg 19  
Tynset: Do., legg 20 
 
HEDMARK 
 
Hovedmanntall, vedlegg 6 til fogderegnskapet  Fogderegnskap, e. 1047 4A 127 64 
  
Selvangivelser og manntall over folkelønnsskatten m.m.,  
sammenheftet uten nr.  
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GUDBRANDSDAL 
 
Lom: Angivelser av parykker og vogner, vedlegg 9 til Fogderegnskap, e. 1180 4A 128 21 
fogderegnskapet 
Vågå: Manntall over folkelønnsskatten (med navn) og  
angivelser av parykker og vogner, vedlegg 10 med  
bilag A og B  
Lesja og Dovre: Do., vedlegg 11  
Fron: Do., vedlegg 12 
Ringebu: Do. (uten tjenestefolkenes navn), vedlegg 13  
med bilag A og B  
Øyer: Do. (med navn), vedlegg 14 med bilag A-C  
Fåberg: Angivelser av parykker, vogner og prestenes  
tjenestefolk, vedlegg 15 med bilag A-B  
Gausdal: Do., vedlegg 16 med bilag A 
Vågå: Selvangivelse, vedlegg 17  
  
Hovedmanntall over skoskatten, vedlegg 18 med bilag A  
 
 
HADELAND, TOTEN OG VALDRES 
 
Toten: Manntall med selvangivelser, vedlegg 4 til Fogderegnskap, e. 1308 4A 128 35 
fogderegnskapet  
Biri:Manntall  
Vardal: Do.  
Jevnaker: Do. med en løs selvangivelse  
Gran : Do. med 3 løse selvangivelser  
Land: Manntall  
Aurdal: Do.  
Slidre: Do.  
Vang: Do. 
 
 
RINGERIKE OG HALLINGDAL 
 
Hovedmanntall, vedlegg 5 til fogderegnskapet  Fogderegnskap, e. 1469 4A 128 54 
   
Manntall over folkelønnsskatt for Ål, Nes, Norderhov  
og Hole, 4 legg  
Selvangivelser, nr. 4-28  
 
 
 
 
 
 



 

 7 

NUMEDAL OG SANDSVÆR 
 
Flesberg sogn og Svene anneks: Manntall,  Fogderegnskap, e. 1586 4A 128 67 
vedlegg 10 til fogderegnskapet 
Rollag sogn og Nore og Uvdal anneks: Do., vedlegg 11  
Efteløt sogn og Komnes, Tuft og Hedenstad anneks: Do.,  
vedlegg 12 
 
 
HURUM, RØYKEN, EIKER, LIER OG BUSKERUD 
 
Hovedmanntall for Eiker, Modum og Sigdal,  Fogderegnskap, e. 1706 4A 129 24 
vedlegg 16 til fogderegnskapet  
Prestegjeldsvise manntall, Eiker, Modum og Sigdal,  
vedlegg 17-19    
Selvangivelser, litr. A-X  
 
Prestegjeldsvise manntall, Lier, Røyken og Hurum,  
vedlegg 20-22 
Hovedmanntall for Lier, Røyken og Hurum med  
selvangivelsene A-C, vedlegg 23  
   
Korrespondanse, vedlegg 24-25  
   
 
JARLSBERG GREVSKAP 
 
Ekstrakt av de prestegjeldsvise beregningene over Fogderegnskap, e. 1876 4A 129 43 
ekstraskattene 
  
Sem: Manntall (også barns navn) med 3 selvangivelser  
Stokke: Manntall med 5 selvangivelser  
Andebu: Manntall  
Nøtterøy: 2 manntall med 2 selvangivelser  
Borre: Manntall med 2 selvangivelser  
Ramnes: Manntall  
Våle: Do. med 3 selvangivelser  
Botne: Do. med 4 selvangivelser 
Hof: 2 manntall  
Lardal: Manntall  
Sande med Strøm og Strømsgodset: 3 manntall, det  
siste merket vedlegg  4 til  fogderegnskapet 
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LARVIK GREVSKAP 
 
Hovedmanntall over folkelønnsskatten, 1. termin,  Fogderegnskap, e. 1982 4A 129 56 
vedlegg 11 til fogderegnskapet med bilag 1-6:  
Manntall over samme for Tjølling, Hedrum,  
Brunlanes, Sandar og Tjøme samt Kodal anneks 
   
Hovedmanntall over skoskatten samt  
folkelønnsskattens 2. termin,    
vedlegg 12 til fogderegnskapet med bilag 2-6:  
Manntall over samme for Hedrum, Brunlanes,  
Sandar og Tjøme samt Kodal anneks  
(nr. 1,  Tjølling mangler) 
   
Et brev vedr. ekstraskattene    
(Hovedmanntall ligger også som vedlegg 15 og 16 til  Fogderegnskap, e. 1983 4A 129 56 
antegnelsene) 
 
 
ØVRE OG NEDRE TELEMARK OG BAMBLE 
 
Hovedmanntall for Øvre og Nedre Telemark, vogn-,  Fogderegnskap, e. 2121 4A 130 14 
parykk- og folkelønnsskatt først og deretter skoskatt  
innen hvert prestegjeld, vedlegg 7 til fogderegnskapet 
  
Solum: 1 manntall over folkelønnsskatt, 1 manntall over  
skoskatt og 5 selvangivelser  
Holla: 1 manntall over folkelønnsskatt og 1 manntall  
over skoskatt  
Sauherad: 1 manntall over folkelønnsskatt, 1 manntall  
over skoskatt og 1 selvangivelse 
Bø: Do.  
Heddal: 1 manntall over folkelønnsskatt, 1 manntall over  
skoskatt og 2 selvangivelser  
Tinn: 1 manntall over folkelønnsskatt og 1 manntall over  
skoskatt  
Hjartdal: 1 manntall over folkelønnsskatt, 1 manntall over  
skoskatt og 1 selvangivelse 
Seljord: 1 manntall over begge skattene, også med en  
del kvinnenavn    
Kviteseid: 1 manntall over begge skattene  
Fyresdal: 1 manntall over folkelønnsskatt, 1 manntall over  
skoskatt, 1 selvangivelse og 1 konvolutt med sedler/selvangivelser 
Vinje: 1 manntall over begge skattene, 8 lokale  
manntallslister og 1 selvangivelse  
Lårdal: 1 manntall over folkelønnsskatt og 1 manntall over  
skoskatt 
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ØVRE OG NEDRE TELEMARK OG BAMBLE 
(forts.) 
 
Hovedmanntall for Bamble, vogn-, parykk- og  Fogderegnskap, e. 2121  4A 130 14 
folkelønnsskatt først og deretter skoskatt innen hvert  
prestegjeld, vedlegg 14 til fogderegnskapet 
   
Drangedal og Tørdal: 1 manntall over folkelønnsskatt,  
1 manntall over skoskatt og 1 selvangivelse  
Bamble og Sannidal: 1 manntall over folkelønnsskatt med  
selvangivelsene 1-15 og 2 manntall over skoskatt 
Eidanger med Brevik og Slemdal: 2 manntall over  
folkelønnsskatt og 1 manntall over skoskatt, samt  
2 manntall over skoskatt for henholdsvis Brevik og Slemdal,  
samt 3 selvangivelser 
 
Gjerpen: 1 manntall over folkelønnsskatt med   
vedheftede sedler og selvangivelser nr. 1-103 og 1-13,  
og 1 manntall over skoskatt med 3 selvangivelser for  
Gjerpen og Slemdal 
 
 
NEDENES 
 
Manntall over folkelønnsskatt for den del av Arendals  Fogderegnskap, e. 2319 4A 130 36 
kirkesogn som hører til landsbygden, med 4 vedheftede  
selvangivelser, vedlegg 9 til fogderegnskapet 
  
Hovedmanntall over skoskatt, vedlegg 10 til fogderegnskapet    
  
Hovedmanntall over vogn-, parykk- og folkelønnsskatt    
   
Birkenes: Manntall over folkelønnsskatt og selvangivelser,  
i alt 12 sammenheftede dokumenter  
Vestre Moland: Do., i alt 27 do.  
Landvik: Do. , i alt 4 do.  
Fjære: Do., i alt 34 do.  
Froland: Do., i alt 36 do.  
Øyestad: Manntall over folkelønnsskatten med  
101 selvangivelser 
Holt: Manntall over folkelønnsskatten og selvangivelser,  
i alt 5 sammenheftede dokumenter  
Gjerstad og Søndeled: Manntall over folkelønnsskatten  
med henholdsvis 26 og 44 selvangivelser 
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RÅBYGGELAG 
 
Hovedmanntall over parykk- og folkelønnsskatt, Fogderegnskap, e. 2449 4A 130 54 
vedlegg 6 til fogderegnskapet  
  
Manntallslister for Herefoss, Moland, Åmli, Froland,  
Evje, Valle, Bygland, Åseral og Hægeland  
   
Hovedmanntall over skoskatt, vedlegg 7 til fogderegnskapet    
 
 
LISTA OG MANDAL 
 
Tilleggsligning (8 personer), vedlegg 5 til Fogderegnskap, e. 2554 4A 130 66 
fogderegnskapet 
 
Hovedmanntall for Lista fogderi over parykk-, vogn- og    
folkelønnsskatt i to eksemplarer, vedlegg 6 og 7 til fogderegnskapet  
 
Manntallslister for Liknes, Hidra, Nes, Bakke, Tonstad,   
Gyland, Å, Vanse, Bjelland og Undal, bilag 1-7 til vedlegg 7  
  
Kvinesdal: Manntall med selvangivelser nr. 1-5  
Hitra: Manntall  
Nes, Bakke, Tonstad og Gyland: Do.  
Å: Do. med selvangivelser nr. 1-2  
Vanse: Do. med selvangivelser nr. 1-9  
Bjelland: Do. med selvangivelse nr. 1 
Undal: Manntall 
Hovedmanntall for Lista fogderi over skoskatt,  
vedlegg 8 til fogderegnskapet  
   
Hovedmanntall for Mandal fogderi over parykk-,  
vogn- og folkelønnsskatt i to eksemplarer,  
vedlegg 13 og 14 til fogderegnskapet  
   
Bilag til vedlegg 13:  
Mandal: Manntall med selvangivelsene 1-13    
Finsland: Manntall  
Søgne: Do.  
Oddernes: Do. med selvangivelsene 1-15  
Tveit: Do. med selvangivelsene 1-2 
   
Bilag 1-5 til vedlegg 14:  
Manntallslister for Mandal, Finsland, Søgne, Oddernes  
og Tveit  
   
Hovedmanntall for Mandal fogderi over skoskatt,  
vedlegg 15 til fogderegnskapet  
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JÆREN OG DALANE 
 
Hovedmanntall, vedlegg 13 til fogderegnskapet  Fogderegnskap, e. 2735 4A 131 27 
   
Vår Frue og Randaberg: Manntall over folkelønnsskatt,  
vedlegg 15 og 16, selvangivelse, vedlegg 14  
Madla: Do., vedlegg 17 og 18  
Håland: Manntall over folkelønnsskatt, vedlegg 19  
Høyland og Klepp: Do. vedlegg 20-21, selvangivelser  
vedl. 23 og 24 (nr. 22 og 25 mgl.) 
Time: Do. vedlegg 26, selvangivelse vedl. 27  
Bø (Hå): Do. vedlegg 28, selvangivelse vedl. 29   
Eigersund: Do. vedlegg 30, selvangivelser ved l. 31-47  
(nr. 43, 44 og 48 mgl.)  
Sokndal: Do. vedlegg 50, selvangivelser vedl. 49, 51-54 
Lund: Do. vedlegg 57, selvangivelser vedl. 55-56, 58  
Helleland: Manntall, vedlegg 59  
 
 
RYFYLKE 
 
Hovedmanntall, vedlegg 35 til fogderegnskapet  Fogderegnskap, e. 2864 4A 131 43 
   
Rennesøy: Manntall vedlegg 37, selvangivelse  
vedlegg 36  
Strand: Manntall vedlegg 38  
Finnøy: Manntall med til dels fyldige opplysninger,  
vedlegg 39  
Hjelmeland: Manntall vedlegg 41, selvangivelse vedlegg 40  
Skjold: Manntall med navn på alle, vedlegg 43, selvangivelse vedlegg 42 
Vikedal: Manntall vedlegg 44  
Nerstrand: Do. vedlegg 45  
Suldal: Do. vedlegg 47, selvangivelse vedlegg 46  
Falnes: Manntall vedlegg 49  
Avaldsnes: Do. vedlegg 50, selvangivelser vedlegg 51-52  
Torvestad: Do. vedlegg 54, do. vedlegg 53 
Finnås: Manntall for de gårder som hører til Ryfylke fogderi, vedlegg 55-56  
Jelsa: Manntall vedlegg 58, selvangivelse vedlegg 57  
Vår Frue:  Manntall for de gårder som hører til Ryfylke fogderi, vedlegg 59  
Høyland: Do., vedlegg 60 
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SUNNHORDLAND OG HARDANGER 
 
Hovedmanntall, vedlegg 16 til fogderegnskapet  Fogderegnskap, e. 2987 4A 131 57 
   
Prestenes manntallslister, vedlegg 17-32:  
Os (17), Strandebarm (18),   
Kvinnherad (19), Skånevik (20), Etne (21), Fjelberg (22),  
Stord (23), Finnås (24-25), Tysnes (26), Møkster og  
Austevoll (27), Skjold (28), Vikøy (29), Kinsarvik (30),  
Granvin (31), Røldal (32) 
   
Fritak for skatt, vedlegg 33-34  
Manntallslister for Halsnøy klosters gods (Tysnes,   
Kvinnherad, Skånevik, Etne, Fjelberg, Stord,  
Finnås), vedlegg 35-42 
 
 
ROSENDAL BARONI 
 
Hovedmanntall, vedlegg 4 sammenheftet med  Fogderegnskap, e. 3138 4A 132 16 
fogderegnskapet 
 
LYSE KLOSTER 
 
Hovedmanntall, vedlegg 2 til fogderegnskapet  Fogderegnskap, e. 3160 4A 132 21 
 
 
NORDHORDLAND OG VOSS 
 
Hovedmanntall, vedlegg 7 til fogderegnskapet  Fogderegnskap, e. 3193 4A 132 24 
   
Manntallslister over parykk-, vogn- og folkelønnsskatt,  
vedlegg 8-17:    
Fana (8), Domkirken i Bergens landområde (9), Sund og  
Fjell (10), Manger (11-12), Lindås (13), Eivindvik (14),  
Hammer (15), Haus, Voss (17) 
   
Selvangivelser, vedlegg 18-21   
 
SOGN 
Hovedmanntall, vedlegg 48 til fogderegnskapet  Fogderegnskap, e. 3317 4A 132 37 
   
Manntallslister over folkelønnsskatt, vedlegg 49-58:  
Norum og Sogndal (49), Hafslo (50), Lyster (51),  
Jostedalen (52), Aurland (53), Oppeim  (54),  
Leikanger (55), Vik, også barns navn (56), Lavik og  
Utvær (57), Hyllestad og Vilnes (58) 
  
Selvangivelser, vedlegg 59-86   
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SUNN- OG NORDFJORD 
 
Manntallslister over parykk- og folkelønnsskatt, Fogderegnskap, e. 3434 4A 132 54 
vedlegg 37-50(sammenheftet):  
Askvoll (37-38), Holmedal (39), Jølster (40), Kinn (41),  
Førde, også handelsbevilgning (42-43), Gloppen (44),  
Innvik (45), Olden (46), Eid (47-49), Selje (50) 
 
Ekstrakt og manntall over skoskatten for Svanøy birkets  
distrikt (Svanøy setegård, Brandsøy, Førde, Jølster,  
Indre og Ytre Dale, Askvoll), vedlegg 51-52  
 
Manntall over folkelønnsskatten for Svanøygodset,   
vedlegg 53-57:  
Kinn (53), Stavanger gods (Førde, Naustdal, Vevring) (54),  
Jølster (55), Holmedal (56), Askvoll (57)  
 
 
SUNNMØRE 
 
Hovedmanntall, vedlegg 15 til fogderegnskapet  Fogderegnskap, e. 3562 4A 133 11 
   
Manntallslister, vedlegg 16-25:  
Borgund, Skodje og Vatne (16)  
Haram og Roald (17)  
Ørskog (18)  
Norddal, med hustruenes navn (19)  
Hjørund fjord (20)  
Volda og Ørsta (21)  
Vanylven og Syvde, med selvangivelse (22-23)  
Herøy, Sande og Rovde (24)  
Hareid (25) 
 
 
ROMSDAL 
 
Hovedmanntall over parykk-, vogn- og Fogderegnskap, e. 3660 4A 133 22 
folkelønnsskatten, vedlegg 9 til fogderegnskapet  
   
Manntall over samme, vedlegg 10-14:  
Bø (10), Aukra (11), Nesset (12), Grytten (13), Veøy (14)  
   
Hovedmanntall over skoskatten, vedlegg 15   
   
Kopi av kongebrev om skoskatt 17.04.1711, vedlegg 16   
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NORDMØRE 
 
Hovedmanntall over parykk-, vogn- og folkelønnsskatt,  Fogderegnskap, e. 3745 4A 133 32 
vedlegg 7 til fogderegnskapet  
   
Manntall, vedlegg 8-16:  
Surnadal (8), Stangvik (9), Sunndal (10), Tingvoll (11),  
Kvernes (12), Grip (13), Aure (14), Brattvær (15),  
Vinjefjorden (i Hemne, Sør-Trøndelag) (16)  
   
Hovedmanntall over skoskatt, vedlegg 17   
 
 
 
FOSEN 
 
Hovedmanntall, vedlegg 11 til fogderegnskapet  Fogderegnskap, e. 3860 4A 133 44 
   
Manntall og selvangivelser, vedlegg 12-50:  
Stadsbygd (12-18), Hitra (19-32), Hemne (33-35),  
Aure (36), Ørland (37-43), Åfjord (44-47), Bjørnør (48-50) 
  
Brev vedrørende forståelsen av forordningen, vedlegg 51-52   
 
 
 
ORKDAL OG GAULDAL 
 
Hovedmanntall, Orkdal, vedlegg 11 til  Fogderegnskap, e. 3962 4A 133 56 
fogderegnskapet 
 
Manntallslister, vedlegg 12-13:  
Meldal (12), Oppdal (13)  
Selvangivelser, Orkdal, vedlegg 14-25  
   
Hovedmanntall, Gauldal, vedlegg 60   
   
Manntallslister, vedlegg 61-65:  
Melhus (61), Flå (62), Hølonda (63), Støren (64),  
Holtålen (65)  
   
Selvangivelser, Gauldal, vedlegg 66-76   
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STRINDA OG SELBU 
 
Hovedmanntall, vedlegg 9 til fogderegnskapet  Fogderegnskap, e. 4112 4A 134 15 
   
Manntallslister, vedlegg 10-14:  
Klæbu (10), Strinda (11), Selbu (12-13), Byneset (14)  
Selvangivelser for Byneset med Børsa og Buvik annekser,  
vedlegg 15-25  
Manntallslister, vedlegg 26-28:  
Skogn (26), Leinstrand (27), Bakklandet (28)  
 
Kopi av kongebrev, vedlegg 29 
 
 
 
STJØRDAL OG VERDAL 
 
Hovedmanntall over folkelønnskatt, vedlegg 10 til Fogderegnskap, e. 4201 4A 134 25 
fogderegnskapet 
   
Manntallslister og selvangivelser, vedlegg 11-24:  
Verdal (11), Skogn (12-13), Frosta (14), Åsen (15),  
Leksvik (16-18), Stjørdal (19-24)  
   
Hovedmanntall over skoskatt, vedlegg 25   
   
Kopi av Slottslovens resolusjon av 17.04.1711   
   
Selvangivelser m.m., vedlegg 3-9 til antegnelsene   
 
 
 
INDERØY 
 
Hovedmanntall, vedlegg 8 til fogderegnskapet  Fogderegnskap, e. 4319 4A 134 37 
   
Manntallslister, vedlegg 9-14:  
Beitstad (9), Snåsa (10), Stod (11), Sparbu (12),  
Inderøy (13), Ytterøy (14)  
   
Selvangivelser, vedlegg 15-37:  
Beitstad (15-19), Snåsa (20-22), Stod (23-24),  
Sparbu (25-30), Inderøy (31-36), Ytterøy (37)  
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NAMDAL 
 
Hovedmanntall, vedlegg 10 til fogderegnskapet  Fogderegnskap, e. 4432 4A 134 53 
   
Manntallslister og selvangivelser, vedlegg 11-34:  
Overhalla (11-19), Namdalseid (20), Fosnes (21-28),  
Nærøy (29-33), Sør-Bindal (34)  
 
 
HELGELAND 
 
Hovedmanntall over folkelønnskatt, vedlegg 7 til Fogderegnskap, e. 4511 4A 134 62 
fogderegnskapet 
   
Manntallslister over folkelønnskatt, vedlegg 8-11:  
Rødøy (8), Gildeskål (9), Alstahaug (10), Brønnøy (11)  
   
Hovedmanntall over skoskatt, vedlegg 12   
   
Manntallslister over skoskatt, vedlegg 13-15:  
Rødøy (13), Nesna (14), Brønnøy (15)  
 
 
SALTEN 
 
Hovedmanntall over folkelønnsskatt, vedlegg 10 til Fogderegnskap, e. 4582 4A 135 11 
fogderegnskapet 
  
Manntallslister og angivelser av parykk- og  
folkelønnsskatt, vedlegg 11-20:  
Bodø (11), Skjerstad (12), Saltdal (13), Folden (14),  
Engel og  Ledingen (15-16), Hammarøy (17), Ofoten (18),  
Lødingen (19), Gildeskål (20) 
   
Hovedmanntall over skoskatt, vedlegg 21   
   
Manntallslister, vedlegg 22-30:  
Bodø (22), Skjerstad (23), Saltdal (24), Folden (25),  
Ledingen (26), Hammarøy (27), Lødingen (28),  
Ofoten ( 29), Gildeskål (30) 
 
 
VESTERÅLEN, ANDENES OG LOFOTEN 
 
Regnskapet mangler    
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SENJA OG TROMS 
 
Manntall over parykkskatt, vedlegg 11 til Fogderegnskap, e. 4758 4A 135 32 
fogderegnskapet Angivelser over parykk- og  
folkelønnskatt, vedlegg 12-19  
   
Hovedmanntall over skoskatt og folkelønnskatt,  
vedlegg 20-21   
   
Manntallslister, vedlegg 22-33:  
Skjervøy (22), Karlsøy (23), Tromsø (24), Helgøy (25),  
Hillesøy (26), Torsken (27), Berg, Mefjord og Øyfjord (28),  
Skognes (29), Astafjord med Dyrøy og Gisund (30),  
Trondenes (31), Sand og Nergård (32), Kvæfjord (33) 
 
 
FINNMARK/VARDØHUS 
 
Manntallslister og angivelser nr. 1-26, vedlegg 17 til Fogderegnskap, e. 4855 4A 135 44 
fogderegnskapet: 
Folkelønnskatt for Hasvåg (1), angivelser (2-4),  
folkelønnskatt for Alta (5), angivelser (6-8),  
folkelønnskatt for Hammerfest (9), angivelser (10-26) 
   
Hovedmanntall, vedlegg 18 til fogderegnskapet   
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FREDRIKSHALD 
 
Ekstraktregnskap, "No. 3"     Byregnskap, e. 4 4A 135 52 
   
Manntall Angivelser, nr. 1-135 (nr. 45, 74, 77, 89-119,  
122-126 og 128-135 mangler)  
 
 
FREDRIKSTAD MED MOSS 
 
Regnskapet mangler   
 
 
CHRISTIANIA 
 
Regnskap med 9 unummererte vedlegg (også over kop-,     Byregnskap, e. 65 4A 135 57 
heste- og ildstedskatt av 01.06.1711)  
   
Hovedmanntall, vedlegg 1 til regnskapet (i 2 eks.)  
Angivelser, nr. 238, 254-256, 263-264, 295, 331,  
342-343, 345  
   
Manntall over folkelønnskatt, vedlegg 2   
   
Skomakerprotokoll over nye sko i Østre kvarter (de øvrige  
ble kassert i 1853), vedlegg 4  
 
 
BRAGERNES 
 
Regnskap     Byregnskap, e. 116 4A 135 64 
   
Hovedmanntall  
Seks angivelser og et brev   
   
Skomakerprotokoll, vedlegg K   
 
 
STRØMSØ 
 
Regnskap (også over kop-, heste- og ildstedskatt av    Byregnskap, e. 141 4A 135 66 
01.06.1711) 
 
Hovedmanntall, vedlegg B  
Angivelser, nr. 1-17, 22, 39, 92   
   
Fortegnelse over stemplete sko, vedlegg C   
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TØNSBERG, HOLMESTRAND OG ÅSGÅRDSTRAND 
 
Regnskap over alle ekstraordinære skatter 1709-1713     Byregnskap, e. 159 4A 135 67 
   
Hovedmanntall med 4 antegnelser vedlagt, Tønsberg,  
vedlegg 6   
   
Hovedmanntall med antegnelser nr. 1-2 vedlagt,  
Holmestrand, vedlegg 7  
   
Fortegnelse over stemplete sko, Tønsberg, vedlegg 8  
Do., Holmestrand, vedlegg 9  
 
 
LARVIK OG SANDEFJORD 
 
Regnskap over ekstraskattene 1709-1711     Byregnskap, e. 180 4A 136 12 
   
Manntall over parykk- og folkelønnskatt med 23  
nummererte angivelser, vedlegg B  
 
Manntall over skoskatt, vedlegg C  
 
 
SKIEN 
 
Regnskap (2 eks.)     Byregnskap, e. 196 4A 136 13 
   
Manntall over parykk- og folkelønnskatt, vedlegg 1   
 
 
KRAGERØ 
 
Regnskap med manntall over parykk- og folkelønnskatt     Byregnskap, e. 216 4A 136 15 
   
Angivelser, vedlegg 1-40, 43, 46  
 
Manntall over parykk- og folkelønnskatt, vedlegg 54  
 
Kongebrev om skoskatt, vedlegg 55  
 
 
ARENDAL OG RISØR 
 
Regnskap over ekstraskattene 1709-11     Byregnskap, e. 227 4A 136 16 
  
Manntall over parykk- og folkelønnskatt, vedlegg 1  
Angivelser, nr. 1-8   
 
Kongebrev om skoskatt, vedlegg 8  
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KRISTIANSAND 
 
Regnskap     Byregnskap, e. 262 4A 136 22 
   
Manntall over parykk- og folkelønnskatt, også Mandal  
og Flekkefjord, vedlegg A til regnskapet  
 
Angivelser over folkelønnskatt, 2. termin, "N o. 231" 
 
 
STAVANGER 
 
Regnskap, også over ekstraskatt av 01.06.1711     Byregnskap, e. 302 4A 136 25 
Summarisk ekstrakt av regnskapet (2 eks.)  
   
Manntall over parykk- og folkelønnskatt, vedlegg 1  
Fortegnelse over nye sko, vedlegg 2  
Manntall over kop-, hest- og ildsted skatt (uten nr.)  
Diverse brev og kvitteringer, vedlegg 3-17 (nr. 5-6 mangler)  
(Angivelsene er lagt til Personalia) 
  
Antegnelser med vedlegg 1-3   
 
 
BERGEN 
 
Regnskap og summarisk ekstrakt     Byregnskap, e. 341 4A 136 32 
   
Manntall over parykk- og folkelønnskatt, rodevis, rode-  
og vedlegg nr. 1-17 
 
nr. 18-24.      e. 342 
Anmerkning: Nr. 8-11, 15 eller 16 og 21 mangler,  
og nr. 3, 15 eller 16 og 23 har mistet omslaget og har  
derfor usikker  nummerering 
   
Skomakerprotokoller, vedlegg 25-27      e. 343 
Kvittering, vedlegg 28, mangler   
Spesifikasjon over utgifter, litr. A (vedlegg 29)      e. 342 
Vedrørende restanser, litr. B-O, vedlegg 30-42  
(nr. 35 og 40 mangler)  
Syv dokumenter uten nr. 
   
Antegnelser med vedlegg 1-22  
Ekstraherte poster med vedlegg 1-5  
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TRONDHEIM 
 
Regnskap og summarisk ekstrakt  Byregnskap, e. 507 4A 136 51 
  
Manntall over parykk-, vogn- og folkelønnskatt,  
vedlegg 1  
Angivelser, vedlegg 2-266 (et stort antall mangler)  
 
Skoskatt betalt av skomakerne, vedlegg 267  
Antegnelser med et vedlegg  
Ekstraherte poster med vedlegg 1-4 
 
 


