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lO v re Ro me r Jk e ..f3.g..r.::,~:....~.~ k r .iJ_~rj2._!.iQ..9.!?"2,,~"__n! :....12 "2.S fEB. \9S7hU, lLt.2r:.8;9 av 

.u~t),fi...:.. 

(~o f(::,nsi<r i V\::I.aSfilUS .;ellssølln) 

Fol. 1 a. ._2.~, . j tlf) u.a.r~ .• Lf~.68 ~._
 

r\ c i l. ~= r 9 (;~ fl 9 p,~ ~::. S f':- ti! Io I t € r I,Hl IV" ~( i) ,
 

I i 1st eG e : ~() ~j ci ~ n f> f u I kl:'!' t i 9 r," l);! " n~, L ,;' u r i t s S ;') n l •
 

( . ") \LaiJr"2tt: hanr~ ,. It,) n, /\ Pl LI ncl L, l.) e h ':: r \:::; ! j .' (j ut C; l' &. ni,
 

Paul haugerud, T0rkel Nordby, E[rc ~;, . t, Tro n l:, I to n , Tor e
 

i,u;, v f~ 9 ~, , n 9 f: I b ,-'" t F i'l S t ,i d, i'J i I fl I t on, le ::,an~jfløt, Pe

(jf;r Foss, 

Fogdensfullmekti~ lar f(amføre en fange ved navn Bjørn
 

JOi1ssønn, en løsqJen'Jer som h;J,r stJ'ilf~t ene/cl (;ods fra @n
 
fat t i ~ ma n n (!).
 

Bjørn ti I~t~r at han stjal fra Krist~n Herbera: 1 ny v~d


aj e I s k Jæd fl i n Q (v er d i 3 I- ti r'. 1 urt), 'I I u e o 9 ettørk Iæd e
 

(1 I'dr;), 1 par hanSKer med hosebiind (lort). oy:.? par ho


ser' (i 1/2 ort).
 

tlVSclgt: I3j0r-tl Jon~s0nn Skl:lI gij i jern pf: 3 eirs tid på Brc' 

rnrholrn. Og hva han eier', e[' under kOfi::!en forbrutt.
 

Fol. 1 b. .....24.__...._ ..._ .......... f _ et>ruar"..._ ..... .., .... ' '16bb .
 ..T."...._'_'_... ..,,_~  

~aK- og skatteting p~ V~gs~ad tirlgstue l Nes.
 

l i Istede: foqden Annera ~imenss0nn, Icnsmann~n 0øren Høt


nes.
 

Laqrett: ;, uf Mørdre, /,\rrp)nd !ju~'l(1~;C'\d, :,,'( iiu:::>i!ll);. I-\nders
 

~\ r (f e S J j,l ~ I a I, F i lJ l, (f i u !J ), ) t ter :; t r l> m•
 

!li\~'!i':'r:.:; ';n1:.ns~;:.:::n[l ',Jeier [',Clistrt:: d.ILiuen t,i:f l,(ci so:;net at 

l'lar for"l'ncr ~lt (i(:: S~(i;;I, Ulivf:.' tr'i, er uet Se, gil! skai de

bl i v e fr i, t: " det i h r: e b c.. , s h Cl loe bet u. l e fl ('1'), 

·':::n" liOI~;t p .• ~ b r '\1cr'n('''3 lar lin~.I,:/~·" ei ::,er.tt,:l::r·\~\/ p;j 

sl(irl)Und 12 1/? li~3r:Llnc -iurg.f' i fess, de,t,,:rt .ltr:,:'r.sø 1~.

11 • -16C! . 

f· Cl ~; (' en for l u n ~ ~:' f ... ,) 9 fli r'- do:n .P'~ r' i;; S l. a il S:' r • 

Terkei Ini;ebn:tssønn: le er' innsb}vnt fotd l'i·::r,q~H med In-

QelEV (Ln(1e'E~ff) } le. /·,vsa"·I,,
.J'" '.~ 1,3(' lHH b ,t;; le fu Ide bøter 

etter resessen. h"rpc'( (~r betalt:. ror. 

Fol. 2 a. 1inglyses: l.t brev, at Anders [rørch'; haT t.iJhandlet seg 



Fol. 

Fol. 
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l: 9 QL; i\I ri e ris ,0 n (;' t, o iJ t ',~ ( t IH 1St i ti ri i a 1lJ.-12. ( ~ ) 

,lnd(;;r-:3 Anderssøn(l llønche rle,r st(~vnet Jon [' ~lurn oq 130

ti I [-~~'Ul'i SOl': er fattiqe" arme tl)/k, etter~;orr han nli 

har kjøpt IJiirden av ,Jakob .)jdrH:ssrnn i i<r-i~.tif.diiu. 

Jon og Bott I m0ter og sier at de vi I b~hold sin yård. 

Avsagt: Anders E~nch0 SkRI i~jen ~i dem deres tygsel

pen 9t: r l o (' sid f: ri tre d €~ t i I 9 ~I r cl en. 

'.: liif f~'2lierssønn er ini1st,:vnt fur leierrn.U med (står å

rent). Avsagt: Han bør bøte elLer eesessen. 

FO~i(;Cn~,i s'd<. 1110·t i~U rj [nu nd l\ r' (. -e ,s t I), d (~l f (. ;! 7•-:1 . - '~J l ) . 

~JtGetles. 

Jens lf:o'n"eSS0nll har ~3tevnet I~ndel s~\_vldnc:re. utsettes. 

26.- februar 1668.
• .._ .• -- .. __'o .... ... 2 b. 

Sak-, sKatte- og V6\;'.:ltin"J pil. jt:.HlU":>f ;jh f,)n)r:necl~' tin;;- 


stL;E i UIl e:isaker.
 

"f i 1st e d '-_~ : }~ o ~ d '~ n '\ fl (j e Si 
,-
.; 

.
I (ne n '3:3 ø Tl') I i ':~ n !3 ';'::l.i l :1l' n i Id n s
 

Halvorss~nn med fler~. 

Halvor Taugland, GunnerL a ~) r \.' t t ; V i I I u IT: Aspe r (.:\ ~, b (~ r ) , 
ikkJI Sundby.K(J l b.'l I f,\ i I s \<, o I Oy. J f:;' n S il: o I by, 

Leses: lJans Jacob ~.• ch",rts brev Oy befal inC!, melrlende at 

hver av almuen skal lev~re pa Akersrll..ls .\ furl..lst;)Kk eller 

2 granstokker. Dat~rt Akershus 1.-2.-68. 

b ,) r \1~'~ v,, l l i !~ s ;; 01"11" h c.r st. v lit' t ..' 0 r l en I io \I i n (, flO l fu e ) ~ \ I 

fl e ri: I le'; S D!< e r' -fr:: r 'I /2 s k l p pu nd t il n 9 f! i:ledbYiJS e I 

C,.•H l; <)! i Ho l ::. ri cl P r f: ~, tf 9 j Id. J tse t te s . 

tO,;(j~:ll betale'" i l-et,t"i1 ('die sauer, 'JJe~)s oq annen ~J1a.h:t 

h;;~n (i r b'~'fH)If1":et fl)r I eden ar. 

J ens L. ;3 u r i b;; s ø fl n :.> ;,j r u rn i :,j e r d r li m hli r ~, tev n (~t u C-\ I i 9 f I- U I a 

B Jørk e s (r' ber' C h i Sl) a r v i n 'v:: r' i o r J j eld ? O r i fl, €ir.i ::~ le" . e t· 

ter s a I i \') L blir ; t s :.l !il r '.l ms t ~:!.H' e bo I~ s f () r rrH~ I din ~.j • tse t t IJ S • 

Fo 9d en na r st~; vne t i.l U Il ile r r I 0;1' t (;.. (~, r y t Lt~ r, for at tl an
3 a. 

skal Ild slått u:,kil j.1mlHids~;ønfl både Lludi:; OQ bla, på 
tJtse:-:tte,;;.rli Iton he II i gtrt:kotl'jersdd.j. 

F Jyl ':c !1 :1 Il.der for mel cl c ,':), l ;Tl;H];'), il t Cl val miJ <.': Il e r o pb ;,j ren 
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Fol. 3 b. 

Fol.4a. 

Fol. '+ b. 

~<. 
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oppbåren et ars forhøy~lse, hvi Iket han erbyder s~g at 

dersom det blir ham godtgjort, skai vi I han dem kvittere 

og godtgjøre. 

Fogdens ful ImEkti~ Mogens Lauritssønn har pa mester ~hris

ten Niefssønns ti Kristiania) vegner stevnet Knut og Gul~ 

lik Flatby for tøyen av gården. Knut beretter at den er 

1fJ r dr. f " r ste tiy(j sel S o (';i d ~ sky Ide r, o 9 p a I and sky Ide n 

for iår skylder de 7 1/2 rdr. Avsagt: Je skal betale, og 

avvike garaen. 

-er
Oluf hanssønn har stevnet KristOm Kjes for korn ti I (=av) 
en tønne sæd som Kristoffer hdr tatt fra ham, undtatt 9 
trever. Det som han tok var 19 trever. Oluf sier at han 

. . ~ d~ (Lt~fv~r J .
fIkK 11/2 tønno. korn -"sag: r,Hstoffer Laurltssønn 

Kjas skal erstatte ham kornet, ~ bøte 3 merker ti I konT 

gen og gi kost og tærinq. 

Gulbrand Furuset har stevnet børge Issønn St0kstad for at 

han ekal ha orutt opp Gulbrands ~vernhuslås. KvePhuset 
står på Gulbrands leide Jord (hans "Ieyermol"), og av Gul
brand hitti I samtykt. Det er ap, bygt av ule ~aokstad og 

og hans folk, og derfor har han malt Gulbrands rug. Gul
brand mener at Jle bør ta stenen (? stemmen ?) bort og la 

huset std. - Fogden påstar at kvernhuset star pa kon

; ens 9~ r d J J Ise t s gru nn, p åen r Iass k ';1 I les ti e f f sen • Fo g

den hjemler Gle Stokstad ii brqke kvernhuset ti I sakens ut

gang. 

Fogden forlanger - oy får - Jom på re,tdns~r. 

fogden spør Arve (Arffue) 0røndal om han vi I betale odels

skstten av brøndal for Hertvig ~i lssønn xenl,uff. Arve 

svarer nei. Fogden sier at skatten resterer for 6 dr. Ar
ve svarer at han har qodd der i tre år. 

Fenriken Lrland Hi Iton lHidtoren) har stevnet ~asmus Haug 

(hou). ilasmus bruker Haug ei. ter en by gse Isedne l lJtstedt 

av Laurit~ Christenssønn. - ~aksøkeren henvises ti I å 

st~vne landherrens fullmektig Laurits Christenssønn eg 

den gamle kvinne p~ Haug meo rikens stevnin~. 

28. f2bruar.1668~ 

Sak- og skatteting p~ Gjerdrum tinJstue i jerdrum.
 

1 i Istede: Fogden Anders ~imenssønn, lensmannen Jens Sø

rum med flere • 
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l. a<! r "~t i; h3;l I 

flønsi, id.ns r 

fl' r- i, i~ l u f Ku l sr u (~, i.l i u f 

i,sist ei ,-" '.)j(' fjæls,ao • 

1'. r 2t k v :ei I. K I 0 me t 

..)itkot i(:nnir:~:st)!,~nn 

bøte stevnt~'·-l<.~rl<. 

C' inn[~t\2'/ntJ (ijcn r:;,,~i..pr l~:,\e. Skal 

fot i I 0ke l (sn;) 

rI! u na 'j e s t bY o V ,? r 

IQ\fen. 

er ~t€vnet for ,.;t 

n fl nsf i n o c' r • ;) ka! 

he.n ska l ')Cl s!(.',ret i' •• 

b0 t e sin s i ~~ tet fl' r 

~ c'~) ri f' ri ~~ r-' ')j ,.. (, I u f V:' ~. 0 '/ ) "i) 'l 2' n (:C,' :) J ij t (j o te t ,;:nE' r t i I 

J <~ k () to ~i ;;; ns :> 0 n '1 • ' r '1 f ':; v :, r-: r 'I:: i l '., J i;" c;.; h} I l,' f- t i I r~ i t 

'" ': re t o :1 'l r; J',': il t i I i '~. :::;i ! .; n . 

ti:/)a f '~n '\. , ider;'? s ~ Jr f ,) ~r~" ri J ni i k :< (~ l) l ..l f Il d r' 

'j' ; l 02 l ti V cl ( c; (' 

kjørt tøm

Cluf at 
(I ~l ri \I j S :>t (: i '( e h'J r) 1-: ~.:~" t (~·.1 '! i l ci _ fl ei. 1. ,,; ,',f,' l; r,- i, enten ti i 

~l i t tc::j :~ I '; ,l e tie 1 ti! {c; j :; r' J r LI r11-:-; a. cl te ri • 

Fol. ~ a. F Cl :; d (' r I (.' r l' ':H' L;: I (j ~ o. l rli!J ~ fl ')rn r' y t i, C r S 1\ att e fl o '] s k. y s ::: fe r c'

~3 ett':7(], <::.L furl r,ar·;;.rlan~Jl:et Gt:rOili ti l novf', j så måte 

et c1,?rSy; han ;;Iir fri (Jerfe.r, :3~;ln (Ianlor'mener. da ska.! 
, "p;'" I; i' ,. .):... l~; ..; I • l. 

f o ,w en for I ang er" - 00 f ,~1 r - dor'! rir- t.3 r: s ~ r • 

,"..I i tr'.Lld F 1·_~:.!.d.1.ci \ f,) I ~si.:.:..,,;) 

llar :teVi,et felt' ::>q,E:Cdt6..Ci Tor 

4 r:ii:ll er iJ ~L l,) r ;."i;! ter i ~ \'\ e . 

i \:lutøer\s anneks ~0rUrtlJ 

t;(l ,test son, Tor- skol skylde 

.:,I~al bøte for ut,:,blivelse. 

Fol. 5 b. 

!;. ett c: l'· 'J tJ. n 

'; ':; f r> h ru;,' , i" ,; :,,' , ,
_,..;.,~."'.~ .'J_t ut... V' . .J 

p ~ ,; j e r 'ei ru f1l' t i n q s t iJ e i j E' r c.! r u ;:1 • 

., i 1st ,; j ,;: :: o :J fl f' n nt~;;r;; 
• c.::; \ ~.: e n s--'~:::; n n • 

L:;~;rl:tt: t~j~;rn .. lst"d, ,-,\.doran'] HClli, T,-r' ~"{ledsL'G, '.Jui-

I, r ~. fl ri '. ,.' f' u.... <:: t re· ,j I~ ,., ... C' "r "./ ,> !' " c,' "',! I fl ri ,..; " fl l' O' l" ;, t~\1 I' t t" /:.> b f;> r 'l 
,.. ,~_, '.i ,"-,' . " '\,..J , -'.., ,.J"" I _.' ~ , '0.' ' t ~ I '" ""'" ..... ; I ~ ) ~. .......... ':j , 

I ,i f ""." I~ dun: i i.) ,/ " " I" I" i,,,,., S + ,~ O·' >( l r·'l;' t· ",' V " l' t !, a'.1 \1 'o r 
'.". '. _ ;. > ~J .' ,. ,'~ ',Jf •. • - v ~1" '" v , . ,"-,.... " '" f l' 

Tor ~) ,-': "- V C ,_~ C,: ~ v f .; :; (' C1..' '-~' I I \ 
" • J .. 

F '" j -:1 an f r .1 n for :) r,~ c i r i\ t " en F,' l! :.J n 'J per sun J1. k o b ri ~ n n ings-· 

S0,'H; for 1,:;2r1,,''>1 han ~lr,r be:~;:Ht :'~t-d sin ~1t'k1.(niny) \lar

";; (~ l'. i lsd Gl. t 1," er, be~, le;'" t ,~ ti::. o' ~'). l f' G (J • .) i:: k (} r, e rf-c j .!\ri 

roer. f~ V S (' 
,.~ . 
~ l. " Han fJ'iV ai: ret iE' ,t:' I~t p;r kon,) frer:ril-;& 

f ,) r;) r d n i n 'J :,', v::: ,: t (J i\ j (" be fl h 2 V n 21,. -;> • -·1 t 5Lt • o "1 

~~~t,~. deretter. 

'fen 1>:::ye 5E'9 

-k-!.~bru ar 1c b}} Li ) 
Sak 01 akct'ietin\l p;"3 Holter'"lln',stue i HolLr anneKS. 

'lll::;t~"e; fogdens fu Ilmektig f;logens Ldur'\tssønn. lensman
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nen Peder Sørenssønn lset med flere. 
Lagrett: Paul Haugerud, Kristoffer Eset, Ni Is Elton, lor Llv
egg, Knut D"li, Nils Foss. 

Fol. 6 a. Gulbrand Mi;elssønn på Heni i Gjerdrum har ved rikens stev
ning av 8.-1.-68 stevnet Erik Nannestad og hans .ønn HAgen 
Nannestad for Kykkelsrud eng som de i langsommelig tid akal 
ha bru ktut en å 9 i Iand s k; I dog tredj eårs ta9e • Erik Nann e
stad møter og sier at han har betalt al I landskyld han skyld
te Gulbrand Heni. - Berammes ti I åstedet Kykkelsrud den 
30. mars.( r~j.f-ct- fd Jo.~). 

Christen Christenssønn har ved rikens stevning stevnet An
ders Låverud og Kristoffer Lauum for resterende landskyld 
_fx og rettigheter. Kristoffer Lauum sier at han har betalt 
ti I fogden. Anders Låverud sier han har betalt til m. Tho
mas Thrulssønn. - Utsettes. 

Fol. 6 b. Oluf Hanss"nn er inn8t~vnt for 30 riksdaler som han ifølge 
bevis skylder fogden. Han møter og vedgår gjelden. 
Avsagt: Oluf skal betale. 

Fogden forlanger - og får - dom på restanser. 

Iver Breen er innstevnt for at han nyttårsdag har slått 
Halvor Døli en ørefik på Økri (Okerj) hos Jørgen, og der 
drog Halvor i Håret. Iver erkjenner. Avsagt: Iver skal 
bøte sin sigt etter mannhelgebalkens 16. kapitel, og gi 
kost og tæring. 

Fo l. 7 a. 13. ap r i I 1668. 
kettergang på Lauten tingstue i Ullensaker. 
Lagrett: Gulbrand Romsås, Halvor Romsås, Oluf Lauten, Hans 
Lauten, Peder Ramby og Torsten Kyken. 

Saksøker er lagmann ~ittikin HUU8 som har stevnet (ved lens
manns-stevning) Hans Oppen for resterende 2 års landskyld 
av 1/2 skippund - 6 rdr. + fornød(spenger) 1 rdr. og jule
mark. Videre fordrer fogden på kongens vegner 13 1/2 rdr. 
Hans Oppen møter og erkjenner gjelden. Avsagt: Hans Oppe~ 

bør miste sin gård og enda betale landskylden. Så og skal 
han betale de resterende kongelige rettigheter med 13 1/2 
rdr. innen 14 dager. 

'--to- RI a i 1668"':
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1. IRa i 1668. 
Sak- og skatteting på Olstad tingstue i Ui lensaker.
 
Tilstede: Fogden Anders Simenssønn.
 

Lagrett: Amund Kolby, Tryg Kjos, Ener KJos, Truls Bjøn
~ 

ningstad, Laurits Rud og Tomas Haga.
 
Fol. 7 b. Leses: 1. Kongelig skattebrev datert 28.-3.-68.
 

2. Kongens	 brev og befaling om hverving, datert 14.-2.-68. 
3. Et skjøte fra Anders SimeBssønn ti I ? på 1 1/2 fjerding
 
i Øvre Sundby, datert 25.-3.-68.
 

4. En befaling om Kroeg foss og bruk (= Kråkfoss), datert
 
Kristiania 28.-3, og resolusjon derpå av 31.-3.-68.
 

Ener og Gunderud (!) itsvre er innstevnt for gevalt og ro~
 

fuer (7) på Kristiania marked. Møter ikke. Skal begge bø
te for uteblivelse.
 

Pe.er Mjælegerg (Melbere) har stevnet Laurits Mjæleberg 
for halvparten av Mjæleberg som er 1/2 fjerding. Forlik: 

~Peder Rasmussønn skal ha Laurits' part mot å gi ham 9 rdr. 
* 20 ski Iling. (Forliket synes å være inngått før, Peder 
har betalt endel og skylder bare 1 rdr. og 1 tønne havre. 
Hvi Iket Peder kasmusssnn bør betale, og siden ti Ivike 
plassen. 

Fol. 8 a.	 Hans Halvorssønn er innstevnt for leiermål. Møter ikke. 
Skal bøte stevnemark. 

Hr. Hans Feldermand er innstevnt for rettighet (= land
skyld) av kongens gård Dal som skylder 6 lispund, som pre
sten bruker. Han har ikke vil let betale landskylden for 
forleden år. Avsagt: Han bør at ha forbrutt samme plass 
og skal gi kost og tæring. 

Fogden har stevnet Laurits Brotnu og Gunner Plogstad for 
at de skal ha slått Askel Amundssønn hos Lauris Hi Iton 
hellig trekongers dag. Askel Amundssønn beretter at Gun
ner Plogstad den dag hugg ham ett hugg i hånden og to hugg 
i hans trøye, mens Laurits Brotnu (brote) slo ham ett slag 
med en kanne. - Begge møter. Avsagt: Gunner Plogstad 
skal bøte 8 ørtuger 13 merker. Laurits Brotnu skå bøte 
4 merker sølv. 

Fal. 8 b.	 Fogden forlanger - og får - dom på restanser. 

Fogden har	 ved rikens stevning stevnet hr. Hans Feldermand 
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t.il å høre prov: 1. Oluf Olufssønn Frogner prover: Han og 
Laurits Gulbraadssønn snekker var ombedt å følge Hans Nfls
sønn til prestegården med en stevning som skulde forkynnes 
for presten. Presten forpurret forkynnelsen. 
2. Hans Nilssønn prover om det samme, og at han senere sam

men med Johannes Paufssønn gikk til presten igjen. Presten
 
forhindret også da forkynnelse, "og ga derpå nogen onde or.e
 
Så gikk Hans og Johannes ut for døren, og begynte å lese
 
stevningen. Så kom hr. Hans etter med en stokk og slo vit 

net over armen så han hadde ondt derav i 8 dager,.og for

fulgte ham hen i gården med hugg og slag. Deretter gikk
 
Hans til døren igjen og vi Ide lese stevningen. Så kom hr.
 
Hans etter ham igjen og førte ham ut av gården og truet ham.
 
Han måtte derfor gå hjem med uforrettet arbeide.
 
3. Johannes Paulssønn prover likelydende. Han selv fikk
 
ingen hugg.
 
Noen dager etter kom Boti I Hilferen og Kristen Frogn~r,med
 

Børge Flindrum som nå er død, til prestegården med samme
 
stevning. Da sa presten at han var stevnet ti Iforn om sam

me sak, og at han selv vilde dra hen ti I Hans Thommessønn
 
som var befullmektiget f fogdens sted. Derfor ble stevnin

gen ik~(e lest.
 
4. Hans Lauten prover at ~.~. Hans Frogner (og vitnet 1) 

,ikkxh.~x*** deretter gikk til prestegården og bød hr.Hans 
ovennevnte stevning til, om han vilde stevnes på den. Pre
sten. svarte at han ikke vilde svare dem. Men den første 
vilde han svare. Så gikk de ut for døren, og Børge Flfnd
rum leste stevningen. 
For Feldermand møter hans sønn Jonas Hanssønn og sier at 
han intet har å beskylde provene. De avlegJer deretter ed. 
Jonas inngir sin f2rs skriftlige innlegg. 

Fol.	 10 a. Der leses opp en supplikasjon om samme sak, datert Hauger 
19.-10.- med Hans Jacob Schørts svar derpå ti I Anders Si
menssønn, datert 17.-5.-67 (!) 

Mikkel Jenssønn Løken forlanger på Niels lolders vegner 
dom på resterende tøm~erkjøringspenger for inneværende Ar, 
istedenfor tømmer som ellers skal ytes ti l kongens sager 
Akerselv, ifølge inngitt fortegnelse. Avsagt: De resteren
de bør betale, av hver fullgård 1 rdr. 15 sk., halvgårder 
etter advenant, + kost og tæring, innen halvmåneds dag. 

Mikkel Jenssenn Løken fordrer på hr. Colbjørn Torsten88ønna 

i 
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(sogneprest ti I Sørum) veg.er at Jørgen Haga (hauge) må 
vise fram de atkomstbrev han har ti I Burhol i Urskog (!) 
(Jfr. fole 2 b.) Jørgen Hag&$sønner Mats og Tomas Jør
genssønner svarer at der med det første skal holdes skif
te etter deres mor, så skal brevene komme fram. 

Fogden har stevnet Arne Flindrum for at han ikke har vi 1
let oppfyl le en lovlig dom. Arne svarer at han vil be4 f, 

tale med dag og stunder. 

(Folio 10 b og 11 a står åpne.) 

Fo I. 11 b• 2. rna i 1668 •
 

Sak- og skattetfng på Gjerdrum tingstue i Gjerdrum.
 
Tilstede: Fogden Anders Simenssønn.
 
Lagrett: Bjørn Olstad, Gulbrand Asmyr, Oluf Fjælstad,
 
Oluf Kråkvå', Oluf Rud, Oluf Sandum.
 

Leses: 1. Kongelig skattebrev av 28.-3.-68. 
2. Kongens forbud at ingen mannkjønn i disse I~Ø~*ftx~~ 

•• ~ riker og prov'nser må la seg hverve til fremmede her
rers tjeneste. 'atert Kjøbenhavn 14.-2.-68. 

Fogden har stevnet: 1. Gul lik Flatby for resterende land
skyld - 15 I ispund for 1667 - , og 2. Ktemet Hønsi for 
landskyld - 1 skippund tunge og 3 bismerpund smør. 
Begge erkjenner. Avsagt: Begge har forbrutt sine går
der, og skal dog betale landskylden + kost og tæring. 

Fogden har stevnet Oluf Vestby for at han skal ha hugget 
"en stor andel" sagtømmer i kongens almenning. Oluf si 
er at han forleden vinter hugg 12 1/2 tylfter, som hake
døl inger (!) mestendelen tok, undtatt hva hr, Oluf Evens
sønn derav bekom, omtrent 1 tylft. Hr. Oluf hadde betalt 
ham for arbeidet med å hugge tømmeret, og hadde innsatt 
ham i skogen for.å hugge ti l sin (hr. Olufs) sag. Hadde 

derf~r betalt ham for 8 tylfter. 
Fal. 12 a.	 Fogden spør så Otuf Vestby om hvorfor han, etterdi han 

hadde hugget tøm,'eret ti I hr. Olufs sag og tjeneste, 
hvorfor han så - da han lunnet tømmeret - kjørte det inn 

på Hakedalens ,XMR~ skog og la det der. 
Jluf Vestby svarer at det var fordi han ikke kunde komme 

I ike ti I hr. Olufs sag med tømmeret. - utsettes. 
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Fogden forlanger - og flr - dom pl restanser. 

Mikkel Jenssønn Løken - på Ni Is Tolders vlgner - forlanger 
og flr dom på resterende tømmerkjøring_p.nger. 

4. mal 16§6, 
Sak- og skatteting pl Holter tingstye I Nannestad. 
Tilstede: Fogden Anders Si~enssønn med flere. 
Lagrett: Knut Grani, Paul Haugerud, Krfstoffer Nordby, 0

luf Nordby, Knut Døl., Torkel Nordby. 

FoI. 12 b.	 Et skatte brev og en forordning leses (Jfr. 2.-5.,GJerdrum). 
Videre teses en supplfkasjon fra lagmann Hu •• og 8ogn.pree
ten i Kristiania Thrugels Nlelssønn til stattholderen, an
gående s ••• møl'.r (?) her I sognet og I Ullensaker, dere. 
avskaffelse, Kr4kfoss kvernebruk prejudfs.rlig. Datert 
Kristiania 28.-3.-68. Med (stattholder.n~ svar derpå til 
fogden, datert Akershus 31.-3.-68. 

x~iia~NxWA)(xiiIiWNii Fogden har stevnet laurits skredd.r på 
Økri for at han har avlet barn fortidlig med sin kvinne. 
lautits erkjenner, "og vi I gjerne ti Ifredsstf I le haør-·(~og

den) derfor". 

Fogden tiltaler Torsten Enger for like sak (som foregående). 
Torsten erkjenner. Avsagt: laurits og Torsten skal begge 
etter kongelig forordning bøte 9 merker sølv + kost og tæ
ring. 

Fogden tiltaler Torsten Økrl for resterende 
~Mil.aKk~xk••tx.lxt.xiR~~ 1/2 fjerding for 
Torsten erkjenner, og avbetaler 3 ort derpå 
Avsagt: Torsten bør betale den resterende 
julemark, kost og tæring. 

Fal. 13 a.	 Fogden ti·ltaler Tomas Totner, 
resterende leiermålsbøterl 26 
~ 4 merker sølv. Tomas ber 
fogden nekter. Det framgår at 
har villet gå god for gjelden. 

lands~yldl ~ •• 
1666 og 61. 

i retten. 
landskyld, med 

må boende på Kopperud, for 
rdr. 1 ort., og for romtalen
om utsettelse ti Ihøstenlhva 

Tomas' far Tore Totner ikke 
Dom: Tomas skal arbeide 

jern for den rest som hans formue ikke kan dekke. Hans ei 
edeler skal etter billig verd og vurdering utlegges dertil. 
Morten Sandsnes som er Tomas værfar, sier seg _ etter at 
dommen er avsagt - god for gjelden, og lover med "fulde 
handtag" a betale til vinteren. 

i 

I 
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~ Fogden får	 dom testanser. 

Fogden har stevnet Sven Bekkedal for resterende landskyld 
for 1666 - 1/2 fjerding, og for 67. Sven påstår at han 
nylig har avbetalt 1 1/2 riksdaler ti I fo~gden. Ti l det
te svarer fogden at de 1 1/2 rdr. var betalt på andre re
sterende kongelige rettigheter. - Avsagt: Sven har t~ 
forbrutt sin bygsel, og skal dog betale landskylden + 
kost og tæring. 

l. 13 b. 
På Niels Toldera vegner får Mikkel Jenssenn Løken dom på 
resterende tømmerkjørfngspenger som var forfalt ti~ for
leden nyttår. 

Fogden har stevnet LI ling Hetåker og Gulbrand Lnger lar 
skjelderi som EI I lng skal ha øvet mot Gu/brand forleden 
Jul. - EI I ing Hetåker sier: Forleden jul var løytnant 
Rasmus Hanssønn, Kristen Kjas (Thios), Engel Døl i og Gul

brand Lnger med flere hos ham og drakk. Da, iblant ann~n 
skje.t, skulde I~nanten oppre~n~ ende' hans putzerl imot 

(E.lJI!l)
hans brødre bedrevet. Da sa hawlt1 l Gu/brand Enger:"Du 
est en naturlig skjelm", hvorav de al le lo hjertelig. 
Eli lng sier nå at det var hans skjeat. Tilmed var han me
get drukken. Gulbrand sfer også at han var drukken sam~ 

me tid. - utsettes ti I neste ting, da fogden vi I føre 
prov. 

Helge Ukuatad, med fullmakt fra sin landherre Christen 
Christenasønn, sakaøker ved rikens stevning av 7.-1.-68 

ol. 14 a.	 Kristoffer lauum og Anders Låverud for resterende land
skyld. (utsatt fra 29.-2.-68) 
Kristoffer Lauum legger fram fogdens kvittering for at 3 
bismerpund smør og 4 ski Iling i penger årlig er betalt 
for 1666 og 61, dog landherrens prætensJon uforkrenket. 
Datert Gjerdrum 28.-1.-68. 
Anders Låverud sier at han ikke har brukt mer enn halv
parten av ødegårde" Låverud for året 1667, og beviser for 
1 fjerding kirkens landskyld med kvittering. I 1666 bruk
te Augustinus den ene fjerding i gården med ham, og be
talte landskylden av sin fJerdfng ti I m. Thomas. - Hr. 
Samuel RasmU8sønn, medtjener her sammesteds, sier på m. 
Thomas Thrugel.sønns vegner at presten har oppebåret av 
Anders Låverud 1 fjerding landskyld som ti Ikommer preste

bolet for 66 og 67. (Det framgår at den annen fjerding 
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ti Ihører kirken.) Anders Låverud frifinnes for kravet. 
Kirkens ombudsman~ henvises ti I å søke kirkevergene. 
Kristoffer Lauum skal forskaffe seg Christen 6hristenssønns 
minde for sin forseeiee (at Kristoffer ikke hadde betalt 
landskylden for 66 i rett tid) innen neste ting. 

Fo I. 14 b. 6. ma i 1668 • 
Alminnelig sakting på Os tingstue i Odalen. 
Tilstede: Fogden Johan Stenko/. 
Lagrett: otter Nordaet, Knut Valstad, Oluf Herrud, Tors4 
ten Duås, Kristoffer Leikvang, Jon Seter, Sven Fulu, An
ders Mangset, Knut Kolsrud, Borge 0stmo, SJønne Årstad og 
Gunner kud. 

Skattebrev av 28.-3.-68 leses. 

Fogden har stevnet Peder. Mauritssønn for at han skal ha 
slått inn Kristoffer Kjelsbøls vinduer. Prov: Oluf Mel
strøm og Henning Skøyen prover at Peder slo inn vinduene 
3. juledag. - Fogden påstår at ettersom landsloven egent
lig ikke forklarer om den som indslager anden mands vindu
er, da bør Peder Mauritssønn bøte etter jydske lov og et
ter kong Christian 3.s resess. 
Avsagt: Peder bør bøte etter mannhelgebalkens 16. kapi
tel, 8 ørtuger 13 merker. 
Videre er Peder Mauritssønn innstevnt for leiermål med 
klokkerens datter. Peder sier at han vi I ekte henne. 
utsettes. 

fol, 15 a, Mogens Sand er innstevnt for leiermål med Karen Simensdat
ter. Mogens møter og sier at han vi I ekte henne. Dom: 
Da ettersom han bekjenner letermålet og han vi I ekte hen
ne, hvi Iket ikke er skjedd, - Da etterdi han ingen middel 
har, kjennes han til Akershus å arbeide for sin forseelae 
inntil så lenge hans fulde sigt 12 riksdaler er betalt. 

Oluf Rasmussønn Nyhua er innstevnt for leiermål med Magn
hi Id Jensdatter!øyset. Han møter og erkjenner. Har tidli
gere besovet en futtig kvinne i Vinger, Åse. Skal også 
ha be gå t t ty ve r i hoa ka pe I Iane n hr. Peder i Ving er. 
Avsagt: Oluf Ras6uasønn bør gå i jern på 8remerholm og 
arbeide ti I si gtene er betalt, og gi kost og tæring. 

Kvinnfolket Magnhi Id Bjørnsdatter (~) sier at hun har in
tet å betale med, hvi Iket bekrefte,; av almuen. 
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I. 15 b. Lrik Nuet er innstevnt, men møter ikke. Skal bøte	 for 
uteblivelse. 

Fogden gjør arrest på 3 lispund i den halve gård Nust, 
at Erik fkl,e skal befatte seg dermed. 

lngelbret Disen er innstevnt for at han har funnet en 
kJol og ikke opplyste den. - Utsettes. 

Fogden har stevnet Hogne EI Itngsrud for at han skal ha 
solgt en falsk stokk sagtømmer til Claus Bastfanssønn. 
Hogne møter og sier at han ikke vet hvem han har fått 
den stokk av. - Utsettes. 

Kristoffer KJelsbøl~ Søren Spikset, E.gelbret Disen og 
Henning Seter ~ er stevnet for at de ikke vilde føre 
fangen Hans Kroksrud til byen. De erkjenner at de var 
tilsagt. - Avsagt: Hver av dem skal bøte 1 rdr.,og 
dessuten betale Hogne Ellingsrud det han har lagt ut f 

for å leie folk til å føre fangen ti I byen, - + kost og 
tæring. 

ol. 16 a.	 Gulbjørg Fjel I er innstevnt for tiendesvik som skal væ
re 11 settinger. Gulbjørg møter og bekjenner forseel
sen. Dom: Hun skal bøte 4 merker sølv. 

Nils Haugset er innstevnt for tiendesvik, 10 settinger 
blannkorn.	 Han erkjenner. Avsagt: Nils skal bøte 4 
merker sølv og gi kost og tæring. 

Fogden har stevnet endel almue for tienderestans som de 
skal føre til byen. Avsagt: De skal den straks innfø~e, 

el ler betale med rede penger. 

Halvor Nord-Disen er stevnet for skyssferasnektelse. 
Avsagt: Han skal bøte sin sigt og gi kost og tæring. 

Almuen av Opstadbakken og Ulleren sogn har latt innsitv
ne Sand sogn og Mo sogn for at de ikke vil gjøre skyss
ferd med de andre. Avsagt: De skal betale etter deres 
løfte, eller gjøre skyssferd med de andre. Og a J I e som 

Fo I. 16 b. ikke vi l holde forliket, bør bøte sin S1gt til kongen. 
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8. ma i 1668. 

Alminnelig sakting på Vågstad tingstue i Nes. 
Ti Istede: Fogden Anders Simenssø.n, sorenskriver RaSMUS 
Jenssønn, lensmannen Søren køtnes. 
Lagrett: Torsten Hovin (Hoffuind), Hans Rolstad, Anders 
Huser, Sæbjørn Tveithau9, Jon Fyri, Kristen Fenstad. 

Leses: Skattebrev 

Cl v 14 •- 2 • - 68 • 

av 28.-3.-68. og forordning om hverving 

Fogden har stevnet Anders Matiassønn Dystland for leier
mål med Marte Iversdatter. Anders sier at han vi I ekte 
henne. Skal bøte 12 riksdaler. 

Fogden har stevnet Askel Arnessønn 199um for at han skal 
ha slått Mikkel Bøn i EidsVGII., og hugget ham. Det skjed
de for 3 uker siden i Klokkerstuen i Cidsvol I. Askel 
svarer at han var nødt dertil, da Mikkel hadde forårsaket 
det med foraktelige ord. -Derom med fogden forlikt." 

Fol. 17 &. Fogden tiltaler Helle Hvam for at han har slått Ilasmus i 
Sagen av Sørum sogn på hans hjemveg fra byen. Hel le er
kJenner å ha gitt ham noen ørefiker fordi han kjørte Hel
les hest udi Lersund. utenom vegen, i ilen, - da Helle 
hadde latt ham kjøre med på sleden av sin gode vi Ije. 
Avsagti Hel le skal bøte etter loven. 

Tinglyses: Et kjøpebrev utstedt av Torbjørn Mikke/asønn 
Døviken av Undrum anneks ti I Våler i Tønsberg len. på 3 
I ispund tunge i Søndre Vormnes her i Nes sogn, ti I Jon 
Hågenssønn. borger i Kristiania. Datert Kristiania 24.
8.-i668. 

Fogden protesterer mot skjøtet, da han har tatt ut ste.
nfng mot selteren og andre odelsmenn for at ae ikhe har 
betalt ham odelsskatt, - stevnet til 14.-9. førstkommende. 

Fogden forlanger - og får - dom på restan:er. 

Fal. 17 b. Mikkel 
ger og 
15 sk. 

Jenssønn løken - på Ni Is Tolders vegner - forlan
får dom på resterende tømmerkJørfngspenger. 1 rdr. 
av hver fullgård, halvgarder ad advenant. 

Laurits Borhaug og Matfas og Oluf Grinkeisrud foregfr 
kl~ 

gel ig at derea gårder er avbrent ved vådeild forleden vin
ter og vår. Almuen bekrefter dette. Tingsvitne. 
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Likel@des ~Ådmund Arnestad og Hans Presterud, deres går

der for føye tid siden avbrent, som skjedde forleden som

mer, med alt deres løsøre. 

28. ma i 1668,: 
Åstedssak på Kverner i Ullensaker iføfge en rikena stev
ning. Kolbjørn Vårum har stevnet sine værbrødre Jørgen 
og Gulbrand Anderssønner Kverner angående arv som de ik
ke vil la ham nyte på sin hustru Gurie)()vegner. x/-i,-,"/,,,:>~ 
Ti Istede: Fogden Anders Simenssønn, sorenskriveren Hasmua 
Jenssønn og lensmannen Hans Frogner. 
Lagrett: Torger lund, Halvor Vetta', Erik Rolstad, Tomas 
Holt, Amund Vettal og Ni'_ Vettal • 

ol. 18 a. Kolbjørn Vlrum legger fram den registrerinu som er for
fattet 13.-4.- sietfeden her på ~iKB.R arvetomten. 

Jørgen Anderssønn Kverner leyye r fram sin bygselseddel, 
utstedt av salig borgermester Ni Is Lauritssønn, datert 

Kristiania 10.-3.-63. 
ol. 19 a. Kolbjørn V'rum fører Mikkel Jenssønn Løken, Halvllr lngJe r 

og Hans fl indrum ti I å prove om salig Kristoffer Anders
sønns penger og annen formue. Mikkel Jenssønn Løken pro
ver B. at salig Kristoffer Ander.sønn var hos ham på Lø
ken for 10 eller 12 år siden, men erindrer Ik,,! om Kris
toffer bøt opp næen penger el ler ei, et ersom han siden 
har vært hjemsøkt med stor svakhet i sitt hode. 
Halvor Ingjer prover at han oppbevarte noen penger for 
Kristoffer Anderssønn Kverner i 2'års tid, fra seneste ti 
krig be'~ynte. Samrne tid hadde han også i forvaring for 
Peder Pederssonn Frogner 100 riksdaler' en pung. Kristof
fers penger lå i en liten kiste som var omsvspt med strie
klede og innbeseglet med mange segl. Den var tyngre ean 
Peder Frogners punt. Samme tid vi Ide Kristoffer ogsl le

vere Halvor IngJer en sølvkoks til oppbevaring, men Halvor 
vilde ikke. Da gikk Kristoffer inn i stuen og fikk Hal

vors kone Guro til å oppbevare den. 
Jørgen Anderssønn sier at denne koks var hans. og at han 

har fått den igjen. 
Hans Flindrum prover: forleden sommer var han (med full
makt fra Anders Kverner) på løkeberg i Bærum, hvor salig 
Gudmund Anderssønna bodde og døde, "alt sku Ile arve ham på 
faderens vegne". Han ble da forlikt med ~udmunds enke, 
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udi Knud Frantssønns og skriverens præsentz# om 20 rdr. f 

penger, som Knud leverte ham på enkens vegner,- og 5 rdr. 
udi en stor pande, hvori Gulbrand Kverner var utlagt 10 

Fol. 19 b. rdr. i gjeld som han krevde etter sin salige bror. 
Kolbjørn Vårum lil'ta om et snørei iv med sølvmaljer som 

b'e arvet på kJos, k hvor det er blitt av. Hvortil Jørgen 
~nderssønn svarer: "Det må ladereb vide." Faderen derom til 
spurt, svarte at han har aldri sett det. 

Fogden forlanger rettens kjennefse for at noen kister 
lom brødrene forbeholder, skal åpnes. Kjennelsen avgi •• 
Hvorpå lensmannen åpner kistene. I Jørgens kiste fantes 
større verdier i sølv m. m., snørelivet, og 31 rdr. i penger. 

Fo/. 20 a.	 I Gulbrands kiste endel puter med mere. Sakene ble lagt 
ned f kistene igjen og Jørgens kiste forseglet. 
Faren Anders Kverner tilkjenner seg iai som sitt alt det 
som finnes i kistene, og vi I ikke at hans sønner skal ti It~
les. - Fogden påstår at det foreligger grov og åpenbar ar
vesvik, skal det unddragne gods undtatt Kolbjørns hustrus 
part, være forbrutt ti I kongen. 
utsettes ti I førstkommende ting. 

30. mai 1668, 
Astedssak på Kykkelsrud i Nannestad. 
Gulbrand Henf mot Erik og Higen Nannestad angående bruken av 
Kykkelsrud eng. Jfr. 29.-2.-68. 

Ti Istede: På fogdens vegner - i lensmannens sted som er syk 
- Gulbrand Enger. Sorenskriveren Rasmus Jenssønn. 
Lagrett; Paul Haugerud (hougsrud), Ni Is Elton, Knut Døli, 
Tore Låvegg, Laurits Låke og Amund Låke. De to sistnevnte 
st~det for Kristoffer Eset og Ni Is Foss som iike møtte. 

FoJ. 20 b.	 Gulbrand Heni legger fram et forlik mel lom ham og Nils Tors
hov angående Kykkelsrud, datert 26.-2.-62, som formefder at 
Nffs har bygslet Erfk Nannestad 1 apann smør i bemefte øde
gård høsten 1661, og derimot skal Gmfbrand byge (~ bygsle 
tfl Erik ?) samme "Ieymol" det neste åremål deretier, til 
1664. - Erik Nannestad legger fram stn bygse/seddef på 
halvparten av Kykkelsrud, utstedt av Nif_ Torshov 12.-4.
1639. ~rik sier at sønnen (HAgen) bruker halvparten av Nan
nestad, men ikke noe av Kykkelsrud, og har "hverken dug el 
ler disk for sig self". 

Avsagt: Erik Nannestad skal betale Gulbrand Heni det ford
rede, 1/2 riksdafer i holding, og gi ham 4 rdr. i kost og 
tæring. 
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oI. 21 a. 4. 1unil 668 • 
Ting pl Nannestad tingstue i Nanne~tad. 

Ti Istede: Fogden Anders Sirnenssønn, i lensmannen Peder L::

sets sted (50. erø syk) Laurits Chrjstenssøn~ med flere. 
Lagrett: Jakob Bjertnes, Knut kovol, Knut Grani, Kristof
fer Nordby, Halvor Døli, Torsten BJørkeik. 

Leses: 1. Slottslovens forvalter oberst Hans Jakob S~ørt$ 
befalfng til fogden, A oppbyde ti I auksjon det gods aom 
ti Ihører eantors cano.i og som ligger her i stiftet. 
2. Er. sH.~i*kaøj.~ spesifikasjon på samme gods og gårder
 
her i fogderiet, - hvoretter samme gods oppbydes av fog

den.
 
,. Forordning om trelasttiende og tjæretiende. Datert KJø


benhavn 4.-4.-68.
 
4. Forordning om underdommere som skal dømme i konfiska.

sjonssaker vedkommende tol 1- og tiendevesen. Datert 10.


4.-68.
 
5. ct gavebrev på løsøre, utstedt av Rønnaug Hafstad, sa

l i g Jakob Hafstads enke,' t i I hennes stedsø"n Pau I Hafstad
 
og svoger Tor Knutssønn Sidsier, hvi Ike hun har gitt seg
 
fnn ti I sin livs tid, "hennes brødre og anforvandte uan


spurt". Datert 17.-6.-68.
 

Fol. 21 b.	 Fogden forlanger - og får - dom på restanser. 

Tinglyses: Et skjøtebrev utstedt av Christoffer Jenssenn 
ti I Jon Vestby og Kristoffer Alborg, pl ødegården Jælberg 
her i sognet, 1/2 skippund med bygsel. Datert Nannestad 

4.-9.-1665. 

2... jun i 1668 • 
Astedssak ved Fiel lebroe (ved Herberg i Nannestad). 
Jfr. 17.-6.-1667. Partene er: På den ene side fogden An
ders S~menssønn på landbonden Laurits Tømte el ler Moen 
hans vegner. På den andre side Paul Hafstad, Amund Låke 

og consorter. (Ikke angitt hvem som er saksøker.) 
Lagrett: Tron ~ud, Jørgen Økri, Jon Maura, Harald Bireche 

(= Serke 1), Davil Vålaug og Jon Skjennum. 

Fol. 22 a.	 Prov: 1. Paul Skjennum prover: Hans salige far sa ti I ham 
at Herberga eiendom strekker seg hit til denne Fiel lebro 
(ol. fjølbru 'n, og derfra til Kabbel bro (= kavlebru ?) pa. 
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den gamle Eidsvol Is-veg, derfra til fi.t.K flanter kind 

(: Flatnerljern ?), siden ti l korsfuruen mellom huegeton 
~ og Bierche skog, siden til Ruds øde skog hvor en bekk 

ski I ler imel lom, og derfra ti l Heren ('" Hæra) og Herebro. 

Vitnet er over 80 år gammel. 
2. Halvor Herberg - har bodd på Herberg over 45, minnes a
ve r 60 år t i I bak e , pr o ve r 5 om for e gåend e • 

3. Sigrid Nordbyvik (kal les også Wigen) minnes over 70 år 
tilbake. Prover som de foregående. 
4. Ase Herberg, over 85 år gammel, prover som de foregIen
de. legger ti I at den omtalte korsfuru er merket med tre 
kors, etterdi den ski Iler mellom 3 menns skoger. 

Anders	 Simenssønn har intet å beskylde provene. 
"Og er dette den tredje bro fra bekken Heren kaldet, 

som vi nu var hos og er åsteden." 

8. iuni 1668. 
Ting på Myrer tingstue i Eidsvol I. 
Ti Istede: Hogden Anders Simenssønn, sorenskriveren Rasmus 
Jenssønn, lensmannen Gulbrand Bjørke med flere. 

lagrett: Halvor ÅS, Mikkel Dønnum, Hans Haga, Gunner Blek
stad, Jon As og Gulbrand Oppsal. Mats Sandholt i H. Ås t 

(: Jon As 7) sted i Jens And. og Alf J.'s sak. 

Leses; Oberst Schørts brev til fogden om å auksjonere bort 

cantors canonie gods, datert ~i~*i~* 18.-5.-68. Her i sog
net finnes bare 9 lispund i en ød~gård av samme gods. In
gen byp på den. 

Videre leses sa~ne fQrJrdning~r som på Nannestad 4.-6.-68. 

Fol. 22 b.	 Tinglyses; Gulbrand Bjør8ea skjøte ti I Ander. Simenssønn 

på følgende g~rder og plasser her i sognet: Skrårud 1 hud, 
Svinstad 4 kalvskinn, løntien (lønnelj) 2 lis~und tunge, 
Li Ile Rustad 1 lispund tunge, med bygsel og herlighet. Da
tert 8jørke 3.-9.-67. 

Fogden lar fredlyse kongens skoger og sine egne odelssko

ger, at ingen må derudi hugge, og landbøndene ikke mere enn 
resessen ti I later, hugge og rydde •. I særdeleshet herunder 
nevnt Garsjø og Almeli skoger. 

Fogden h~r stevnet Gulbjørg Lauritsdatter Buksrud for lei 

ermål med laurits Erikssønn, sønn ti I Erik svenske, og at 

hun siden skyldte på laurits Kristofferssønn Dønnum, som 
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nå møter og hårdelig benekter. Også Guibjørg undskylder 

ham (= sier nå at det ikke er ham som er barnefaren). 
Laurits Erikssønn øK har reist bort med sin far. 
Utsettes. 

Bård Anderssønn As er innstevnt for at han har besovet 
sin slektning i tredje ledd, Anne Jakobsdatter. Begge mø
ter "og samme gjerning umodelig med grædende taarer be

01.23	 a. kJendte ft 
• Avsagt: De bør begge lide etter deres yderste 

formue, og .eKføten derforuten karlen henfunnen ti I berg
verket i Østerdalen at arbeide på 1 1/2 ~rs tid, og kvin
nen på annet sted i like måte og J ike si lenge, etter for
ordningens tilhold. Dog at de dessforinnen åpenbart absol~ 

veres. Kvinnen henfunnen å begi seg ti I et anne' stift. 

Fogden ti Italer Mikkel Jakobssønn Sander for leiermIl med 
~AAFiÅ ~Dagrj~~ørgeSdatter. Ingen av dem møter. Det oPP- ~};~~ 
lyses at Mikkel nå tjener på Steinerud i Odalen. Skal de~ 

for stevnes ved rikens stevning, da han er utenfor fogde

riet. 

Fogden ti Italer Bryni I Vardum for slagsmål med Henning
 
Bekkedal. Begge møter og sier at det ikke var noe slags

mal. Det som skjedde var at Brynil svingte sin kårde med
 
balgen på, mot Oluf Svinstad. Da kom Henning imel lom og
 

fikk uformodelig et slag i hodet.
 
"Sagen er derfor efterladt".
 

Fogden har stevnet Hans Mil li ti I å forklare sin. beskyld

ning mot Peder Mås kvinne Hel le Må, angående noen husp ..
 
Bft. on (?) som ved naget skaff skal være gitt Hans Mil lis
 

fe forleden vår av Hel les ,kl pike.
 
Hans Mi I I i fork larer: 2. påskedag (~) var han og hans
 
kvinne ti lalters. Da de kom hjem sa deres barn ti I dem
 
at Helle Mås li Ile pike hadde vært der og gitt en ku kalt
 
Moffa noe rouglist. Hvi Ike. snakk han ei vi Ide akte. Men
 

hvorom allting er, så døde den samme ku om kM.iie" natten
 
i fehuset, hvorav vet Gud. Han legger henne intet til.
 
Dagen etter gikk Hans og hans hustru ti I engene. Da satt
 
samme I i Ile pfke på gardt'tn mellom feet og engena, og gikk
 
langt inn i hans eng ti I leet og vi Ide gi feet skav. Men
 
da kreaturene ikke vi Ide æte det, pisset hun derpå. Der


etter åt feet skavet, og piken løp sin veg. Hans fikk
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fot. 2~~	 så med seg Jon Gulbr ndssønn Hemli og Torsten Jonssønn.De 

gikk ti I Må og spurte Hel le om hun hadde satt piken tif å 

gjøre sl ikt. Videre angir Hans Mi I f i at hun (Helle) har 

vært under hans stof~ebu og tatt gras. Hva det sAuide væ

re til, visste han ikke. 
Hel le Må sier at det skulde være for trå kinne, som Hans 

Mi I I is egen mor hadde sagt henne. 
Fogden spør Helle Må om hvorledes hun brukte samme gras, 

om hun la det f eller under kjernen. 
Hel le svarer at hun la det under kjernen. Hverken hun e~

ler Peder vet noe~ om det piken Aas3.x~j~Kt sk31 ha gjort. 

Hun er bare	 9 år og er Peders brordatter som de har tatt 

ti' seg.	 - utsettes. 

Alf Jakobssønn har ved rikens stevning av 14.-4.-68 stev

net Jens Anderssønn for øltapperi imot resessen. utsatt 
fra forrige	 ting (~ er forrige ting ikle.innført i ting

boka 7). Jens Anderssønn møter og svarer at Alf hadde 

bevi Iget ham å tappe en tønne øl el ler to, ~en ikke holde 

det alltid.	 "Item han måtte for sine creaturers skyld oc 

hungers nød	 bruke samme ølsalg, som dog ik e hadde meget 

på sig og	 var ham selv ti I skade m~re enn til gavn" (!) 
fal. 24 a.	 Avsagt: J~ns Anderssønn skal bøte ti I kongen 10 riksdal~F 

etter resessen, godtgjøre saksøkeren kost og tæring, og 

heretter ikke b~fatte seg mere dermed. 

Fogden får	 dom på restanaser 

10. jun i 1668.: 

Alminnelig sakting på Vågstad tingstue i Nes.
 

Ti Istede: Fogden Anders Simenssønn, sorenskriveren kasmus
 
J ens s ønn, len s ma nnenS øre n Røt ne 8 me d f ler- e •
 

Lagrelt: Jon Fyri, BryniJ Sundby, Aslak Fjuk, Oluf Veset,
 
Hans kolstad og Oluf Folmo.
 

leses: Tre forordninger og kongebrev. (Se Nannestad 4.-6.) 
Fal. 24 b. Videre: )berst Schørts missive om salg av tantor can~nies 

godsl - hvoretter samme gods her i sognet oppbydes ti I 
kjøps for høystbydende. 

Tinglyses: [t skjøte fra GuJbrand 8jørke i eidsvoll ti I 
And2rs Simenssønn på blant annet Mageli (Maugelj) her 

sognet, 2 lispund t~nge med bygsel. Datert 3.-9.-1667. 

i 
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Fogden har stevnet Oluf Pederssønn ~instad for leiermål
 
med Marte Evensdatter aom ti Iforn tjente _rik Tronssønn
 

Finstad. Olufs husbond Hasmus Jenssønn (s.lrenskriveren)
 
opplyser at Oluf idag har reist til Ulleren lOdalen til
 
generalmønstring.
 

Fogden arresterer udi rette Oluf Pederssønns
 ti Ig!deha
vende hos (sorenskriveren) Rasmus Jenssønn. - utsettes. 

Fogdens sak mot aWiiWQå~ Arnestad angående odelsgods 
Ile. Utsatt fra 24.-2.-68. (Jfr. 27.-11.-67) 

Gudmund legqer fram et skiftebrev datert Nordre Ile 14.
6.-1662. Gudmund opplyser at han hadde I~nt Amund som 
bodde på Ile, og som nå er død, 20 rdr., og at Amund Gre
ni skyldte Gudmund 34 rar. Derfor lovte de å pantsette 
ham & 1/2 pund gods i Ile når det kunde fal le ti I skifte. 
Han legger fram et pantebrev datert Arnestad 17.-9.-67, 
på 3 fjerdinger med bi/Qsel i Nordre Ile, for 91 1/2 rdr. 
utsatt på 9 åremål av: Amund Ile, Amund Greni,~ulbrand 

Sandåker og Jakob Syverssønn (?) Eie her i sognet og Gud
mund Bøen i Høland. - Utsettes. 

Fogden for/dnger - og får - dum på restanser. 

15. juni 1668. 

Alminnelig $akting pi Lauten tingstue i Ullensaker.
 
Ti Istede: Fogden Anders Simenssønn, sorenskriveren Ras

mus Jenssønn, lensmannen Hans Frogner med flere. 
Lagrett: Torger Lund, Halvor Vettal, Tomas Holt, Laurits 
Bogstad, Nils Vettal, Laurits Sørby. 

Le$es: Oberst Schørts brev om salg av cantur canonie gods 
av 18.-5.-68, og spesifikasjon på samme gods. 
Videre: Forordninger om trelasttienden, om konfiskasJons
dorn:,ere og om sagskatt. 

Kolbjørn Vårums sak mot svogrene Jørgen og Gulbrand Kver
ner angående arv etter ~.Ke. hans værmor. utsatt Ira 25. 

-5.-68. 
Jørgen og Gulbrand og der~s far Anders Kverner møter. De 
legger fram kopi aven 8uppl ikasjon uten dato, med reso
lusJon av 2.-6.-68. Vider~ legges fram: PaulIverssønn 
Voll i Bærum hans bevis om Jørgen Kverners tjeneste hos 

ham på 4 års tid, hvert år gitt ham 12 rdr. Datert Vol I 
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i Bærum 1.-6.-68.
 
Vieere Bastian Clauseøøns seddel, likeens på 4 åre tjeneste,
 
hvert år gitt ham (= Jørgen) i lønn i 7 rdr. foruten klær.
 

Datert S~jed8mo 4.-6.-68.
 
Fal. 26 b. Torger KJos av Skjedsmo prover at det korn som hans seddel 

lyder (framkommet under registreringen) ennå ikke er betalt, 

men han skylder det ti I Kverner-arvingene. Sed len er ikke 
på Stemplet papir. Avsagt: Kornet er forbrutt ti I kongen. 
Kolbjørn Vårum har stevnet Hans Lauten jg Kristoffer Torsaønn 

i Flatby-haugen (= -hagen 7) ti I å prove. De prover; For 3 
år siden tømret de - med flure tø~mermenn - den nye stue på 

Kverner - (o.s.v.) 
Fol. 27 a.	 Jørgen påstår at alt det som finnes i hans og hans brors kis

ter, er deres eget som de ærlig har tjent. 

Anders Kverner sier at sønnene har fødd ham i 4 år udi hans 
vanmakt. 

~Jennelse:	 Der skal ski. riktig skifte. Fjerdedelen av det 
fordulgte skal være forbrutt til kongen og kortes på brødre
nes arve~arter. 

Fol. 21 b.	 FJgden lar framstil le i retten en landstryker Søren Hanssønn, 
20 år gammel, som er pågrepet uten pass og er mistenkt for 

fanteri, trygleri og mere slikt. Søren sier at han bare har 
bedt sitl brød hos godt~olk og intet ondt gjort. Hans mot 
bor i salig Christen Olss0nns gård i Kristi;,nia. 
Forelagt å gå ti I Kristiania il)jen, eller annellsteds, og ar
b~lde for klær og føde, eller tjene godtfolk. 

Fogden forlanger - og får - dom på restanser. 

fogden ti Isier almuen at de uten forhaf skal forferdige hver 
sin anpart på alfarvegen. 

fogden fredlyser kongens skoger, særaeles de s~oger som gren
ser ti l almenningen og Maren salig m. Kjelds seter. 

Videre fredlyser han den eng Hcugli (Hougsli ?) kallet, at * 
Ikke noen und~rståe seg å slippe sine hester inn. uten ved

børlig vide	 (= vidje?). så fremt de ikke vil ta skade der
over so~ hjemgjeld. 

Fo I. 28 a. Sven Ni Issønn Oppen har ste~net 0sten Hestad for	 fånte pen
ger 3 1/2 riksdaler. østen erkjenner gjelden. Skal betale 
og gi kost og tæring. 
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16. jun i 16b§ '0 

Alm'nnelig	 sakting på Gjerdrum tingstue f Gjerdrum.
 

) tlstede: Fogden Anders Simenssønn, lensmannen J~ns lau

ritssønn Sørum med flere.
 

LagreLt: Amund Hent, Oluf Kulsrud, Halvor Kulsrjd,Hans
 
Brådal, Mikkel F"I.Jtner og Oluf Søndre :iud. 

leses: 1. Oberst Schørts bcfalinQ ti I fogden om å uppby 

cantors canonii gods til auksjun, m~d spesifikasjon på 

samme gods. 2. Forordnin~ om trelasttiende. 3. forora
ning om konfiskasjonsdommere. 4. Kong~ns missivc til statt 
holderen om resterende sagskatt for 1663, 64 og 65. 
5. Oberst Schørts følgebrev ti I samme. 

Fogden forlanger - og får - dom på restanser. 

~o I. 28 b.	 Fogden fredlyser al le kongens skoger her i sognet, at in
gen ti I upI ikt deri skal hug\.;e. 

Fogden spør Oluf Vestby om han ikKe hadde fått betaling 
for det sagtømm2ret som hakedølingene tok fra ham forle

den vinter. (Jfr. 2.-5.-68) Jluf svarer nei; De tok 

tømmeret med 9~valt, ettersom Jens As ti Ikjenner seg sko
gen som det var hugget i. Videre legger Oluf Vestby fram 

Jakob Hanssønns bevitnelse på stempl~t papir, at Jakob 

aldri har kjøpt noe sag ømmer av Oluf. Datert 3.-~.-68. 

Fogden protdsterer mot bevitnelsen, at Oluf d for sam
me papir som ti I det bruk eie er destinert, bør lide etter 

forordningen. 

Fogden saksøker Oluf Vestby for 2 1/2 riksdaler som Oluf 

har sagt seg god for for Johannes Lauritssønns sigt. 
Dom: 01uf	 skal betale de 2 1/2 rdr. + kost og tæring, og 

siden søke	 den han har kaveret for. 

16. i u I i 1668. 

Alminnelig sakting på Kokstad tingstue i Gjerdr"um. 

Ti Istede: Fogden Anders Simenssønn J lensmannen Jens Lau
ritssønn Sørum med flere. 
lagrett: Halvor Torsh08, Oluf Kr~kvål, Oluf Sandu~, Lrik 

Gisti, Boti I Skei og Kristoffer Løvstad. 

Fogden forlanger - og får - dom på restaMBerende skatt.r, 

prinsessestyr, engarbeid(spenger), skyssferd(skatt) og 

rytterskatt, som mestendelen av almuen resterer med. 
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16 • j u I i 1668 •ol. 29 a. 
~stedssak på Øvre Kokstad i Gjerdrum, som Asbjørn påbor. 
Ti Istede: Fogden Anders Simenssønn, lensmannen Jens Lau

ritssønn Sørum med flere. 
Kristoffer Løvstad, Jluf Krlklagrett: Gulbrand Smedstad, 

v å I J B() t i I Skei, OI U fS and um o g Lrik Giati. 

Saksøker er Asbjørn Kokstad som med rikens stevning av 5.
6.-68 har stevnet sfn brorsønn Håvard (houor~) Halvorssønn 
som tjener på Mynten i Kristiania. Arsaken er at Asbjørn 
har vært formynder for Håvard, har ti Ifyl lestegjort formyn

derskapet, men kan ikke få kvitt~ring av Håvard; 

For Asbjørn Kokstad møter hans sønn Halvor Asbj0rnssønn, 
for Håvard hans kvinne Bodil Ni lsdatter, men uten fullmakt. 
Hun opf'lyser- at Håvard ik;,e fLk I,)v å reis~ fra Mynten. 

utsettes. 

Fol. 29 b. 17. juli 1668. 
Alminnelig sakting på Holter tingstue i Nannestad. 
Tilstede: Fogden Anders Simenssønn, oy i lensmannens sted 
(som selv har uttatt rfkens stevning) og derfor er interes
sert) Knut Rovol. 

Lagrett: Ni Is Hynne, ~ristoffer Nordby, Ni Is ~tton, lrik 
RUd, Torsten Bjørkeik og Amund LIke (Laache). 

Fogden har stevnet Johannes Lauritssønn Moen for leiermåt 
med Margrete som han siden har ektet. Møter ikke. Skal 
derfsr bøte 1 mark selv i stevnefald. 

Fogden ti Italer Laurfts Moen for landskyld, 1/2 fjerding 
tunge, som var forfalt ti I sistleden Jul. Avsagt: Laurfta 

har forbrutt bygslen og årets avgrøde, og skal dessuten be

tale landskylden og gi kost og tæring, - og entvige plas
sen, medmindre han kan ha den i mindeligh~t. 

Fogden har stevnet Guri Ni lsdatter for leiermålsbøter (for 
leiermål med Oluf Aanelsrud) 6 rdr. Hun sier at hun ikke 

har midler å betale med. På spørsmål svarer hun at hun har 
hatt 3 barn, hvert med sin far. 

T denne sak suppleres lagretten med: Paul Haugerud, Amund 
Fevik, Tron LIton, Oluf Ukustad, Torkel Nordby og Knut Døli. 

nom: Guri skal strDff~s til kagen et1er resessen, og miste 
sfn hud, andre til eksempel 
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30 a.ti. 
I 

ol. 30 b. 

Fol. 31 8. 

Fogden har stevnet Børge Nordby for leiermål med Anne 

Matsdatter Totner. Han møter ikke. Skal derfor bøt~ en 

stevnemark. - Mats Totner har møtt for å søke sin dat
ters rett mot ham for hennes giftermålsspi Ide. 

FO~den tiltaler iM~e~ Gunner Lanterud for leiermål med 
Targunn Jlufsdatter som han na iJar ektet. Heroin for-
J ikt ~ed fogden i retten. 

Jakob Kaksrud - ved fu! Imektig Peder Sørenssønn _ har ve~ 

rikens stevning av 5.-6.(~68) stevnet Hans Ukustad og 
Hans .!ønsi som landherrer ti I Kaksrud, for at de sk&l h~ 

bJrtbyg&let hans g!rd til Iver Jonsrud, nå på Kaksrud. 

Også Iver Jonsrud og Iver Breen er stevnet, a svare hver 

for seg. Som prov er stevnet: Erik Nannestad, Gul lik 
Låke, ~rik Rud, Klaus Kjønstad og Jon Vestby. Hans Uku

stad møter personlig. På Hans Hønsis vegner Mikkel TveitT 

stevnemålet kasseres, blant annet fordi "hoveamannen"
 

Arne Ukustad ikke er stevnet. Henvises ti l ny st~vning.
 

Peder Sørens$ønn =set har ve~ rikens stevnin; av 13.-6.

68 stevnet Amund Løken ~øchen) "formedelst nogen Misten
kelig bedrift". Som vitner cr fnnstevnt Peder Foss , Ni Is 

Foss, Klemet Holter og Gundro i Dalen. 

Saka angår at forleden vår døde ei ku for Amund Løken. 

Den ble ført ut i elva og fløt inn på Peder Sørenssønns 

land. Det viste S2~ at kua var 00 skåret ~ bryst_t og 

sydd sammen igjen med en hard tauel~sn~r (~ taglsnor :). 

Provene Kjernet Holter og Guhdro Amundssønn møl ler og sag

mester i Jalen, har b::,siktet kadavret. Peder og Nils 

foss har vært i beskikkelse hos Amund Løken angående kua. 

Amund fortalte da at kua hadde krepert. ~Jeg har ikke 
så sønderlig om det. Men der kom to kjærlinger, de rådde 

meg det råd at Jeg skylde ta hjerte~ ut av den, brenne 

det og have udi de andre, så skulde de blive beUolden." 

Han hadde siden gitt sine to drenger beskjed om å kjøre 

den ned på en brite og brenne den. Men istedet vettet d~ 

den i elva. Amund sa siden ti I beskikkelsesmennene at om 

Peder Sørenssønn skulde vilte, da skulde han la den (ka

davret) hugge istykker og la den gå ut gjennom Peders 

render, - og få enten den katteflåer 1 Nannestad eller en 

annen. ;9 spurte om den Gregers, om ha,l sku Ide få ham t i I 

u gjøre det. - De to kvinnene som ga radet, var fra 
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i\inyerike og lå på løken om natten før kJa kreperte. 

0tsettes. 

Iver Breen har ved rikens stevning av 13.-6.-(68) stevnet 

Halvor Døli for skjelderf. Påskriften viser at stevningen 

er forkynt st. Hans dag, hvorfor den er ugyldig. "Siden ble 

partene vennl ig forlikte med handerband". 

fol. 31 b. Tarer Kristofferssønn Engelsrud lar tinglyse et skjøte ut

stedt av Henrik løffti og laurits Sundby, hver på 1 lispund 

6 ringsmon 3 bismermerker tunge, - Oluf Kristofferssønn pl 
Eeg (?(ellel [lil 1) i Sande sogn, Tønsberg len, og Gulbeand 

enger på Karen Nilsdatters vegner ombedt å besegle hennes 

kjøp (= salg) pa likeså meget, hver med sin bygsel. Datert 

Engelsrud 13.-11.-1664. 

Fogden har stevnet Oluf Brøstad for et hiønde som skal væ
re stjålet fra Klaus Kjønstad og funnet igjen på Brøstad. 

Oluf Brøstad svarer at han vet intet derom, men en av hans 

tjenestepiker skal ha kjøpt el ler fått det. 

Tinglyses: 1. Gulbrand Bjørkes skjøte, utstedt til fogden 
Anders Simenssønn, på 3 plasser: Ousti (= Østli) 4 skinn, 

Bechergaard !(a BekkedAl ?) 1 fJerding~ og Borhaug 4 ski I_ 

I ing danske, hver med sin bygsel og herlighet, h~r i sog

net liggende. Datert Bjørke J 3.-9.-67. 

2. Et pantebrev utstedt av Oluf Kjølstad i Nes sogn og Even 

Hveim her i sognet på deres hustruers vegner, Ragnhild og 

Kari ~ilsdøtre, - til &RKØ~ Kristoffer Olssønn Grøsåker

for 66 riksdaler mot pant i 6 lispund 1 remål i Grøsåker. 
Datert Kjølstad 20.-10.-63. 

Fogden protesterer mot tinglysingen, da han har tatt ut en 

r!kens stevning over Karen ~i lsdatters med fleres odelsgods 
i Akershus og und~rl iggende len, beram~et ti I 10.-9. her i 
sognet. 

Hr. Samuel Rasmussønn, medtjener (~ kapellan) her ibide.

ved fullmektig Peder Sørenssønn - har stevnet Guttorm En

gelstad for at han skal ha hugget ned et sty~ke gjerde for 
hr. Samuef. Som prov er innste9nt Gul lik lyshaug og Enge
bret Bidsler. De prover at der fantes nedhug et 12 staur

Fol. 32 a. 
lag (støffrlaug) rajegard som nylig var opnsatt i Engelstad

hagen. - Guttorm Engelstad erkjenner at han hugy ned ra
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jegarden, etterdi .hr. Samuel har flyttet sam~. garden og 

innhegnet et stort stykke aK skog og m~rk av fei les hage. 

Det som ti Iforn var innhegnet av hagen, had:e hr. Samuel 

lagt inn ti I sitt jorde. 

Avsagt: Guttorm Engelstad bør sette opp igjen det ned

hugne gjerdet på egen bekostning. Videre skal han bøte 2 

merker sølv etter landleigebalkens 32. kapitel. forøvrig 

henvises sak.Rxtit partene til å stevne ti I åsted~t. 

Den førnevnte Guri Ni lsdatter beskylder i retten Oluf 

bjertnes for å være far til det mellomste av hennes barn. 

Før har hun oppgitt en ved navn Peder som rømte. Hun si 

er at Oluf Bjertnes ga henne 2 riksdaler og betlbet henne 

ti I å gjøre den falske bekjennelsen. 

luf Brøstad framstil ler sin tjenestepike Marte Adamsdat

ter i retten. Marte forklarer at hun solgte sin medtJe
nerske Rønnaug Andersdatter en rød klædes trøye, god om 

1 1/2 riksdaler, og fikk ti I gjengjeld omtvistede hynde, 

som Rønnaug sa hun hadde fått av Guri Haga (hauge) i tje

nestelønn. Rønnaug gikk så hjem~.fKa ti I sin far AndeRS 

Pederssønn snekker i Ullensaker, og rømte senere med en 

ektemann kalt Gunner trommeslager. Dette skjedde for et 

år siden. - Utsettes. 

;o I. 32 b. -l.§.. j u I i 1668. 
Aste~ssak på 0stli (Justlj) i Nannestad, angående delet
 

mel lom Østli og H~lkeby.
 

Ti Istede: Fogden Anders Simenssønn, lensmannen Peder Sø


renssønn Eset, Holkebys besittere Gulbrand og ~nken Marte,
 

2g Gul (guel) Dal som møter for de innstevnte.
 
Lagrett: Iver Breen, Halvor Døli, Halvor Åval, Knut AmAI,
 

El I ing Hetåker og Tron Rud.
 

Saksøker er Sulbrand Bjør~e av Eidsvol I, med rikens stev


ning av 27.-6.
 
Prov: lor Orperud og HAgen Fjell, begge av Lidsvoli. lE
 

lar ~pperud bodde på Åmål i 17 år, og har siden vært der


ifra i ~1 24 år. Hans salig værmor hadde den tid Østli
 

ti I seter. ltter hennes beretning skal dele være opp i
 
den kulp el ler vassdråg ovenfor eyeAf9~ den gamle korsgran.
 

Hagen Fjel I prover: Den tid hans salig fur bod~e på AmAI
 

og Alf Hvlkeby på HoH{eby, da hadde hans f::,.r iJstli i bruk.
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Fol. 33 a. 

1. b Iant trettet begi e kal-I ene om råde I et • Da la hans far 
en klopp over kulpen og sa at dit vi Ide han holde sine ei 

er. Da svarte A If: uCet har i kke noe på se\J om denne I i I

le snab oss imel lom, ettersom delet star straks her neden
for." Hågens far holdt to ganger rettergang på Østli før 

han fik k det t i I I eie. For dep å H·j Ik e by v i Ide i k k e han 
skulde få det. Hans far slo høy pd nordsiden av bekken 
Hæra og høyet en liten holme, og det skulde være rådelet 

mel·lom Dal bondegods som Syver Aanalsrud bygslet, og øst 

li, kongees gods. 
Gulle (~) Dal inngir m. Ttlomas Thrulssønns in.lsigelse,da
tert Skjennum 16.-i.-68, med påstand at han (presten)bur
de være stevnet, som "prlincipal" til Dal. 

Henvises derfer ti I nytt stevnemål. 

20. j u j i 1668 • 

Alminnelig sakting på Myrer tingstue f Efdsvol I. 
Ti Istede: Fogden Anders Simenssønn, lensmannen Gulbrand 
Bjørke med flere. 

lagrett: Arne Røkholt (Røgholdt), Alf Doknes, Torger Tøns
åker, Sakse Friiset, Tor Blakkesrud, Hågen Nes. 

Forrige lensmann i Odal Iiogne Eli ingsrud har ved rikens 
stevning av 16.-11.-67 stevnet Tarald Fremnen for at han 
har pa Ehrens (= ærens 7) vegner begjært Hognes datter 

t i I ekte, men da festt'nsøl et var beramii!et og sognepresten 
og andre innbudnf> menn kom dit, skal han ha seg unddraget 

og listelig fralurt henne festensgave, henne og hennes 
fars hus ti l misakt. (Har to ganger vært i retten, men 
blitt utsatt.) Tarald møter ikKe. Skal for uteblivelse 
bøte 8 ørtuger 13 merker sølv, og gi kost OD tæring. 

Fo I. 33 b. 

Fogden har stevnet Mikkel ~imenssønn bratli for leiermål 
med Marte Lriksdatter. Mikkel erkjenner og sier at han 
i, ke v i I ekte henne. Marte er hj emmehørende på Hade Iand. 

lJom: Mikkel skal bøte 12 riksdaler e1~ter ~esessen, ~ gi 
kost og tæring og stå åpenbart skrifte. 

Hans Mi I I is 
gjen. 

sak mot Peder Må (jfr. B.-t.-c8). utsettes 1

Fooden har st~vnet Mattis Garsjø for leiermål med lisbet 

Bentsdatter som han ikke vi l ekte. lisbet ti Iholder på 

Rognli hos Henrik. Dom: (Som Mikkel Bratlis ovenfor).Han 
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skal dessuten svare henne etter loven, om hun søker sin 

rett. 

Fogden har stevnjet Gulbjørg 
(~ 

Lauritsdatter som på senest~ 

ting beskyldte~Laurits Kristofferssønn Dønnum for å væ
re barnefar (~e.e.-6.-68). 

Avsagt: Lrik svenskes sønn bør hitstevnes. 

Oluf Hanssønn Brustad ~ Br~8tad ~ lar ting~Y$e et kjø
pebrev utstedt av Anders Simenssønn p~ 1 lispund i Lil
le •. ustad med bygsel, til Jluf og hans bror Laurits 

Hanssønn Hud. Datert 19.-7.-68. 

o I. 34 a. 21. j u I i 1668 • 
Alminnelig sakting på 0s tingstue i Odalen. 
Ti Istede: Fogden Johan Steinkull, sorenskriver~n has

miJS Jenssønn, lensmannen Tor 05 med flere. 
Lagrett: Knut Valstad, Engelbret urimsland, Anders Ber

ger, Bryni I Hammer, Gunner Rud og ~iner Vestby. 

Tinglyses: Lt skjøte p~ Haug i Sand ~ogn, frd Hans Ni 15

sønn Ulleren ti I Bør~er Toressønn 0stmoen. Kjøpesum 30 

riksdaler. ~atert 4.-4.-68. 

Fogden har stevnet følgende for skatterestanser: Laurits 
Sand, Paul Melstrøm, 30rstads besittere, Syver og Tor
bJørn Zyset (~ lYset), stumperuds(besitter~, Iver Hammer, 
laurits Eyset, Culbrand øyset, Jluf Herrud, Gudmund Ber
ger, Kristen Kcrsmo, SVen Taul (Thougel), Laurits Galte

rud, Gunner ~årud, Halvor Nord-Fjel I, Tron Laugenes, I

ver Føskerud, Laurits Isak~ud og 1mbret Bjelker. 

Avsa~t~ De skal betale. 

(Folio 34 b. og 35 a. står åpne.) 

Fol. 35 b. Fogdens sak mot Hogne Ellingsrud angaende salg av falskt 

tømner. utsatt fra 6.-5.-68. 
Fogden påstår a.t Hogne kjente til "tøm, erets falskhet", 

og derfor er straffsky ldi g. Han leg,;er fram to sagmest

res skriftlige bevitnelse om 20 tylfter tømmer som Hngne 

hadde solgt ti I ~Iaus Bastianssønn. De fant en innhul 
stokk med en propp (prob) innsl~tt i enden. Bevitnelsen 

datert Fjeldet 20.-10.-67. Ifølge Claus Bustianssønns 

påskrift på bevitnetsen, skulde av de 20 tylfter bare be-

ROMERIKE HISTORIELAG 
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tales f0r 15 1/2 tylft. 

Hogne li lingsrud benekter at han kjente ti I st~kken. Han 

hadde fått noen stokner av Sakarias som den tid (ifjor) var 

på [k~rnhol, for et lån. - Sakarias er tilstede på tinget 

(stevnet av Hogne) og forklarer dt den innhule stokken mot 

hans vi Ije var kommet i vannet sammen med de stJkkene Hogne 

skulde ha. 

Fol. 36 a. Dom: Etterdi Sakarias lkornhol selv har bekjent samme un

derfundighet å ha begått, mot Hogne Cl lingsruds forbud, så 

bør han selv for sin gjerning stande ti lrette etter loven 

og gi kost og tæring, - men Hogne at være fri. 

Fogden har med rikens stevning av 20.-6.-68 st~vnet Erik 

Lauritssønn fer bruken aven eng Becherud. - utsettes. 

Jørgen Hanssønn, Cheisten Christenssønns fullmektig over 

kirkf'godset i AkerstlUs stift len, har med rike"ns stevning 

av 18.-4.-68 stevnet Peder Krakerud ti I å vise fram sin 

bygselseddel, - og Syver 0yset ( for resterende landskyld. 

Peder Krakerud forklarer at den tid Michel Brasen var fogd 

herover, da var gården avbrent. Fogden lovte ham da å ti 1

trå samme plass mot å bygge den oop, og Peder har bygget 

al fe hus som på gården finnes. HA~ har ikke hatt noen byg

selseddel, men har årlig bet~lt landskylden, og dessuten 
tredjeårstagen. - utsettes. 

Fol. 36 b. Syver 0yset møter ikke. Skal bøte for uteblivels~ og gi 
kost 'Ja tærino.- '" 

Jens Thommessønn har stevnet Syver og InJrid ~tomperud og 

Oluf Oppi for resterende landskyld. Syver og Oluf Møter. 

På Ingrid Stomoeruds vegner møter hennes datter Sigrid Ar

nesaatter. - Avsagt: re har forbrutt s:in bygsel, Q~ 

skal d:~ betale landskylden innen halv-månedsdag. 

Tingl)ses: En obligasjon fra hr. Laurits Olufssønn til 
~ens lhommessønn på 499 riksdaler, 6 prosent rente. Skal 

ti Ibakebetco.les '14.-4.-1669. Som- pant sti I les: Vestre Ber

ge r 2 ski pr: und, Qr å bø I 15 I i s p t) nd, Ar stad 1 f j e r din g, Opå

ker 1 pund, - i Gru~ sogn, og i Odalen 0stegård 14 lispund 
Ol Stefnerud 15 lispund. 

Fogden fredlyser kong~ns almenninger. 

Fogden formaner almuen ti l å vedlikeholde bruer og veger. 
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Fo I. 37 a. ~2. juli 16~~._
 

Tinget fortsetter pa Os.
 
Ti Istedevirende og lagrett som 21.-7., undtatt at i Oluf
 

Oppis sak ble i Anders Bergers sted tilnevnt Kristoffer
 

Kjelsbøl.
 

[ n 9e Ibre t Skår e r ble for I ed e når bes k y l d t ,flu: a v 1\a. ren 0

lufsdatter for å være hennes barns far. Dette viste sIg 

å være usandt da hun var bl itt truet ti I å ~t - ay si.* 

søskenbarn Hans Kroksrud. (Jfr. 3.-9., 7.-10. og 18.-12.

1667.) -	 Engelbret frifinnes for samme sak. 

Fogden har stevnet Peder Ni Issønn svenske tjenende hos HI
gen Moen, for leiermål med Guri Børgesdatter som han vil 
de ekte. Dette ble ikke tillatt, da han ikke har pass fra 

Sverige hvorfra han har rømt for soldattjeneste. 

Dom: Peder	 skal bøte 12 riksdaler og st! kirkens disiplin. 

Fogden har	 stevnet Jluf Oppi for noe gods av Hans Kroks

ruos forbrutte bo som Oluf skal ha fordulgt, neml ig en 
børse. en rå hud og en slagbenk. - Jluf svaret at bør

sen hadde han ikke. Huden hadde han fått av Hans for at 

han røktet Hans' kveg i 1~y2 år. - Utsettes. 

Fol. 37 b.	 F0yden har stevnet Laurits Seim for at han skal ha stukket 
Gunner Kristofferssønn rytter i hans køl lert og bandolær

rem ~ed en kniv. - Rytteren viser fram bandolærremmen 

som er skåret fra den ene siden til midt innpa, men hv~r

ken køl terten el ler kroppen er skadd. kytteren sler at 
det ikke var skjedd i yrede, men på skje.t i et festensøl 

på Arstaå. Det samme sler saksøkte. ~om prov berJper han 

sel på Syver Auli, Jakob trommeslager og verten Sjønne Ar

stad. - utsettes. 

Angående k~smus Jenssønns skriverpenger for atskl I I ige år

ringer, er endel som resterer, innstt'vnt. "Hvorfor de er 

tilfunden å betale, med billig kost og tæring, innen hålv 

måneds ~a~ utløp -" (Dommen må være avsagt av kasmus 

Jenssønn selv.) 

Fogden har med rikens stevning av 20.-6.-68 stevnet Engel
br-et ;'isen for en kjol han skal ha. funnet og ik"e opplyst, 

ti Ihørende Arne Grasmo av Vinger. Som prov er innstevnt 

Søren Pederssønn, Tor og Paul Js, Peder Kr41erUd (7) og 



- 125 

(=ol. ) i t-.	 . ogen~~ L i I1 eset. (Da v i tnenes navn ~jentas, star det Peder 

k I akker istedetfor ;')eder Kragerud - e l I er Kugerud '?) For

uten d~ nevnte prover ogs1 Gul lik M~I-Disen. Søren Peders

sønn er fogdens tjener. 

Fol.39a.	 - Utsettes til 2. september, og med 12 manns lagrett. 

Arne Ilernes har st~vn~t Søren Spikset for 3 ars skys~ferds

lønn, årlig 16 ski Iling, som de andre bønder etter gårdenes 
størrelse har gitt. - Søren Spikset ti Ifunnet å betale, 

med kost og	 tæring. 

~ogensK ~chulstad (!) har stevnet Laurits steinerud for 
skjenderi på hestegarden da han ble stevnet. Laurits møter 
ikke. Skal derfor bøte 1 mark sølv. Saksøktes sønn Ni Is 

møter, m~n uten fullmakt. 

Tinglyses: et skjøte fra Oluf iollefssønn pa Hedemarken og 
Hagen Olufssønn på Koveistad i Odalen ti I Laurits Sørens~ 

sønn Berg pa 4 lispund i Berg for 20 ror. ~ og åsetesretten 

til Berg for 17 rdr. Datert 27.-2.-1666. 

2). ju I i 1668. 

Alminnelig sdkting på Vågstad tingstue i Nes. 

T i 1st ed e ; Fo 9ti en Afl der s ~ i ill ens 5 ø n n , len s rr, ann enS øre n r< øt 

nes med flere. 
Lagrett: Oluf l\lør-dre, Gulbrand brauter, Amund Hundstad, 
halvor Røtnes, .Llsiak F-juk og laurits rolveil. 

Hannibal Opits, fenrik under oberst Bruchdorfs regiment, 

har v~d rikens stevning av }J.-6._~Ø stevnet kvartermester 

Morten Sinche under Jacob ejtous kompani for atskil lige po

ster; 1. Angående bruken av den ødeplass el ler tømte Our

berghcug som kvartermesteren nylig har "antaget". Opitz 

Fal. 39 b. leg;er fram en dom dc.tert llovin ti:lgstue i :Jes 2'1.-9.-1036, 

hvori sam~e z~et0mt~ er dzmt under ~urstad at forDIlve. 
Opitz b 0 sitter ni Aurstad. 

r·!orten Zinche leg ,er herimot fram Anders Simenssønns skri 

velse e.v 18.-3.-68, I,vari fO\1den bevi Iger ham å bruke sam

me Jurbe~g. - F~gden legger fraw sorenskriver Jens bied
d!..~ o; 6 n1<!nss dom av 15.-9.-62, nvori ;d Is Aurstad fradøm
mes bygslen av plassen. 

Hen 1/ ise 5 t i I ,is t ,; et. 

? Ang:~ende 2:1 br&te GOr:'! Mort..:.! vH che skal na bc>mektiget 

seg etter sin forwann og har tilsådd, og derund~r brendt 

endel av sameleskogen, - tatt inn fremmed fe i havn, og be
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vilget Nordbys bcsit.ere a hugge bygningsL,m,;er.uer.
 
FoI. 40 a, Morten Sinehe svarer ti I dette .at d~n ~ne halvpart~n&
 

av gården har han fått ifølge B stattholderens svar på 

hans supplikasJon av 30.-10.-66. resolusjonen datert 23. 

-10.-66. Den andre halvparten av gården ti Ifalt ham ved 
Oluf Flakstads død forleden gr. 

Ogs~ de fleste av disse poster henvises ti I åstedet. 
Angående at kvartermesteren har tCJ.tt inn frer::;;;ed fe i Å~ 

haqn, avsies dom: Han skal bøte 1 mark, med halvparten 
ti I kongen og halvpart~n til lod eieren (Critz). Gessu
ten skal han betale ha/vpart~n av ~gressverdetn ti I Jpitz. 

F)gden har stevnet Oluf Fjel I for at han ska~ har slått 
Birgitte, Hans skinders kvinne, i hennes seng liggende, 
i mai el ler juni forleden. 

Olu~ møter og svarer at Birg~ttes sønn som tjente ham, f 

forløp sin tjeneste. Da DILf vi Ide han skulde gå i tje. 

nes ten i g j e n o 9 v i l ti ~ f å ham o pp, n mi. S kje hl) n klin d € S e t V 

.*ii*xse~ stedt seg, el ler og drengen dEt gjorde." ~ir

gitte viser fram sin høyre arm f r~tten. Det synes at 

den er avs~~tt noe hud. 
Avsagt: Oluf skal for henne~ skade gi henne 1/2 rer. et 

ler en voksen sau - som de er forlikt om - og bøte 8 ør

tuger 13 merker ti I kongen. 

Ol.f ::.venssønn har stevnet Gunner Våg~;tad for en båt som 
Gunner s~at ha lånt, tatt til Hedemarken og ennå ikke 

gjenkommen. - Gunner svarer at Gisle Vågstad tånte ham 
båten til Svanefoss, og derfra har han og Halvor Hakkee 

stad vært begge om å beholde den siden. Han ti Ibyr å be

tale båten + leie for bruken. 
utsettes, da Halvor R:ik,estad ikke er ti Ist2de. 

l,' 
Fol. 40 b. ~~ixx~~x~. Tinglyses: Et pantebrev utstedt av Torkel Ols

I,I 
1"sønn, borger i Kristiania, ti I Oluf Iw;ørdre, på 1/2 skip

pund tunge oy 2 pund smør i Vestre Mørdre til brukspant 

for lån 300 riks(1i".ler. lJeted 18.-12.-67. 

Tjøstel:lufssønn Vågstad er stevnet for leiermål med Ka

ri ~attisdatt0r. Han erkjenner. Skal bøte 12 rdr. 

2~. juli 1668. 

1\ Imin nei i 9 sak t ing p å L a Li t lell t ing s LJ t: 1 U I l e Il sak er. 

Ti Istede; Fogden Anders Simenssønn, lensmannen Hans Frog

I 
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"er med flt~re. 

L a 9 r ett : 

Stanger, 

L a IJ d t s O1stad, ::; unn e r OI ~) t i} d} 

;)Iuf Hamby og P0der HoIIJi1:. 

1-\ ri cl e r ~:i ~~ am by, Mat s 

Tinglyses: Et skjøte utstedt av Anders Simenssønn ti I Ma

ren salig m. Kjeld stubs, på ødegården Seter i Jessum anneks 

1/2 skippund tunge med bygsel. Datert 21.-9.-67. 

Fogden har stevnet Guibrand Kverner for at han skal støtt 

~rik Rolstad for brystet med en staur, en søndag under pre

kenen fer en måned siden. 0et skjedJe i Erik Holstads gård. 

Gu I brand Kverners hest hadde kommet j nn på lio l stad og OPP

ætt åker og eng, hvorf~r trik satte den inn. Gulbrand sier 

at han gikk til Rolstad erter hesten, men kunde Ikke få den. 

Erik kaite ham en rakker. Derfor slo han. 

Fol. 41 B. Det nevnes at Erik ti Iforn ulykkelio hadde hugget seg i 

venstre h'ind. - FiJgden forlanger innført at :,ulbrand ikke 

opptrJdte i retten som en smukk un~erdanJ men med ufinhet, 

spotsk og grov tale, den hel~ almue ti I forarg2Is~. 

Avsagt: Gulbrand Kverner ~kal for sin voldsgjernfng bøte 

dobbelte bøter ti I Erik Rolstad, og ti I kongen tre ganger 

8 ørtuger 13 merker sølv. Siden søke Erik og ~ulbrand hin

annen fOR i sak om hestenes skade og om skjelderiet. 

Fogden forlanger borgen for Gulbrands trusler mot trik Rei

stad. Gulbrands br~r Jørgn Kverner sier god for Gulbrand. 

Fol. 41 b. Fogden har stevnet Peder svenske for leiermål med Signe Pe

dersdatter. Peder benekter at han er barnefaren, og beskyl

der Hans skinder for det. - utsettes, inntil kvinnen 

blir forløst. Oog skal hun imidlertid ikke bli i Hans skin
ders hus. 

Fogden har st~vnet lorger Gjestad. 
for bøte sin stevnemark. 

Han møter ikke. Skal der

Fogden har stevnet 1. Krist<:n Furuset for resterende skat

ter og rettigheter, ialt 36 1/2 ort (J) 2 ski II ing • 

.? Gulbrand Romsås likeens for 27 rdr. 3 ort 2) skilling. 

3. KI:met Romsås I i keens for 9 rdr. 12 ski Il ing. 
t'lvsagt: De skal betale. 

Fal. 42 a. Fogden forlanger - og får - dom på restanser. 
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30. ju I ii663. 

Åstedssak på "det tømte OurberghougA i Nes •. 

Hannibal Jpitx mot Morten ~inche (jfr. Vagstad 23.-7.-68) 

Ti Istede: På fogdens vegner hans brJr dLn yngre Itnders 

Simenssønn, og lensmannen Søren Høtnes. 

Lagrett: Oluf Mørdre, Aslak ~juk, Halvor køtnes, Amund 

Hundstad, Gulbr~nd Brauter og Laurits Folvel I. 

Avsagt: Aurstads besittere bør nyde samme tømte Ourberg

houg for førstebygsel. Dog skal fenriken betale kvarter

mesteren for det arbeide han har anlagt derpå i følge av 
~ fogdens seddel.


Il f o I. 42 b. Angående rugbråten bør hver av partene nyde sin formanns
 

~ arbeide.
 l 
1, 

Cc: I1 

~ Angående bråtegarden over vegen ti! Grønd~1 - som kvarter
~

~ 
~- mesteren skal ha opplagt forleden v~r,- bør kvartermeste

ren derfor være fri og sakesløs. 

5. seetember 1668. 
Tiny på Os den østre gård (i Odalen). 

Tilste,:e: FOiJden Johan ,steinkul. lensmannen Tor Os medf flere. 

I, Fol. 43 a. Lagrett: Engelbret Grirra/and. Kristen Heer{Hejr). Anders 
II Berger, ~unner Rud, liner Vestby, Knut ~alstad, Tron Skjepf

I' pestad, B0r'jer JErstad, Bryni I Hammer, laurits Oyset, Hel


gen Spikset og Ingemor Bakli.
 
(Ved Gunner Kud og Laurits 0yset er det i margen anført:
 
IIbesl. t. ~_ng.a) 1: 

I de to førnevrnte beslektede menns sted som er beslektet :1 

til F':'ngelbret Disens kvinne, utnevnt CJtter Nc:rdset og l)r- I.1 

II 
sten Uuås. Il. 

Il,
Sak mot En;?lbret risen, utsatt fra ~2 22.-7.-68. ~ngel

II
br~t m~ter. ~eri~~t ikke Arne Grasmo. Arne skal h.t. 

1:1,1: 

del-fur bøte B ørt'lger 13 merker sølv. " 

f'J e v n Ec'~, a t Cli I I i k og": n 9e I bre t li L' ise n e r s vo 9r f? •Fol. 43 b.
 
Saka henvises ti l ;JsIJ lagting.
 

Fogden fordrer Hans ~mundssønn ~jølset og Vil ium Kjølset II 

for bøter de skal være idømt. Ingen av dem er nå i Oda Ili 
,il 
I1len: Hans Amundssønn tjener sam soldat i Canmark, og Vi 1 I:' 

lum er ifølge dom i fengsel p~ Akershus. Fogden forlanger 
I 

Ill .. 
,I

tingsvitne på dette. 
,1,1 

1[1 

III~ 



' 

- 129 -

9. septembl!r 1668. 

Alminnelig sakting på Gjerdrum tingstuE i Gjerdrum. 

Ti Istede: Fogden Anders Simenssønn, sorenskriveren Hasmu& 

Jenssønn, ~~nsmannen Jens Lauritss0~n 50rum med fler~. 

lagrett: Gulbrand Smedstad, Simen Brådal, Gluf Kulsrud, 

Halv ,r Torshov, Gulbrand Fjælstad og Gulbrand Asmys. 

Leses: For0rdning om smørskatt, dat~rt 28.-7.-68. 

~bbj0rn ~okstads sak mot HJvarJ Halvorssønn, utsatt fra 16. 

-C.-G8. Far Asbj~rn møter oysa n~ sønnen Halvor Asbjørns
sønn. H~vard møter iKKe, men har sendt skriftlig forfald 

utsteat av hans husbond myntmester Fredrik GrUner. 

- utsettes. 

ri 

Fol. 44 a. Fogden forlanger - ug får - dom på restans~r. 

Halvor Kokstad har stevnet Jørgen Amot ti I å framvi$e endel 

jordbreve for gods som Jørgen ti Iholder seg i sin gård. 

Henvises ti I "lovlig og vedb0rlig prJsess". 

Engelbret Tærud av Skjedsmo - ved fullmektig Jakob Kristens

sønn Værhaug - har med rikens stevning av 14.-8.-68 stev

net Marte salig Sy~er Torshovs enke, med henn~s lagverge 

og barn, - og ~Iine ~an9 med hennes lagverge og barn, angl

ende 8~x~m. 1. En dom som de ikke har vi I fet overholde. 

2. Om odelsgods som Rangdi And~rsdatter, Engelbrets Tæruds 

hustru, ti legner se9. 3. Om endel løsøre som s!<al være be
trodd de to enKers menn. 

Fullmektigen legger fram en 6-menns dom datert 23.-6.-1b49 
og utstedt av salig Hans 8ynche. 

På llin Vangs vegner møter hennes sønner Amund og Hans Vang. 

For ('flarte Torshov hennes sønn Vi Il um 0yverssønn. - Amund 

og Hans Vang forl~nyer stevnemAIet avvist, da deres søster 

som er gift nr:d Kristoffer Gislevoll i Ui lensaker, ikke er 

stevnet. - Henvises til nytt stevnemål. 

il' 
l. 

"} 

" 

Fol. ~4 b. 

Gulbrand Herli har stevnet Hans Vang for at h~ns kreaturer 

dagl ig går inn på Gulbrands eiendom og gjør skade, og sær

I i;; Hans' SI/ i n som ska I Ila ætt ap, en k·.)rnbråte for Gu 1_ 

branu. i:ans Vang svarer at hans griser er ganske små og 

kan ikke gjøre noen ska«e. Hans bror f"mund br'Jker halvpar

ten av gården, og det var hans purke s.~ og griser som had-

de brutt seg ..Jt. - Henvises til åstedet. 
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Tinglyses: lt skjøte på 1/2 skippund i Berg her samme~i 

steds, fra fogden Anders Simenssønn ti I Hans Torssønn 

Høns; og Arne Torssønn Vkustad. 8atet 5.-3.-63. 

10. september 16~ 

tdminnelig sakting på Holter tlngstue i Nanne;;~tad. 

Ti Istede: Fogden Anders Simenssønn, sorenskriveren Ras

mus Jenssønn, lensmannen Peder Sørenssønn Eset med flerSt·. 

L a gre t t : Knut Rovol, Po.u I Ha u 9e rud, Peder Fos s , :J i , s 

Elton, ~ngelbret Finstad og Knut Døli. 

Forordning om smewskatten lest~s. 

Tinglyses: 1. Et skjøte på 1 skippund i Kaksrud med byg
sel over hple gården, fra Hans Torssønn hønsi og Arne 10

ressønn Ukdstad ti I fogden f\nders Simenssønn. [,atert 

Gjerdrum 12.-7.-68. 
2. f. t s k j 3 t e fra t\ s b j ørn i\ n c: e t- s s ø n fl T r L; 9staQ t i l f o 9d e:1 

II 

"I 

l' 
II 

Anders Simenssønn på 3 lispund i Kjærstad her i sognet. I' 

Datert Gjerdrum 6.-9.-68. 

=-01.458. Fogden forlanger -og får - dom på r~stdnser. 

Fogden har ved rikens stevning IUI stevnet mellom andre 

Hertvig Oxebl~w, provsties forvalter i Tønsberg len, og 

Kirsten Børgen av Sørum sogn for at de ik~e nar betalt 

odelsskatt av gods i Nannestad, nemlig: Oxen{ew av 1/2 

pund i Oøli i Bjørsogn og 7 lispund j Totner som ~ats p~

bor. Kirsten 6ør0en f8~ 1 fjerding i Homle som Hans 
brukte. - Kirsten Børgen møter og leg~Er fram M gens 

Lauritssønns kvittering for odelsskatten av samme fjer4 

ding for 1664, 65 og 66. - Fogden krever skatten også 

for 1662,63,67 Ol] 68. Kirsten bfdaler ende! av dette. 

Resten gå" lei lendin-;;ens enke Barbr3. riorflle god for. 

HertvI'; :xeblew f,)releQes å skaffe kvittering for odels

skatten innen 2 måneder. 
PA leilendingens Halvor Dølis vegner møtte hans sønn To

rer ~alvorssønn og up~lyste at de had~e betalt landskyl

den fuldt ut ti I ·~)weniøw. II 

1,1 

føl. Yf~ Fogden har ved rikens stevning stevnet: 1: Erik iannestad 

for lovstridig bruk a~ i almenningen 1 10 ars tid, med 

bratE: og avl. Erik svarer at han for omlag 16 dr siden 

,I " 
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har indflød!. p~ setervangen med salig ..... (?) Maura ,og
 

har siden den tid hatt et ringe brukRSOM ikke noget kan
 

have på sig", og ikke f~rstått at han skulde søke noens
 

mindeligijet derpå, førenn nå.
 

Avsagt~ Det som Erik iår har avlet (i almenningen) er for


br lJ t t t i I kon gen, og Er i k ska I gi kos tog t co. ri n9 • Det f 0


r~gående års avl skal han erstatte nAr det blir besiktet
 

og vurdert på åsterlet.
 

2. Steffen ~I~aura og 3. JO:1 ",laura (.\)ourudt) var også stev

net i denne s~k, og er dela~tige i jet.e bruk og under li 

ke Jorr. 

4. lar Tatner for gjeld 1 tønne bygg, og fo'" ubi II Ig hugst 

både i kongens Skog og s~meleskoger. Tor erkjenner gJel

den, men benekter å ha begått noen uplikt med skoghugst. 

Avsagt: Tor skal betale gjelden, 1 tønne bygg, med billig 

Jmkostning. Angftende sk0~hugsten henvises til prosess på 

dstedet. 

5. Johannes Laurit5s~nn Moen f~~ leiermål. ~an er nå ti I 

generalmønstring. - utsettes. 

6. fInne Matsdatter T0tner for leier-m~lsbøter. ,t\nne møter 

og sIer hun har fødd b3rnet i 3 år uten noen hjelp fra fa

ren, Børge Nordby. - utsettes. 
7. Ol~f Jakobssønn ejertnes for at Quri (gurre) Nilsdatter 

beskyld~r ha~ for J være hennes barns far. Oluf bemekter 
Fal.	 468.. som tidligere. I denne sak oppnevnes 6 menn til å tiltrc1 

lagretten: Knut Austad, ;<nut ,'mål, Oluf Krin,Jler, Kristof
fer Finstad, Oluf Arstad, og Harala Bierehe. 
~vsagt: Oluf Jakobssønn frifinnes. 

Fogden har stevnet (veo hjemstevnevarsel) Tron Rud og A

mais besittere for ubi I I iy bruk og hu~st i almenningen. _
 

Tron inr,rørrmer at han har hatt "ringe brug i så made .... ? Det
 

som han har sådd der. p~ en liten rugbrate, sammen meJ
 
Knut Amal, står ennå grønt og uskåret.
 

1-\ vS 3 gt: F< tq br f, ten f> r for bru t 1. f..\ n9åen d e a nil et å v i r ke hen

vises ti I besiktels~ og vurdering. ~og hva seter og fe

havn angår, det å være de brukende uforment etter 10ven A 
nyde. 

Peder Sørenssønn Es~ts sak mot Amund løken, utsatt fra 17. 
l' 

-7.-68. ~mund Løken frifinnes. 
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Fol. 46 b. [ven finstad aV_ldsvoll sogn - veo ful1meidig fJl:der Justs

sønn Vålaug - har med rlkens stevning av 7.-8.-b8 stevnet 

Kristoffer Engelsrud for lante penger som nan ikxe har vif
let betale ti Ibake. Kristoffer erkjenner at han har lant 

30 riks~aler som han vi I »i* betale ti Ibake. Men han har 

ennA ikke fått hjemmegave med sin salige hustru ~ngJerd 

Kri<:tensdatter, som var evens steddatter. Han pastår der
'. 

for på sine barns vegne r at Even skal utrede hjemmegave 
likt med hva et annet av • Evens (sted)barn har fatt. Han 

leg~er fram et brev frJ Kri3toffer Olssønn 0ørum (til Kri

stoffer Lngelsrud) om at hva h-,n O;) hans sul ige kvinne har 

forært Kristnffer _ngelsruds salige kvinne, skal ikke hin

dre hennes rett til hjemmegave og (arvejrett som nos hen

nes salige forelere er bestaende. liiitert ~ørum 3.-4.-1665. 
Videre legger ~ristoffer fram ei skiftebreve~ etter ~nyjerd, 

datert 18.-j~~ 11.-6? - utsettes. 

. 12. s e.~ te mber 1668 • 

Almfnnel ig sakting på Myrer tiJlgstue i f.idsvoll. 

Ti Istede: Fogden And~rs Simenssønn, sorenskriveren ~asmus 

Jenssønn, lensmannen Gulbrand Bjør~e mtd flere. 

Lagrett: Alf ro~nes, larald vJler, ior Jppsal, ~unner 

Ka! 1:) e 9 y , i~ i I l:I SCl. nder, h a I vor ti øn • 

Fagdpn lar lese sorenskriverens 01 ~ ~enns dom an~ående 
Bund I is, Bru s t <-'.i.l S I C' pre ru:: g , \.( Q gns t 3. 'J S l ri ø s r li d s l 0 d eY!l ark s , 

Fol. 47 a. Si Isruds og Garsjøs rådeler, datert 19.-9.-1666. Hvoret

ter fogden fredlyser samme gårtier~ skog og eiendom. 

Tinglyses: ':t kjøpebrev fra Johan Krefting, direktør ove~ 

8 ær ti ;.., S j '= r nve r k , til gud fr y i.l: t i 9e k" i n ri e fv1 arg r etel:. rik sd at

ter, sali,J Lambert ,:illde!3 (1-\1.111 jels ;o) enke, ;lå. gården 

Bøn, ~ skippund med cyysel. ~dtert 1).-7.-63. 

~ngA?nde Paul masmesters kvinne sal ig Anne Andersdatter. 

Det var forleden vAr 2 år sid~n hun døde. Hun var Ni Is 

t,nderssønns KI2\ft2ns fultsøster, oJ et-~.erlot s€.l':: IJmyndi

gP. barn, Anders og [-aul Paulssønner. i-å ;~i Is":'nderss0nns 

vegner forlanger lensmannen Gulbr~nd Bjørke tingsvitne på 

df.tt.e. \\l; Is Ander9~ønn er nå i Danm(jrk. 

Hogne ~I lingsrud av Odalen har med rikens stevning av 14. 

-8.-68 stevnet Tarald Freffi:llen angaende 1. t.nnel l~nte pen
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ger. 2. Den bekostni~g Hogne f~r et år siden har anvendt 

ti I fe~.tensøl for sin datter og Tarald. og Tarald samme 

da~ som festensølet skulde være. "seg underfundel ig fra LI

lingsrud unddraget og avreist". 

Tarald møter og erkjenner at han lånte 12 riksdaler av Hog

ne, men sier at Hogne derimot hadde (fått) 14 - 15 rdr., 

bestående i 3 sølvskjeer, 3 tønner bygo og 2 sider flesk, 

med mere som piken hadde fått ti I kl~r. On årsaken til at 

han ikke ful Iførte trolovelsen, sier larald at han Ikke 

har noe å b' sky l cl e hen ne. Men hun Iø p t i I sko 99 for ham. 

Hun skulde være så godt sorn tvunget ti I å llvedtage.-" ham, 

mot sin vilje. 

Forli~: Tarald Fremmen skal gi Hogne 6 ri~Edaler for hans 

bekostning, og betale de 12 rdr. Hogne skal beholde de 3 
tønner bygg og 2 sider flesk. 

Fol. 47 b. Fogden setter i rette at ettersom forordning av 27.-1.-66 
ti Iholder at iJ.l!e mi I ihH"{ per soner skal svare for lands

I o ven i s i v i i e s cl!, er, d a for be ti o Ide r h o. fl seg 11 I t ti I e mo t 

TarJld Frc~r;.;'cn 1 cvenncvntt sal,. 

Fogden saksøker H~rtvig 0xenlew for 2delsskatt aq 3fJer

dinge r gods i Tønsåker (Jfr. Holter 10.-9.-68). Den ene

ste av Tønsåkers op:sittere som er ti Istede, er Jakob Tøns

åker som bruker-bare 1 1/2 lispurd av ~xenlews gods. 

Fogden. s~ks0ker likeledes salig Hans Stalsbergs arvinger 

fur odelsskatt av 1/2 pund tunge i Dokken og 1 1/2 pund 

smør i brue. - Ingen av de 'nnstevnte møter. 

Ifo I. 48 a. L i kellede::; er rL:~110 ClidrsL:nssønn pa ~\ i uke l Vang pa Hedemar-· 

ken saksøkt far odelsskatt av 1 pund tunge i Mb og 15 li&
pund i 1.illlli. 

Avs~gt: Hertvig Jxenlew, Bastian Hanssønn og Hans Chars

tEnssønn skai innen 2 måneder framvise for fogden kvitte
r- i nger· for --de ISskatten. 

ltnglyses: Lt ~antebrev p~ 1/2 hud i Svenneby i Feiring, 

utstedt av Peder Johanssenn Mengshol i ~es pJ Hedemarken, 
ti l ij~i Tal luf Henrikssønn ~medby p~ loten, for 42 1/2 
rdr. Datert 10.-3.-68. 

herimot gjør fogden innsigelse, at det ik e er betalt odels

skatt av Svenneby i 6 år, hvorfor det bør være forbrutt. 

leilend'ngen Higen Svenneby or' /ys~r ~t han har betalt 
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~o9den forlanger - og fir - dom pa restanser. 

t\lf Jakobssø;ins sak mot brødrene Søren 8erger og -tarald frem


men an~~clende tømr'ler som de skal ha sluppet i elven fra Fram


menevja. (Jfr. 24.-8.-66)
 

Av tøm~eret var det 9 tylfter 4 stokker som ikke kom ti I ret 


te. 1.lf f,rever 7 :)rt tylften far det som ble bort..:.
 

Forilk: Tata,ld IJver '3 betale ID rur. llmed det første".
 

1 '+. sep 1." 1110 e r 1668. 

Alminnelig sakting på Vågstad tingstue i Nes.
 

Ti Istede: Fogden Anders Simenssønn, sor~nskriveren Kasmus
 

Jenssønn, lensmannen Søren Røtnes.
 

Lagrett: Halvor Høtnes, hans Fyrt, Amund Hundstad, Jon Fyri,
 

~ven køtnes, Sæbjørn Tveithau9, Tor kunni. (~B: 7lagrettemenn)
 

Fol. 49 b.	 Leses: ~orordning om proviant- og sm0rskatt, datert 28.-7.

16G8. 

Fogden har ~ej en rikJ~S 3tcvnin~ stevnet følgerIde: 

1. Kristoffer ug2~GS0nn fJr 10icrnJI. et bekreftes at han 

nå bor i ~ærum. Ingen møter p~ hans vegn~r. 

2. Oluf PaJlssønn Berg for slagsn~1 ~ed Knut Amundssønn Li I le

rrogner. utset~es. 

3. Guibrand Gudmundssønn f i~stad for leiermJI ned Ingeborg E

riksj~tter, hV0ro~ do~ skal være avsagt tidl~ger0. Gulbran~ 

sier at b~rnet ble f0dt forl2den vinter et~e~ jul. 

~a*y.Otr<'5Udd(lllsta~gXSililkx~cd JI'Jf Røtnes sak mot Halvor l\akkestad 

og Gunner VågstaJ for ~t de ulAnt tok ~ans båt ti I Hedemarken 

o J b r :J !d e den i ·L: m:n e r f I ~" t ing e n for I e cl ens o mmer. (d fr. 23 •- 7 • ) 

v sag t ::.:;unn e r VJ :; ; tad S f\ a I b .3 t·,: f () :- ul vi i 9 ta 9 3 rn c r k e r 

sø , v, og er ti II i 1",_, jT;2d He.I vor f.dr(:(estad p I i kt i g t i I å skafte 

eiermenn?ne d~res bdt us~add iyjen, - og betale for båtens 

br'Jk !fti I eierrmes ti II ige fornøy~lse". (Llet nevn~, at Gisle 

Vdgatad "participerer lf i s~mme båt.) 

FaClden har ~cd rikE'r~s sL~vfling ;:"v 28.··8.-08 stvnet hr. Samu


el Tra.n~ !for rester-enGe sagskat-t for 1,64 og 65. Anders $i 


menssønn legger fram fogden pa !..ingerike l;hristen Christens-e
 

sønns missive om samme skatt, datert 11.-8.-68. Heri oppgis
 
dt Trane skylder 92 riksdaler + rent~r.
 

p~ Samuel lranes vegn~r møter Kaartermester ti Ihest ~orten
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Sinc:he med	 Tr-&Il<:S shriitlige innlegl. Trane påstår deri 

Fal. 50 a.	 a t. It fl n il aT b td Cl. I t ska t ten for Q e t u are ne, Cl e 1st j I ARo

ders Simenssønns tidligere fui lmeKtig ~nders ByncheJ og 

dels til Nieis lolders fullmekti',juhrLten ",hristenssønn. 

V i dere påstår Tr-one dt han i khe er" p I i kt i 9 t i l il møte for 

venne rett, men for sine ordinære domer,::. - utsettes. 

Fogden har stevnet Sigrid Hansdatter pa grunn av et død

født Ea~R foster, "hvorti I menes at være arsak enten hun 

selv eller '>Iuf iJstegårds kvinne. n - Sigrid forklarer 

at Oluf 0stegJrds kvinne Kirstin slo henne, ferst ne~ 2 

slag unner øret, så slo hun !T'ed en liten kjepP J og ti Isist 

med en større "kjepp som ver en s 10tH Is-k ir:pc. I Ul':t saif!l 
.._---,. -	 .! 

me kom kvinnens sønn Hans inn (hfn so~ var t&rnefaren) 

og hjalp Sigrid, "ellers hadc'e lS Kirstin \'r:1 9jort c;.v 

(Yl (d hen n e fl • ~ a t Co k ~; i gr i d sit t 4 2; r ~; a Hi I t' bil r- n p i:. arr;, en 

o 9 9 i k !-' t i I Lek en. p" e n før s t ~ i k i< li u n li ;Ti f lu n d s t, d o 9 I o ;. 

~m~uut sey syne f..V I\mund.Hunrlsta<f. ~:iden =i-<~: rlln til 

Torer Husmo OD vP,r dEr 1 1/2 (L:'g. :.ik s§; ti I bake ti I 

Løken hvor hun fø(te fosteret. Sigrid b~skylder Kir~tin 

Lstcgttrd for 8 v~re sky!e i fosC2rets dozd. 

i/irstin øfitp.83rd som tr tils1toe, beriei;ter 'i;:t hun slo Si

grid ned noen s~cr kj~r~. Hun si~r ~t hun slo to ørefi~, 

ker, () 9 sid e r. ~:, () hu r r:e cl en I i ten V. j e~, fl e I ler ~; vol k 

"som unge karle oleyer at g~ til kirke med". Hennes 

S3nn Hans tOK svolken fra henne. 

Fol. 50 b. Prov: 1. Amund Hunds:ad. 2. Gunner Løken. 3. Tor Husmo, 

4. lure Eriksriatter
J 

huskvinne p~ LøKen. Hun er Oluf 08

tegJrds brors enke. lluf sier at hun er et avindsprov, 
fordi han engdng har slatt henne. 5. Helle (lunnersdatter, 

:....unne:r Løkens da-tler. 

Fal. 51 B. utsettes ti I nerte ting under 12 menns dom. 

Fogden har	 med rikens sl~vnin9 st_vnet følgende som ikke 

har betalt	 odelsskatt av eiendom i Nes: 
1. Hertvig Jxenle~ for odelsskatt av 1/2 puna 1 ~tanaug 

for 1(6)+, 65, 66, 67 Oy oE', årlig av pundet 11/2 riks,·a

ler. - Oxenlew møter ik~e. 

Fogden krever o9~~ 30 rdr. 3 ort 7 sk. av St3haugs besit 

t e ri: ~i n ~;j c r d, S o ili h :'Ui res 1 e rer p~ ska t. Le fl e, rn e n i kke kan 

betale for fs.".:tlgdonls skyld. Fogdr:'J' mener der"for at Ox

enlew CGS~ bor svar~ dette. Fra de 30 r~r. frac~r 9 rdr.~	 J 



137 

for h..'65, formedelst vanoflod. 

2. fbns l\riste~lssønn pa i<luke i 'lang pa Hede:nr:.:.rken for o-

d el sskatten a.v 1 sk i ppund B I i spuncJ i ~t røn: .. 1 skpd. 3 I i s

od. i Horgen o~~ 1 1/2 pund i Holter. 

3. TflOmas Holst ,;V kristiania for odelsskatten av Gren;, 

6 1/2 fjerding, for Arene 1663 ti I 68. ':,E'ssuten rester bon

den Tarald Greni 28 rdr. 11 sko i skatter sem fogden mener 

at landherren b0r betale. - Videre av Kjensmo 1 1/2 pund, 

hud 1 1/2 pund, Fjuk 1/2 pund" høtnes 1/2 pund 3 bismerpund 

smør. Mørdre 3 pund smør, Uråeng 1 fjerding for 1664, 65 og w 

66 .. senere er det innløst av 0detsman~en. - Thomas Holst 

Møt~r personli~ og begjærer utsettelse for ~ ~unne framleg

ge kvittalIser. 

Fo I. 5 1 b • :1-. O I u f Tor 1:-': S 0 nn Sork c fl e ~ i So I >li r- tor od c l :; ska t t a v 1 pu nd 

tunge i Fossum for leGt), 67 09 6e/ il so;" fjryni I be~jende .. på 

hvi3 v~yne ~&RS Jens Thommessønn hans svoger SVdrede". (OL 

iufs eller bryni Is svoger !') 

:J. uluf Vi Ilatssønn Strømnes \,. ;.,tronnes) av i'dde sogn (Raa

s0gn) for odelsskatt av H).g~n 5 fjeroinger, for 1665,66, 

67 og 68. lngen møter pi saksøktes vegner. 

o. Laurits Se/vik p~ Hurum for odels~katl av i fjerd;ng i 

',j orm nes. f- o r L J. Li r i t s rn ø ter Mi k h el Knut s s ønils bro r Mo gen s 

Knutssønnl Hdrstdd ined fu Il makt. 

Kjennelse: ve saksøkte od~lsmen1 skal framlegge sine 

kvitlanser for fogden I\nders Sirn:~ns~kHl"'l innen 2 måneders ut

I ø p. 

Fogden har stevnet følgende for resterenGe skatt~r: Peder 

o " nd J i.< er.. Joh a fl n e H;) l ter, Tor Unes I t. I i n e ~ k øyen, Han s Hu s

mo, ii i I:,> stu b [j E' r Li tj, o 9 l v;:> r :3 røn d Cl I • 

To rJ nes o 9 l v er \..1'" ø nd ei t møt er. r o r'_ I i ne ~ k ,~y ens var e r Hå

gen rytter. De andre møter ikke. 

Avsagt: Ue skal betale (c.s.v.) 

r ogden forlanger - og f~r - do~ pd restanser. 

Fogden oppbyr 1/2 run~ jordegods i h8lter, pantsatt av Jo

hanne Holter, - ti i henne €Iler nærmeste arvinger mot pante

rengenes vederlag, - el ters vil han la anskrive det seg ti I 
ode I. 

Fal. 52 a. fogd~n lar framsti I le for retlen en svensk løsgjenger Anders 

Anderssønn som skal ha oppholdt seg her uten pass en tid 
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lang, for utski I I iS sk&Ikhet han skal ha oegått. Anders 

sier at han er født i Sveriye i Grdtf~e sogn, og rømte 

derfra for utskrivnings skyld. i Høyen~ tor leden ar. 
- Utsettes. 

Arn'!' Il e 0~1 konsor ter har st~;vnei. /"r:IL,na Erder,g for en rug

br~te som lig;cf på dcrC3 ~iendom. S~ks0kerne har hugge~ 

brbten , men Amund har brent og s~da den, på 1 kvarters 

sæd. Le Ile(s besitrere) leg~er fram en autorisert kopi 

a ven l a 9rna n n s dom dilt ert L i ds vol I , a 9 i fl 9 6 t. Bot o I ph i 

afte~1586, hvori radelene mel lom Ile og bråeng ets. nev
nes. Henvis~i ti I åstedet. 

1:; • S li: Rt em beri ti 68 • 

Alminnelig sakting på Lauten (Løfften) tingstue i ~idS


vott (!) sogn. (Feil for 'jllensak~r.)
 

Ti Ist,::de: Fogden Anders SimenBsønn, ~or~nskriver,;,n has

mus Jenssønn , lensman nen Hans Hal va rs s øn '1 Fro gne r r'1ed fl e-re.
 

Lagrett: Ni Is Oppen, Jluf Børgen, ~ven Nafstad, Halvor
 

Vettal, Laurits Sørby og Amund Vettal .
 

Fogden har st~vnet Hertvig 0xenlew, Tønsberg provsties 

forvalter, angående odelsskatt av hans jordegods i Jllens

aker; 3 fjerdin'jer i i.:.røndal for 16<5, bL,., 65, 66 og 67. 
Fogden legger fram st~ttholderens resolusjon av 20.-5.
1664 på tre	 fogders~ Jens Pauelssønns. Anders Simenssønns 

og @ Peder ~ielssønns supplikasjon angående oppebørsel av 

odelsskatten. 

Fol. 52 b.	 Kjennelse: Hertvig J~enlew skal innen 2 måned~rs utløp 

anvise kvittanser han kan ha frskatten, for fogden An

de,-s Simenssønn. 

fogden ~~~ saksøker med riKens stevning 01uf Søndre Kjas 

rtled fler,_· for at han ferieden ar skal ha hug:et tjæreh .. gst 

i Dals skog. Oluf Kjas møter og sier at hr. H0ns ~~ Ul

lensaker har gitt ham lov dertil, ettersom han (preRten) 

den tid brukte Dal og ikke visste at fogden var det r~dig. 

Ol uf kjørte noe korn t i I byen for presten for ha'ls sam

tY~Ke ti I hugst~n. Oluf fikk bar2 3 tønner tjære av vir 

ket.- :'.vsagt: SalTice åvirke er forbrutt til fanddrotten. 

Uluf ~jos nenvises ti I å søke sin skadelidelse hos hr. 

lians Arendssønn for mishjem'il':l. Oluf skal gi fogden kost 
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og tæring. 

'.:; li I bran d Fur us e t s () l, e s for end o m SJ m for led ens o mm e r ska I
 

værc gangen mellor, ha:n og Jluf r"lørdre, hvi Iken skal være k~,<it:~
 

kassert av la~m nnen. Fogdpn forlanger å se lagmannens
 

dom, såfrer'.t han ik,~f' skal søh~ d~n første dom ti I ekeeku

sjon. C~iJ I brand :T,"!t"';- n~ S i er at I aG~annsdom[r:en f!r i hr.
 

hans' 9jemm~, og han er nJ i byen.
 

AVSa]: : Gultrand forele0Jes å skaffe lagmannsdommen ti 1

sted~ innen 14 d~gcr.
 

fal. 53 a.	 Led førnevnte rik~ns sti·vr.fng er ogSA Torsten Gjestad ti 1

talt for at han skal ha tatt 4 stokker tøm~er fra Svenning 

1 r ø 9sta;:ro 9 h u c; g" t o p p t i i s p on.. - Tor 9er p Ei sta r atSve n

ning lånte ham 2 stokker. Svenning er nå i AkersherredR. 

utsettes. 

Likeledes utsettes sak mot Torger Gjestad for tømmer han 

skal ha tatt, de salige Døli-karle ti Ikom~ende. 

i\li Is i~i Issønn 0t.dnyer ti ILJ.!es f;:>r 2 leier-r.'IÅI r:ied Marte 

.i a I vor s dat ter. ri ans c k e s der f l1 i for 2 it r. r. (t u f u I I e b ø

ter). 009 skal ~ats Stang~r ha betalt noe pd bøtene og 

skal na sagt gOd tor rest~n. 

!'1ats sorr: er ti Isteue, sier a.t hen ikk~ har sagt god for mer 

e il n d e :5 ni r. han nc. r bEt cl. It, ett e re' i N i I s "J i Iss ø n n d a 

skulde ha sagt at han vi Ide ekte Marte, den tid Jet f0rste 

leiermalet var oedrevet. Ni Is vi l "a ikke ekte henne. 

1\ v sag t : N i I s ;J i iss ø n n ska I bøt e 12 r : r ., o 9 der for ute n 

innestå Marte Haivorsdatter for den vanære han har ti Iføyd ~ 

henne, etter bi I lighet og dannemenns lovlige kjennelse. 

fogden ti Its-ler' i:åflS skindH fer at ti"n SKal ne.-. slått Pe

der SKind·r pa ~n fri lanasveg, 9 sla0 (ned en pisk, for 3 
uker siden. baOE i;j-J.n~ og Feder Møt",r. lians skinaer pastår 

at han bare sl;.; to eller tre slag med pisken, fordi Peder 

hadde ført ham i stCI- u I e i l i ghet med det kv i nnfo l k som en 

tid holdt ti l hos ham, og som Pede, t~adce besovet. 

( Jfr. 2 ~ . -8 •- (;8 ) 

Avs~gt: Hans skinder skal for sa~me hU90 og nv~rfall bøte 

e ørtuger 13 merker s01v ti l kongen, medmindre han kan lov

Vt.r~e seg for samre beskyldninq. "essutell skal han innestå 

P~der skindcr rett for (hans skade ved) nevn-ee overfall. 
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Ang~ende Peders beskyldning mot Hans på forrige ting, står 

det "ans skinder fritt for ei søke ham derfor. 

Fol. 53 b.	 Fogden har stovnet Tomas og Jørgen Huga for at de _ mot 

den heye øvrighets resolusjon - understar seg å male for 

endel p~ A~reppen, nvorved møllerne j Krakfoss SKjer for

kort. Fogden pastar at bJde de saKsøKte og de som har 

m&/t hos dem, bør bøte brevbrudd, hver 4 merker sølv. 

lamas Haga møter og sier at de enten I ite el ler intet har 

kunnet male for fremmede. - utsettes, da møllerne i 

Krakfoss ikke er tilstene. 

Fogden har på kongens og pa Ase Lyst~ds vegner stevnet 

Oluf Lystad. Jluf Ljst0.J m"nt:l- ik'",~. ;jkaj derfor bøte 

1 mar!< sølv, og 5kal gi sakS0kercn .,;se Lystad og hennes 

svager f'eder [gn~r (L:.igner) billig kost og tæring. 

Gulbrand Anderss~nl1 Kverner - lJed ful ;ir~.)ktiJ I:ski I Bøge

schoug - sakgøker ~2d rikene st vning av 29.-8.-08 Erik 

Kolstad for ær~rørige ord med viderp. (Jfr. 25.-7.-68) 

Som prov er innst.-=vnt: Knut f,o Istad. ,~'dbjør() f,o Istad, 

Abraham Jakobssønn her i sognet. og Guri ~ud~undsdatter 

8 j	 ørk e (B j ø,. k ?) i r,l es. ,I!J. , 'e l~ møt ',' r • Det be fin nes at 

Gulbj'Jrg er l.rik :~olstad0 ektekvinne. og at Guri Gudmul1ds

detter er et besovet kvinnfolk som har 2 b~rn, hV2rt med 

sin far. 
Knut i~,[';rgerGsonn (r:O l stad) pr;v(~r at ha.n herte u.ll brand 

kalte l~dk	 ~(olstad en bikkjegjelde:r, men jhrte iki,e at 

~rik k~lte	 uulbrand noen fakker. 

01.54 a.	 Erik lelstad rT!0ter og undskylder seg for sin eniolJigh .. t 

o 9 ber omat fl, i k kei J ens S 0 n fl L øke n rr, ~ b I i han s f u i I !Tt e (( t i 9· 

ette	 innvily,=s. 
ste v n i 11 S4 '2 ri kje r, fl e s u d ':J k t i 9 , d a sak s ø ~ e ren i k r, e b e v ise r+ 

på5i..anden. 

f()rJcnin~J orr proviant- 0;,1 ~,m0rskatc, Jat'!rt 28,-Leses: 
/c-,f • -0(.. 

M. Chrlsten Nielssønn, lektor i Kristiania - ved fullmek

tig ~.'ikkel Jenssønn Leken - saksøker v(-"!d rik.2:ns stevning 

/J, s e o ';:i :,~ i k kei L'y stad f ,) r ab J t s fd l o:; res ter end e Iande 

skyld.aH Mikkel Lyst~d møter o~ sier at han forlikt~ seg 

med,)Iuf Lystad forleden v-år angående jen parten lian tør 
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f- o I. 54 b. 

Fo I. :>5 a. 

bruKte, men ingenlunde sluttet noe derom pj sin værmors, 

Ase Lystads, vegner. Hennes navn ble ikke nevnt mellom 

Mikkel o~ Oluf den tid. Men Oluf Lystad skal senere ved 

vranc.; beretnin9 ha brakt det ti Ilandherren. - Ase som 

sel v ert i 1st '': de, pås tar a t fl U n Il i k ~: e har for I i k t sin 9il r d

oart fra seg". - utsettes. 

I . ~ .
Laurits Jenssønn U),8§ Hans Hanssønn og vi! luf,1 1'·/'0 av ij••''''''
 

Gjerdrum 50gn har ved rikens stevniny stev~et Rø1naug
 

Bjørke og hennes medarvinger tor sal iS l'~ls Bjørkes gjeld
 

ti I salig Laurits ~ørum, 20 riksdQler.
 

lamas Haga møter p~ enkens vegner, hennes barn og svogre
 

personl ig. - utsettes.
 

Hr. Hans Arendssønn - ved sin sønn Jonas Hanssønn - lar 

inngi sitt innlega angående det stevnemål som han med ri~ 

\kens stevning har søkt mot Ni Is 1<løften, Laurits Halvors

sønn Bogstad og salig Kristoffer Bogstads enke, for reste

rende landskyld. Jonas har ikke s Ive stevnin~Jen med seg, 

da hr. Hans reiste ti I Kristiania forleden søndags aften. 

Utsettes. 

De som rester ti I Maren salig m. Kjeld~ ti Ifinnes å beta-

le. Som hennes fullmektig møter Hans Nielssønn. 

f~ r ':' der i k V'1 LI t s ~; :Hl '1 ti! ta: ;- p cl. IT <; j o ,- !! Une fei ti ~ veg ne r A, r ne . 
Flindrum for gjelc.; ::':B riks-dilIE'r.
 

~rne møt~r og sier at han reiste med major~n ti l Tyskland,
 

ou men~r at majoren bør betale ham reisen. Arne svarer
 

på hvert punkt i majurens for~t:gneise: [te 6 rOf. som ma


joreb f0rst hrev~rJ sk~1 h&n ha ti ls~gt Arne for hans uma


ke. ~øi~~~xa"~~i Videre at den sølvbesiagne degen (som
 

h3. n had li e p ti rei sen) Il a r IH Il ved sin il j emk oms tie vert t f I
 

majorens hustr~, oy tok sin rytterdegen igjen. Og det par
 

pistoler skal !najorens Kvinne selv ila tatt igjen av Arnes
 
hus. utsettes.
 

r- o ;1 rj ,~ Il bet o ler for s Iakt,; 5;1 '.I e r ri 3 ,; il ii .- j \, ') t '- Ei t t i li r • 

Tinglyses: ct pant_brev utstedt av Gunner og Harald Olufs

sønner ,lV~U rskog, til lia Ivor In gj er I på 1/2 pund i Stok

ker"1erl hYQsel, n,i 9 :~rJ for Bf] rdr. Datert lngjer 2.-1. 

-1660. 
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Mikkel Jenssenn løken saksøker på Karen Gunnersdatters 

vegner Tarald 8kryta (Schr,tten) for 3 rdr. som hun lan

te ha~ fer 4 år siden. - Tarald sier at han lånte de 

J rer. av Karens søster Marte Gunneradatter, og har gitt 
henne leie derav. Han vil svare henne ~.x gjelden. 

Hvilket han er ti lfunnen å fyll<tstgjøre, med bi II i9 om
kostning, innen en halv måneds forløp. 

16. september 1668. 

Tinget fortsetter pl Lauten i Ullensaker. Samme lagrett 
og samme til$tede som 15.-9. 

Tienden angis. 

Fogden forlanger - og får - dom på restanser. 

Fol. 55 b. 24_ Jteptember 1668.L 

På skogen mel lom Solør og Odalen. Fogden Johan Stenkol I 
ikke møtt. Derfor ble der intet vedgjort. 

-.2°. september 16G8, 

Rettergang på strøm i Nes sogn, som Tor Erikssønn påbor. 

Lagrett: Oluf Veset, Kristoffer Unulstad, Amund Gren., 
Erik Rud, Anders Huse, Abraham leise. 

Besiktelse av Hu.ene: Stuen som de sidder udi - forråt

net. Må bygges ny og vil koste 14 rdr. tn kjelderb, 

likeså, 6 rdr. En stue som for noen ildsiden er oppbygd, 
mangler golv, vinduer og dører, vil kost,,: 4 rdr. En 

sto I pebu, man gle r tak, v i I kos t,e 1 r " r • Lad en kan enn d 

stå f noen år, vil koste å reparere: 2 rdr. Fæhuset er 
forråtnet nedentil, reparasjon vil koste 4 rdr. Kjøl.en 

Fal. 56 a. er forråtnet, må bygges ny, 4 rdr. 

Tor strøm er innstevnt av landherren for resterende land

skyld. landherren er Hans Torstensaønn. For ham møter 

Anders Anderssønn Bønche med fullmakt. Den resterende 

landskyld var forfalt ti I sista Jul. Tor strøm sier han 

har betalt 3 rdr. på den. Han legc;er fram en suppl ika

sjon aM datert 17.-9.-68, med resolusjon av 18.-9. 

Avsagt: Tor strøm skal betale det resterende innen 14 

FoI. 56 b. dager, og gi kost og tæring 3 rjr. 



- t43 

6. oktober 1668. 

Astedssak mellom 5tebsby i Kisen og Kopperud, etter utset

telse fra 25. september (~) 

Tilstede: ~B'••" [ensmannen Hans H~lvorssønn Frogner. 
Lagrett: Tor Berg ('), Oluf Algrem, Kristen Furuset, An
ders Algrem, HAgen Onsrud, Erik Vågstad, Bjørn ÅS, Oluf 
Stokstad,den yngre, Kolbjørn Vårum, Gulbrand Furuset, Oluf 
Onsrud og Oluf Børgen. 

Retten ble satt på Stensby på grunn av -den store sne" som 

samme dag falt. 
Saksøker er	 hr. Hans Arentssønn, ved rikens stevnIng av 

24.-8.-68. 
Prov: 1. lrik Brenni prover: Den tid han bodde på Stens
by som Tor nå besitter, da brukte han lauvbryting (Iouff
brøteng) mel lom stortjern og Dypt jern som ligger vestenfor 
brotten (?), og visste ingen skjelne mel lom Stensby og 
Kopperud. 

Fal. 57 a.	 2. ~nders Nordby pr0ver etter sin værfars, Markus Vesten
gens 'KBM ord: Den tid han kom opp til Stenbekken, sa m. 
Truls til Markus: "Dersom du lar dem på Kopperud gå over 
den ne bro e I ler bek k, aask a I ti u v il r e a v me d din gl r d • " 

3. Guri Tronsdatter prover: HUM bodde her pa Stensby 
6 (?) år, og hennes far bodde her før henne i 6 år, da 
hadde de eier til Sten bekken og ned tii Tronskleven og så 
neder midt i Stort jernet. De tok (= bygslet) det først av 
hr. Laurits, sogneprest til Ullensaker, og siden tok hen
nes mann det av Kari Jensdatter. Guri minnes at der var 
ingen hus der Kopperud nå står, men det stod en eng lade 
der. Guri sier hun er 50 år. 
4. Bergete HaJstensdatter, 60 år, prover sin fars ord: De 
på Stensby og Rotnebu sa at begge Stensby hadde wdtroedtz 
(~ utrast) til å bryte lauv imel lom stort jernet og Dyptje~ 

net. 
Fol.	 57 b. 5. Erik ~ud prover: En mann i Nes sogn, kasmus klokker, 

begjærte av Erik at han skulde følge ham ti I Kopperud for 

å leie et seter •. Da de kom ti I Jluf Kopperud, sa klokke
ren blant annet: "Jeg vil bygge meg et seter i skogen so~ 

Jeg lenge kan ha gagn av." Oluf svarte: Da kan du bygge 
deg et her øst i skogen hvor du vil. Nei, sa klokkeren, 

jeg vil bygge meg et ved tjernet. Oluf svarte: Så må du 
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byg~e på Transkleven nordenfor bekken, eJ lers hugger 

de ned for deg igjen, de Kisen-menner. Men bygg ikke 
senden bekken. 

6. Amund ~ertnes av Nes sogn prover sin kvinne Marits 
ord: At hr. Nils på Ullensaker var hennes fars salig 

Seming Vagetads hjemmelsmann til et seter kal fes Se
mingseter. 

7. Kirsten Jørgensdatter på Låvegg (Ioeueg) er stev
net, men møter ikke. Er et besovet menneske, og kan 
derfor. ikke prove. 

Fal. 58 a. Haui I (=Harald ?)~Kopperud har stevnet følgende 
(~·.~~~)prov ved lensmannsstevning: 

1. Oluf Stokstad prover at rette dele begynner i Brat
f~ss og i Korsbroen, derfra i Dypt jernet. Han er 60 år. 
2. Even Grøndalen prover: Rette dele mellom Kopperud 
og Stensby begynner ved BrQtfoessen og siden ti I bruf
fuen ved Kopperud, og derfra al I myeen opp igjen(nom), 
Derfra f Korsbruen, og derifra i Dypt jernet. 
3. Amund Grenl av Nes sogn prover at Børge Kud sa 

som fo regåend e. 
4.	 Tore Skryta (schryten) - som de foregående. 

For den innstevnte m. Throuels Nielssønn møter Jena 
Nielssønn Broch som fullmektig. 

Fol.	 58 b. Avsagt: Da pr"cv står mot prov, henvises saka ti I lag....
 

mannen 2. søgne etter st. Påls dag.
 

,2. ok to ber 1668 •. 

Ting på Bjørke da forordnede tingstue (i Eidsvoll). 
T i I stede: Fogden ,c\nders Simenssønn, lensmannen Gu 1

brand Bjørke med flere. 
Lagrett: Halvor ÅS, Torger Tønsåker, Hans Løken, Jon 

Hemli, Oluf Venjer, Hans Haga. 

Tinglyses: Et makeskiftebrev fra 01uf Grue og Oluf 
Mørdre utstedt ti I fogden Anders Simenssønn J meldende 
om Bårli foss (borlj foess). Datert Høtnes 14.-9.-68. 

Fogden forlanger - og fir - dem på restanser. 

a.	 16. ()ktober 1668.Fal. 59 

Ting på Vågstad tingstue f Nes.
 
Ti Istede: Fogden Anders Simenssønn, lensmannen Søren
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;.øtnes med fl~re. 

Lagrett: Oluf Veset, Kiøl Vøyen, Gudmund Sundby, 
ham Teisen, Amund Hundstad, Hans Knebrøt. 

Tiendeangivelse. 

Fogden forlanger - og får - dom på restanser. 

Abra

Fol. 59 b. 

21. oktober 1668. 

Alminnelig ting på Nannestad tingstue i Nannestad. 
Ti Istede: Fogden And~rs Simenssønn, lensmannen Peder 

Sørenssønn med flere. 
Lagrett: Hans'Ukustad, Paul Kabberud, Oluf Ukustad, 1

v~r Breen, Halvor Døli, Laurits Kringler. 

Fogden forlanger - og får - dom på restanser. 

Fogden har stevnet Gisle Hol, Halvor Amåf, ei ling Hetå
ker og Engelbret Jælberg for atski I lige bråter de skal ha 

hugget i kongens almenning, uten lov og minde. 
Avsagt: Hver av dem har forbrutt det som de ikke har med 

fogdens minde. 

30. oktober 1668. 

Alminnel ig sakting på Melstrøm tingstue i Odalen. 

Tilstede: Fogden Johan Steinkul, lensmannen Tor Os med 
fler~. 

Lagrett: Anders Mangset, Kristen Heer, Kristoffer Kjels
bøl, Laur!ts Gafterud, HAgen Moen og Jon Seter. 

Tinglyses: l. Et kjøpebrev på 1 skinn jordegods i Mang6~' 

set, uten bygsel, utstedt av Iver Kjølen i Hoff sogn, 
solgt til Anders Wangset for 5 rd~. Datert 2.-3.-68. 
2. Lt ~antebrev utstedt av Harald Knutssønn lannes på 

3 1/2 I ispund uten bygsel i Nedre 0n som er pantsatt ti I 
~rik Lauritssønn for 11 rdr. Datert 25.-5.-61. 

~ 

Fol. 60 a. 

31. oktober 1668. 

Tinget fortsetter på Melstrøm i Odalen. 

Samme lagrett og de samme ti Ist~de som 30.-10. 

Kristen Fenstad har på Ni Is Blekstads vegner stevnet Ha

raid Borstad: Harald har for 4 år siden byttet en hest 
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ti I Ni Is 8lekstad. mot et skyd. Førstnevnte hest skal 

være frakommen Jluf Rolfssønn Holmen i Grue sogn - på 

Kristiania bymark. og siden være byttet og solgt flere 

ganger. Ni Is 51ekstad byttet hesten ti I Kristan Fen

stad. som byttet den ti I Syvert Børgerssønn i Kristia~ 

nia. Der kjente Oluf Kolfssønn den igjen og fikk den 
ti Ibake. Syvert 8ørgerssønn fikk så dom over Kristen 

Fenstad. at Kristen skulde beLle ham 13 rdr. (Jfr. 
5.-8.-1667) 
Harald Borstad svarer at han hadde byttet til seg hes~ 

ten av Torsten i Bjørnstrette j Akersherred~. 

Avsagt: Harald skal betale saksøkeren 13 riksoaler * 
+ 0mkostninger 2 rdr. 

Fogden lar framsti I le et kvinnfolk. Marte Olsdatter. 
som forleden sommer skal ha løpet av med en ektemann. 
Gudmund tømmermann, før tilholdende på Bryni Isrud. 
Marte forklarer at Gudmund truet henne derti I. De gikk 
til Sverige,g var på en gård kalles Bråne i 8 dagers 

tid. Da drog Gudmund R~ •• ti I Norge igjen og lot hen
ne bli der.	 8 dager deretter kom Iver Luker dit ette~ 

henne. og forega at hennes foreldre hadde sendt ham. 

Men da de kom på hjemvegen, sa han at det var Gudmund 

som hadde sendt ham. Da hun kom hjem, var Gudmund 

"affdragen",	 og hun har iKke 'alt m~d ham siden. Marte 
ti Istår at han hadde med henne å besti Ile to ganger. 

Hun er 15 år	 gammel. 
Gudmund tømmermann har rømt fra sin kone og 6 barn. 

Etterdi samme kvfnnfolk er ung og som umyndig, til~ 

med tiltruet av mannen som henne betåbet og medlokket. 
så er hun dømt ti I å entvige dette fogderi for forarg~l

se skyld, og under vedbørlig stKBff høyere straff seg 

her ikke å la finne, og det innen 3 solemerker, - et 

tersom fogden esket dom heri. 

IFol. 60 b.	 Leses: Generalfiskalens missive til fogden. datert Rør 
31.-8.-68. om å skaffe en skriftlig designation på 0

delsgodset her i .a~~at fogderiet. og på hva hver land

herre har oppebåret av sitt gods. 
Hvoretter fJgdens tjener Dirich Jakobssønn framesket 
hr. Laurits Grues landbønder ti I å aggi sine avgifter: 
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1. laurits Steinerud (? "Stensrud' bygslet av sin far før 
går-aen ble pantsatt ti I hr-. Laurits, 3 fjerdinger. Mens hr. 

Laurits hadde pantet, betalte Laurits S. la.dskylden med 5 

ror. pundet, og holding 1 1/2 rdr. Men siden Jens Thommes
sønn fikk pantet, da gir han årlig 1 1/2 rdr. for fjerdin

gen. 
2. La ur i t s Li Ise t , har bod d de r i 11 cl r , ga 25 r dr. i før st e
bygsel for 1 skippund. Item vandt hr. Laurits en seter un

der gården for noen år siden. Laurits L. ga ham 5 rdr. i 
førstebygsel for den. Sener~ bygslet hr. Laurits halve se

teren til Oluf Ulleren for 5 rdr. (o.s.v.) 

3. Ting-Os ligger øde.
 

4.' l uf Opp;
 
5. Oluf Li I le-Ul leren, bodde før på LI lingsrud i Vinger, byg

slet l i l I e-U I ler en for 8 års ide n I - (a. s • v • ) 

Fol. 61 a. 6. Gunner Tronbøl, har bodd der j 11 år - (o.s.v.) 
7. Tor Helgedagsrud (haldaxrud), har bodd der i 6 el ler 7 år 
(o.s.v.) 
8. Gulbrand ~nerud, har bodd der ved 20 ar, 

9. Hågen Spikset, har bodd der ved 10 år - (o.s.v.) 
10. Søren Spikset, 

11. Oluf Sundby, har 2 skinn uten bygsel av hr. Laurits gods 
(o.s.v.) 
12. Rønnaug Skjulstad - vet ikke hva hennes s~lige mann ga 

i førstebygse I, 
13. Nordre Skjulstad ligger øde. 
14. Assums besittere møter ikke. 

15. Gulbjørg 0stegArd vet ikke beskjed om førstebygslen, -
Fal. 61 b. 16. Stomperud8, ingen møter. 

17. Sutterud, ingen møter.
 

(Lei iendingene forklarer utførligere om sine avgifter enn
 
her er gjengitt.)
 

Ettersom den eng kirkegods som før var brukt under Nedre Se

ter, skyld 11/2 hud, ikke har vært brukt av Nedre Seters a,·" 
besittere i 4 - 5 år, og fogden dog krever dem for skatt av 

engen, forlanger Kristoffer Seter tingsvitne på dette, seg 
ti I befrielse og undskyldning. 

16 • no v em ber 1668 • 

Ute n sted. ( UI len sak e r preste gård ?) Eks t rarett i f ø I 9e Ia g_ 

mann Peder HegerfeIds kjennelse av 3. søgne etter vinternat
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Fol. 62 a. 

ten 16G8, og rikens st2vning av 31.-10.-68. 

Lagrett (fra Gjerdrum); Ujørn Olstad, Ni Is Gjerdrum, 
Gulbrand Smedstad, Hans Brådal~ Gulbrand Asmyr, Hans 
Fjælstad. 

Fogdens fullmektig Mogens Lauritssønn forlanger utset

telse 4 - 5 dager, for at fogden som er i Kristiania, 
kan komme tilstede. 

Fol. 63 a. - Utsettes til 21. november (~). 

20. (:} november 1668. 

Atter rettergang på Ullensaker prestegArd. 
Tilstede: Lagmann~n ?etter HegerfeId. 
Lagrett som 16.-11. 

il 
I 

Fo I. 
Fo I. 

Fal. 

63 
64 

65 

b. 
a.

b. 

Fogdens fullmektig Mogens Lauritssønn legger fram An
ders Simenasønns skrivelse, datert Kristiania 18.-11. 

Maren Michelsdatters fullmektig Johannes Paulssønn inn
gir hennes lagverge ~jels 8ert~lssønns innleY0. 
Innleggets innhold gjengis. 

6~ b. - 65 a. Feldermands ful lmektiy l\iels Berg svarer 
på Bertelssønnø fnnlegg. 
Utsettes til 30. november. 

28. november _1668. 

Ekstrarett på Gjerdrum tjngstue i Gjerdrum, ifølge ri
kens stevning av 16.-10.-63. 
Saksøker er Engelbret Tærud fra Skjedsmo. 

Saksøkte er: Salig Jørgen Vangs enke og hennes barn, 

og salig iyvert Torshovs enke og barn, - angående et 
fJrmynderskap som de sal(g~ menn har vært betrodd for 
Engelbret Tæruds kvinne Ra~gdi Tærud. 

Ti Istede: fogden Anders Simenssønn og lensmannen Jens 
Lauritssønn Sørum. 

lagrett: 

Tor Hval, 

Oluf Fjælstad, 

Tron Gjerdrum, 

Hans 

Jluf 

Fjælstad, Kjel I Fjælstad, 

halv~rssønn Sandum. 

Ful. 66 a. 

Som tui Imektig for Engelbret lærud møter Jakob Kristens

sønn på Værhaug som er forordnet prokurator i Skjedsmo. 
Salig Hans Bynches og 6 menns dom om denne sak, datert 

Gjerdrum tingstue 23. juni 1649, leg~es fram. I denne 
dom ti Ifinnes de salige menn å svare Rangdi Anpersdat

ter for hennes anpart av odelsjordene: t~ix 1/3 av 1 
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piJnd i Haugen i Hø Iand og av 1 f jerd ing i Barbø I - som 

var ti Ifalt henne ved arv, og som vergene skulde ha oppe

båret landsk~lden av ti I like med sine egne parter. - Vi
dere inngir Jakob Værhaug 2 gamle skiftebrev, det ene da

tert Ar3tad 29.-1U.-!~ja 1634, det andre 18.-10.-1642, 

om kangeis arv i løsøre. Av dett.e løsøre ti Ikomner det 

. d~ saksøkte bare i svare for 1 ku som var ti Ifalt hangdi 

etter bestefaren. 
~ 
l i I gjensvar møter " Amund og Hans Vang på egne, sin mora 

o 9 søsters vegner, - og Jon og V i I I um Syvertssønner pa 
egne_ sin mor Mar~e Torshovs og si.e søstres vegner. 

F<;i f\ ris to f fe rGi slevol I sve 9ne r in ø ter fJ i Is Gj e r d ru m• 

Jon Syvertssønn legyer fram: 1. "~n sedcel som et pante

brev, dog (kke tinglyst", i den mening at Hening Hønai og 

Hangdi Tærud skulde ha pantsatt Syvert Torshov 7 1/2 li8
pund i Haugen for 20 rdr., under Henings bumerke og Jon 
og Klernet Hønsis signeter, datett 10.-4.-1643. 
2. L t provsbr0v under 3 menns signeter, på f;angd i Tæruds 

ord og bekjennelse om ~O rdr. som hun skulde ha fått for 

godset, ets., datert 5.-10.-1654. De 3 menn er Bjørn Ol

stad, Oluf og Harald Arstad, som al le nå er ti Istede og 

vi f bekrefte sitt prov med ed. 

3. Ln sedaet angående Haugens ødeliggeise j noen Ar, og 

ds omsider antatt ti I bruk av salig hr. Peder Jenssøan i 

ett ar, for landskyld, men uten bygselpenger. uatert 19.

3.-1646 under salig hr. Peders hånd. 

Jakob Værhaug inngir en seduel fra Haugens oppsitter 

Helle Haugen om hvor lenge han ga ~yvert Torshov og Jør

gen Vang landskyld. Datert Haugen i Høland 7.-9.-68. 

Fol.	 66 b. - utsettes ti I tinget 7.-12., hvortil Jon og Klemet Høn
si skal innkalles som prov. 

30. november 1668 •... 

hetten satt på Ullensaker prestegard. (Jfr. 16.-11 og 20.
 

-11 . -68.
 

Ti Istede: på fogdens vegner hans fullmektig Mogens Laurits


sønn, "og jeg for hasmus Jenssønn soni nu idag holder ting
 
i Odal". (Fullmektigens navn ikhe nevnt.)
 
Lagrett: Som 16.-11.
 

Hr. H'ns Arendtssønn er selv ti Istede og erklærer at det
 

ikke kommer ham ved å svare til saka. Hans fullmektig
 



r""""~ 

- 150 -


Niels Berg er ikke ti Istede. 

På Niels Bertelssønns vegner møter Johannes 

med et skriftlig innlegg, hvori sies at han 

lere lagmannens dom (ti loverhofretten). 

Paulssønn 

vi I appel

Fal. 67 a. 5. desember 1668. 

Alminnelig sakting på Lauten tingstue i Ullensaker. 

Ti Istede: Fogden Anders Simenssønn, bygdelensmannen 

Hans Frogner, sorensKriveren kasmus Jenssønn med flere. 

Lagrett: Gulbrand hud, Amund Vettal, Laurits Sørby, 

Anders Ile, Peder Ramby og Bjørn As. 

Fogden forlanger - og får - dom pa restanser. 

Fal. 67 b. Fogden tiltaler Klaus f\olby for at hall skal ha slått 

Gunner Kolby på tingvegen forleden ting, bl~ ~g blodig. 

Både Gunner og Klaus er ti Istede. 8egJe sier at det Bk 
skjedde på deres hjemveg på Stanger, og kam av at G~n

ner skyldte Klaus for at hans svin hadde ett opp endel 

av Gunners korn. De er nå forl iKt. 

Avsagt: Klaus skal etter tingfarfbalkens 5. kapitel 

bøte 8 ørtuger 13 merker sølv ti l kongen. 

Fogden har stevnet Gulbrand Furuset for at han forleden 

på Stanger skal ha slått Kristoffer Kjas. Ti l prov fram

kBI les Kristen Stanger. - Gulbrand kal ler både Kris

toffer Kjas og Kristen Stanger for løgnere. - utsettes. 

Vide-re tiltales Gulbrand Furuset for at han på en ret. 

tergang forleden holdt på Stensby, skal ha slåt~ Erik 

kud fra Nes.50gn. Gu I brand benekter dette. - utsettes. 

- "Ellers var Gulbrand drukken oy meget uskikkelig for 

retten." 

Fol. 68 &. Mikkel Jenssønn løken - som fullmektig for Christen Ni

elssønn, lektor i Kristiania - fordrer dom over Mikkel 

og Åse Lystad for resterende landskyld og åbotsfal I. 

Jtsatt fra 15.-9.-68. 
Ase og Mikkel møter. Mikkel vedstår sitt forl ik med O

luf Lystad, mens Ase benekter å ha innyåtl forl Ik. Hun 

påstår at selv om hennes bygsel er forbrutt på grunna 

av etterstående landskyld, så er hun I ikevel den nærmes

te ti I å bygsle samme gårdpart p~ny, og ikke Oluf. Det 
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samme påstAr	 hennes svoger Peder Egner, og fogden støtter 

deres påstand.
 
Avsagt: Ase Lystad har forbrutt sin bygsel av de 4 lispd.
 

i Lystad. Det eraktes bi I I ig at hun betr0es samme letemål
 

igjen mot førstebygsel • Angående åboten utsettes ti I våren.
 

Fol. 68 b.	 Sak mel lom salig Gyri (Gyrre) Sørums arvinger og Truls BJør

kesenke Røn na u9 Q g he fl nes med a r v inger. ( Jfr. 15•- 9 •- 68 ) 
For saksøkerne møter Hans Hanssønn og Vi I turn Mo for seg og 

sine medarvinger, - den førstnevnte med fullmakt fra Jens 

Lauritssønn Sørum som er syk. 
Hans Hanssønn legger fram salig Laurits Sørums bok hvori 

finnes skrevet at anno 1633 den 19. februar har Truls BJør

ke lånt av salig Laurits Sørum som var hans svoger, 40 rdr. 

hvorav renter er betalt iii innti I og for anno 1643. Den 
8. september 1660 er hov~dsummen betalt, og da blir ti Irest 

2Ord r • irenter., s orY! s a I i 9 Tru Is 8 j ørk e under e ~e n hån d 

lover å betale med dag og stundtr. 
Prov: Bjørn Olstad og Gulbrand Lnger som var ti Istede som 

"byttingsmenn" på Bjørke, da Paul Christenssønn foretok re

gistrering der 11.-6~-63 etter salig Truls. 
Tomas Haga påstår at Gulbrand tnger ikke bør prove, da han 

er besvogret tid Hans Hanssønn som nå har salig vi I lum 

Jenssønns etterleverske, som (d.v.s. Vi Ilum ?) var sal ig 
Laurits Sørums brJr. Påstanden tas ikke ti Ifølge. 

Fol. 69 a.	 Bjørn ,)Istad og Gulbran~j Enger prover så om registreringen 

på Bjørke. Det ble ikke noe skifte av, utenom at Qvels Ile 

fikk godtgjort for sitt krav. Rønnaug beholdt boet uskif

tet. Registreringen foregikk samtidig med at Rasmus Jens

sønn var på Ullensaker og registrerte boet etter salig m. 

Kjeld. - Rasmus Jenssønn som selv er interessert (tinget 
er innført av hans fullmektig), opplyser at salig Laurits 

Sørum krevde gjelden på Bjørke, da kasmus Jenssønn kom dit 

lørday etter at registreringen var begynt onsdag. Soren

skriveren svarte da Laurits: RAk skarn, har I fått hoved

stolen, så er det Skarn, så får I intet av renten." 
Henvises til overdommeren (,:lagmannen). 

Hr. Hans Arendtssønn, hans sak mot Laurits Halvorssønn Bog

stad, salig Kristoffer Bogstads enke Marte Jakobsdatter, og 

Ni IsAn der li s ønnKl ,:1ft en for Iand sky Id. Ut SOl t t fra 15 •- 9 •- 68 • 
Fo I. 69 b.	 Hr. ~ans har sendt fu Il makt t I I Mi I;>, e I Jenssønn løken om å 

føre saka. Men Mikkel har allerede gått hjem •. Fogden befa
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ler derfor Toma. Haga å legge fram stevning med mere. 

Hva Tomas s~ gjør. Mel lom annet leg er han fram et 

skrift angående Gisledalen, først som et provsbrev og 

ti I slutning som en dow, forfattet og skrevet med hr. 

Hans' egen hånd~og under hans Si~A.t hånd og signet, 

datert 17.-6.-1663, - »som skal være passert i Jlbjørn 

Tveiters, Laurits Olstads,og Gun~er Jistads nærværelse 
j 

men ikke beseglet av dem. 

Lats HaNorssønn Bogstad 

seg. Marte Jakobsdatter 

Hans har tatt fra henne 

i~l Is Anderssenn legger f~am sin 

dalen el ler Bakken, utstedt av 

1654. - De,tsaksøkte sier 
• at

som de ni 8tevne6~er betalt i 

har ikke sin bygselseddel med 

har bare en kopi av sin, da hr. 

ori9inalen. 

bygselsed0el på Gisle

salig m. Kjeld 22.-4.

at landskylden for 1667 
rett tid. Men for 1666 

ti Ibød de ham landskylden betimelig samme ar, men han 

(presten) vi Ide ikke ta mot dell. Derfor leverte de 

landskyldspengene i retten ti l fogden. Fogden bekref~ 

ter dette. 

Fol. 70 a.	 Kjennelse: Sl - - fornødiges hr. Hans' forklare hvor
for han krever for 1b67 som skal være betalt, og ikke 

for 66 som resterer. Derfor utsettes. 

Fogden spør laurits Olstad 

som hadde befalt aem å være 

nevnte provs- og domsbrevs 

terdf sådan handling burde 

ren til vitende. 
Begge svarer at at hr. Hans 

og Gunner Olstad om hvem a 

nærværende ved det oven

beskrivelse 17.-6.-63, et~ 

være fogden og sorenskrive

selv kom til dem og begjær~ 

te at de vi Ide følge ham ti I Gislebakken, hva de så 

gjorde. Da de kom dit, hadde han bud etter de vitner 

som ~r nevnt i brevet. 
Fogden arresterer offentlig samme brev ti I A forbli i 

retten ti I sakens utgang. 

z. desember 1668. 

Alminnelig sakting på Gjerdrum tingstue i Gjerdrum. 

Ti Istede: Fogden Anders Simenssønn, sorenskriveren 

Lasrnus Jenssønn med f Ier.;:. Lensmannen syk. 

Lagrett: Jluf Fjælstad, Kjel I Fjælstarl, i~a~ Tore Hval, 

Tron Gjerdrum, Ol~f rlalvorssønn Sandum og Kristoffer 

Løvstad. 
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~ogden far langer - og fJr - dom på restanser. 

Fol. 10 b.	 Tinglyses: Et skjøte utstedt ai velbårne oberst Ditlef 

Brochdorff til Anders Simenssønn, iblant mere r;eldende om 

søndre gården Gjerdrum, 2 1/2 pund i~fjerdjng tunge med K Vl 
bygsel. Gatert Kristiania 15.-11.-68. 

Sak mel lom Jakob Værhaug på Engelbret Tæruds vegner, og sa

lig Jørgen Vangs enke EI ine med flerE. utsatt fra 28.-11. 

Prov: Klemet Hønsi prove r om de 20 rdr. som salig Syvert 

Torshov betalte til Heming Tærud, og som Heming mottok på 

sin bror Paul Tæru5s vegne r • De er utlagt pa godset ti I 

pant som sed len lyder. 

2. Heming Hønsi prov er at han etter sin fars befaling gikk 

opp og oppebar de 20 rdr., som han skulde ha av sin fx~ 

bror Paul Tærud for sin andel av odelet i Tærud. Payl had

de Rangdi Andersdatter ti I ekte, og er nå død. Da sa hans 
far til ham at godset Kunde følge Syvert Torshov ti I pant 

innti I han fikk sine penger igjen. 

Jakob Værhaug svarer ti I dette at de 2Q rdr. er mottatt pa 

godsets landskyld og rettignet, og at Heming som er Rang-

Fal. 11 a.	 dis værbror, er hennes avindsmann og ikk~ kan ti Istedes å 

prove i denne s~k. 

Av byttingsbrevet datert Arstad 16.-10.-1t42 saes etter sa

lig Tore Arstad, som denne arver fal len etter, sees at det 

er bare 1/2 år .tt.~ senere at godset ble pantsatt for de 

20 rer., så ingen landskyld var forfal len den tid. 

Mot de 3 prov: Bjørn Olstad, Oluf Arstad og Harald Årstad 

(nå boende på Finholt), deres vitnesbyrd, påstår Jakob Vær

haug at han skal bevise det anderledes. 

Fol. 71 b.	 - Henv'ses til overaom~eren. 

8. desember 1668. 

Alminnel ig ting på Holter tingstue i Nannestad.
 

li Istede! Fogden Anders Simenssøn~, sorenskriveren Rasmus
 

Jenssønn, i lensmannens ste4som er syk, laurits Christens

sønn, - med flere.
 

lagrett: Knut kovot, Oluf Eik, Even Lik, Nils Elton, Paul
 
Haugerud, otuf H. Eik.
 

Tinglyses: lt pantebrev ut&edt av Oluf Lauritssønn Brøstad
 

her i sognet ti I hans værfar Halvor Ingjer i Ullensaker,på
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2 skippund malt i Brøstad med bygsel over hele gården, 

pantsatt for 250 rdr. Datert 21.-8.-67. 
2. Et kjøpebrev utstedt av oberst Oitlet Lrochdorf 

til Even Je.esønn 0stby, på 1/2 skippund tunge og 1 ~ 

bismerpund smør i Østby (Oussby) som selgeren hjemler 

ham etter den måte "som det hannem av k. M. forsikret 

er". Datert Asak 7.-12.-68. 

3. Et underpantsbrev, utstedt av m. Trugels Nielssønn 

pastor et præposit i Kristiania~ ti I hans sønn hr. 

Christoffer Trugeissønn, s0gneprest ti l Hedrum, - på 

Kråkfoss kvern og sagbruk pa den vestre side liggende, 

for 540 rdr. Datert Kristiania 22.-10.~68. 

Fol. 72 a. 4. Ober3t Brochdorfs skjøtebrev på Asakskogen, 2 I;s

pund skyld, som han har avhendt til fogden Anders Si

menssønn til evindelig odel, med like vi Ikår som SøM 

det er ham av kongen betroet. Datert Kristiania 15.
11.-68. 

Fogden forlanger og får - dom pa restanser. 

Fogden har stevnet Jon rytter fra Elton for at han no

en tid siden i et barsel på Elton skal ha slått Jon 
f6rmarsk (foermarsch), en stakkels gam~el mann sam 
fulgte fogdens hester, - og støtte ham filden. 

Jon rytter nekter. utsettes for at to prov - Tor Låv

egg og Tor Hua' (= Hol ?) - kan stevnes. 

utsatt sak: Alf Jakobssønn på even rinstads (i Eidsvoll. 
vegner, mot Kristoffer Engelsrud angaende lån 30 rdr. 

(Jfr. 10.-9.-68) 
Fol. 72 b. Avsagt: Kristoffer Lngelsrud skal betale de tante 30 

rdr. + omkostning innen halv m~neas utgdng, - men ska! 

ikKe svare renter av lånet. Derimot stlr det Kriste' 
fer fritt 1 søke ~ven finstad og hans hustru for hjem

megave. 
Kristoffer betaler straks i retten de 30 riksdaler ti. 

ful Imekt~gen Alf Jakobssønn. 

9. desember 1668. 

i\ I rn inn e I i 9 S:. k t ing- på l\" yre r t i ilJ stuei,: i ds vol , • 

Ti Iste,e: Fogden Ander's Si.-nenssønn, sorenSKriveren 

r',asmus JenGsønn, lensmannen Gulbrand ojørke med flerc~. 

Lagrett: Alf Doknes, Tarald Våler, Jluf Hanssønn Ven
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jer, Torger Tønsåker, Hans Løken, Gunner Blekstad. 

Tinglyses: Oberst Ditlef Grochdorfs skjøte ti I fogden 

Anders Simenssønn på f01gende gårder og plasser her i sog

net: Hognstad (i<r:;ngstad) 2 kalvskinn, 0yangen (øungen) 

21/2 lispund, Rognstad 2 skinn, Bratli 2 lispund, Vestli 

1 skinn, Haug 2 skinn, Kognstad 2 skinn U), Sandvik 
(Sanduig) 4 skinn, Rognli 2 skinn,Jg Bergvatn 2 skinn. 

2. Skjøte fra Anders Simenssønn ti I hr. l.Burits Gram på 

Cratli i Hurdal, 2 lispund. 6ate r t Gjerdrum 2B.-11.-68. 

Fal. 73 a. 3. Et kjøpebrev utstedt av lJrald våler og hans bror An

ders Iverssønn ~i ti I Asbjørn Ljødal (1 liøuol) på 6 lis~ 

pund i Liøuol. Videre har de overdratt ham 6 lispund pan

tegods, - ialt for 60 rdr. Nok har Nils Sandholt avståt{ 

3 lispund pamtegods ti l Asbjørn for 8 rdr. Datert Våler 

1 .·-6. -66. 

Fogden forlanger og får - dom pl restanser. 

Fogden har stevnet Bryni I Hjera (hiera) for slagsmål be

gått mot Inger Olsdatter som nå er festemø med Jens Holst, 

en rytter som er innkvartert sammesteds, - skjedd på Rå
holt (~ Røholt) i begravelse. - Br}ni I nekter. utset
tes ti I imor~en, og Jens Holst da å være ti Istede. 

Fogden har stevnet Børger Boksrud og Laurits Taraldssønn 

forrli de begge skal være beskyldt for horeri begått med 

Marte Taraldsdatter: "flJrige tjent ti Isamn;en" hos hr. 

Laurits Gram. ";'ile tre var nu til ords med hverandre." 

Milrte beskylder begge for å ha hatt med henne ~ besti I le. 

Laurlts vedgår dette, men Sørger nekter. "Hvorfor hun 

teeoe ham opp i øynene at han forleden natt ti I annen pib

sedag hadde legemlig omgjengelse meG henne." .. utsettes. 

Fal. 73 b. Fogden har stevnet Askil 0yangen (øung) for leiermål med 

In 9e r Se vol d&dat ter, - som fø r 1'1 a r vært bes: V et en gan 9• 
han erkj enner, - v i I i kke ekte henne. 

Aski I skal bøte 12 riksdaler. 

Fogden forlanger at han skal sti I le kausjon, da han er 

svenske og er kommet hit uten pass. Dessuten gis han sak 

("besages") for slagsmål med Peder kud(?). 

Da Aski l ikke kan sti Ile kausjon, ti IkJennes han å arbei
de i jern, innti I han ~ kan fortjene sigten. 
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sets forvalter, - ved fu! Imektig Hans Nielssønn - har ved 

rikens stevning av 28.-10.-68 stevnet Knut og Hans Knuts

sønn Venjer (Winger) for resterend~ landskyld, og for at 

faren for noen tid siden skal ha opplatt halvparten av 

gården for sønnen, og dog har den siden selv brukt, ale

ne under det skin å forsnilde landherren o~ øvrigheten. 

Knut og Hans møter. - utsettes ti I imot-gen, om ikke 
forlik dessforinnen skjer. 

På Niels Tolders vegner forlanger Hans Nielssønn "sann

druelig underretning- om hvor lenge lynes sag har ligget 

ubrukt. Grander og nest boende sier at den ikke har vært 

Fol. 74 a.	 brukt i noen ~fden oberstløytnant Michel Opitz brukte 

den. - Tingsvitne. 

11. desember 1668. 

Alminnelig ting på Vågstad tingstue i ~es.
 

Tilstede: Fogden Anders Simenssønn, sorenskriveren kas


mus Jenssønn, lenemannen Søren f,øtnes med flere.
 

Lagrett: lven Røtnes , Halvor køtnes (innskutt: Amun~
 

Hundstad i .....•. for haldwJ, j\.mund Hundstad,(innskutt:
 

J ~) n Fyr i i øst e gård s s a I~ ), Sæb j ønll vei t h a u 9 , ~ ri l a k F j uk,
 

Gulbrand Mørdre, Jon Vågstad, Otter ~trøm, Gunner Frog


ner, ~)Iuf Henn; (hinden), Amund Bre'::n og Gudmund Sundby.
 

Oluf Paulssønn Bergs sak mot Amund Knutssønn Li I le-Frog

ner, angående ødegarden Li I le Frogner som er forbrutt ti I
 

k~ngen etter foregående dom.
 
S::gge vi I l"Ise gården igjen, og fogden vi I la den løse
 

gården som har best rett,
 
Framleg:~es: 1. t:t skiftebrev om odelsgods, datert 12.-4.
 

-1647. 2. Et makeskiftebrev d~tert 1J~*.~*xt'.l 29.
 

-1 •-1 650. 3. Et f:) r I i kei ses bre v o 'Ti Li l I e Fro 9ne r , at
 

Amund Knutssønn skal nyte garden mot panterett for 25
 
rdr. som det før har fulgt Paul, datert 13.-7.-60.
 

4. ~n ~ergaments dom datert Oslo lagting 3. søgne etter 

pals~esse 1589. 5. Cen hjemtingsdem hV8rmec godset 

er t i Idømt kongen, di:dert 6.-8.-67. 

_ Amund Kutssønn og hans sønn Knut Amundssønn inngir et 

skt~ftlig innlegg. 
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Oluf Paulssenn påstår at ødegården bør løs~s av ham, da 

han og hans søsken har odelsretten. 
Avsagt: Jluf Paulssønn og hans medeiere er berettiget til 

å l øse Li I l e Fro 9ner . fi O9 ett er d i han i k ke be 9 j ære r ti 

drive Knut og Amund fra gården, - -" (o.s.v.) 

Fal. 74 b.	 Sak mel lom .Sigrid Hansdatter og Kirstin, Oluf ØstegårJs 

k v inn e ang åend e det d :o d fø d t E: bar n. ( Jfr. 14 •- 9 •- 68 ) 

Oluf 0stegård møter på sin kvinnes vegner. 
Avsagt: Kirsten 0stegård frifinnes tor a være skyld; fOG

terets død, men skal for sin gjerning (d.!'.: for å ha slått 

Sigrid) høte etter mannhelgebalkens 17. kapitel. Hennes 

ti Itale forbeholden til ~ søke Sigrid Hansdatter for ube

visliy tillegg. 

Fogdens sak mot hr. Samuel Trane angående resterende 8ag


skatt. Utsatt fra 14.-9.-68.
 
Ingen svarer pi Tran~s vegner, enda hans sømn Hannibal Tra


ne ert i 1st ed ••
 
Avsagt: Samue I Tra.ne bør 9 I saksøkeren b i I I i 9 kost og tæ

ring, og bøte sfn si9t (fe r ut~blivelse) når han søkes
 

derfor for sin ordinære domf':er. 

Fol. 75 a.	 Fogden har stevnet Rasmus Mattissønn Dystland for leiermål 

med K&rl RønnAI8 datter. ~e skal nå være trolovet, men 

kvinnen er ennå ikke forløst. Rasmus~r reist til byen, 

men hans far er tilstede. - utsettes. 

Fogden har likeens stevnet Oluf Olufssønn Skarnlng for lei 

ermål med Johanne Amundscatter. Også de skal nå være tro

lovet. - utsettes. 

Fogden ti Ital~r Sverkei Avol for gjeld 10 rdr. ifølge obli 

gasJon. På S~erkels vegner svarer Jens Thommessønn og lo

ver at halvparten skal bli betalt Innen neste ting. 

utsettes. 

fogden ti Italer Erik Henu (heribu), Blekstads besittere, 

Harald Åvol	 og Erik i~ud for at de ikke har angitt tienden. 

AI le 4 und~kylder seg med at de kom for senT ti I tiendean

giveIsen. - Hver av dem skal bøte 4 merker sølv i brev

brudd. 

Fogden forlanger - og får - dom på re3tanser. 



~ 

- 158 -

Tinglyses: ~t pantebr~v utstedt av Anders ~tensrud ti I 

Arne Kongshov i ~rue, pa 1/2 pund jordegoas i fossum 
for 50 rdr. 0atert 4.-12.-68. 

Fogden tJar stevnet Gunner Tom~er for at han forleden ~ 

høst nektet skyssferd med v. (= unge) Anders ~imenssønn. 

Gunner sier at han bare sk~'de hesten, og derved kom 

for sent. Avsagt: Gunner skal bøte 2 merker sølv, et

terdi han ikke holdt sin hest skodG og i ~.~ beredskap 

som vedbør, da hesten ikKe kunde brukes JskodJ. 

Fol. 75 b. Fogden har stevnet Oluf Berg for at han skal ha slått 

Knut Li I le-Frogner for 2 år siden. Oluf ber:>Def' seg på 

prov: Jon Hofsrud og Tjøstel Paulss0nn Flakstad. 

Da Jluf Paulssønns brJr gis sak far at han var med og 

slo, men nå ikke er ti 18tede, - - Jtset_es. 

Fogden lar framstil le en tyv; Anders lor~rssønn, for at 

han skal ha stjålet en kjel fra Gisle Vågstads søster 

Maren. - Anders tilstår at han tok kjelen, hugg den 

i stykker og gikk til Kristiania for å selge den der. 

tian bød den fram til Mikkel kobberslager, som forstod a\ 

den var "ilde" bekommet og sendte bud etter bysvennene, 
som satte Anders i Rådhuskjel leren. 

Anders er ogsi mistenkt for 1 ha stjålet 2 andre kjeler 

som han har solgt til Laurits Borhaug. Anders tilstår 

at han stjal den ene fra Gunner Vågstad. 

Videre har Laurits (Borhaug 1) kjøpt en skinnfei I av An

ders, - gjort av kalveskinn og stjålet fra Halvor køtnes. 

Fol. 76 a. =n av kjelene var t~tt fra Oluf Kjølstad. 

(Ingen kjennelse.) 

Tor Lngelbretssønn B0dding har ~ed rikens stevning stev

net Hans Grimssønn K Børgen for resLerende tjeneste

lønn 4 riksdaler SOrT: skal vær~ utlagt dV fellesbo ti I 

hans betal ing. Prov: lor~t,~n huvi(~ JS:! Arne Ile. Torsten 

møter ikKe. Arne Ile prover at det ble utlag_ 8 rJr. pa 

skiftet til denne gjelden. Gerav har Amund (l) betalt 

saksøkeren de 4 rdr. - ~tsettes. 

Kvartermester ~orten Zincke begjærer tingsvitne dV siue 

naboer angående sin p§boende gård Flakstad, om at han 

ga sfn formann Oluf Flakstad hans førstebygselpenger, og 
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at han har forbedr2t den forfalne åbct. Hv i I ken" han; 

bekostning de ikke kunde nekte. 

12. desember 1668.Fol. 16 b. 
Ting~t fortsetter på Vågstad. 

De samme tilstede som 11.-12., og samme lagrett, undtatt 

at Amund Hundstad møter i Halvor Røtnes sted. 

Fogden lar igjen framsti l le tyven Anders Tarerssønn (han 
kalles ett sted Anders skredder). 

Da etterdi den fattige syndere befinnes a være en gammel 

skrøpelig mann som ~e~~. lar seg anse ikke å være ved sin 

ful le sans, og tilfarn ikke er beryktet for tyveri, - har 

vi på den høye øvrighets gode behag kjendt ham å nyde sitt 

liv, dog hans boeslodd er ti I kongen forbrutt, og han at 
undvike Øvre og Nedre Romerikes fogderier. Dog at han 

først står kirkens disipl in, og siden tager beskjed med 
seg herfra som hans undvikelse kan forklare. 

T ing IYses : !.:: n o b I i gas jon ut stedt a v \;J u l brand ti user t i I o
luf Torstenssønn den eldre i Kristiania, på 30 rdr. mot 

pant 1 1/2 fjerding gods i Huser på 1 år. Rente å beta.Ie 

av ~ummen. Datert 19.-9.-68. 

8. januar 1669. 

Rettergang på Moen i 5trøms sogn. 

Tilstede: Fogden Johan ~te"kol j med flere. 

Lagrett: Paul Aas (= Os 1), Laurits Seim, ~ogens Kjølset, 
bunner Jerstad, Tor Grimsland, Ole Sundby. 

Fol. 17 a. Ebbe Nielssønn har ved rikens stevning hitstevnet Hans Pe
derssønn av Fredrikstad.
 

11._ 9 -le I mu I i 9 at han i kk e t'lar bekommet nogen bud om det te
 
t ing .r' Der for utse t t e s 6 uke r fra i dag,
 

Fogden forlanger - og får - dom på restanser.
 

(Tingbok nr. 12 inneholder 97 blad, 

hvorav 77 er beskrevne~) 
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