Sorenskriverier i Gudbrandsdalen, G/Gb/Gbb/L0023: Tingbok - Sør-Gudbrandsdal, 1700

Bø i Gausdal 8. mars 1700
Anno 1700 den 8 Marti er Retten betient paa Bøe her
sammestedz ofuerverende hans Kongl: Mayts: Foged Cort
Coldewin, menderne opNefnt af Laugrettet Nembligt: Joen
Bøe, udj Harchel Bøes sted, Erich Brettingen, i Baar Bratlands
sted, Erland Bøe, Amund Olsen Rud, udj Peder Synstelies sted,
Olle Grimstad, i Joen Bøes sted, Olle Hofde, udj Joen
Kringelruds sted, Christen Mandstad, og i Ingebret Olstads
sted, Gudmund Tofft.
Skjøte på Ovren
Hæderlig og wellærde mand Hr. Oluf Christophersen Stockflet,
indgaf et schiøde af dato den 2den November 1699, som for
retten oplæst, hvor med hand lader sig tilforhandle af Marthe
Gundersdatter Sallige Sifueer Torgeirsen Ofrens efterlefw
enche, Nje Kalfschind, et bismer pund og trej Marcher fisch er
Jorde goedses schyld, og der for uden Nie schind bondegodz,
sambtlige beliggende i den hendes beboende gaard Ofren her
udi Gudsdal Sogen og Guldbrandsdallen med bøxel og aasede
paa forbemeldte halfue gaard effter schiødets videre indhold.
Skjøte på et engeland under Kirkebø
Otter Torgeirsen Kierchebøes schiøde her for retten oplæst, af
dato dj 29de Nouember 1699, hvor med hand lader sig
tilforhandle af, Torgeir, Pouel og Olle Torgeirssønner, ald deris
tilfaldene arfueloder udi et engeland, kaldes Stølen som bruges
under Kirchebøe og beligende i Gudsdal Sogen, som schylder
aarlig 7 Kalfschind effeter brefuets videre infhold.
Bygsel på Skurstad
Christoffer Johansens bøxelsædel oplæst af dato den 6te marti
1700, hvor med hand tilbøxler sig af Berthe Sallig Hr. Knud
Rings, een hindes eyende gaard, kaldes Schurstad, schyldende
aarlig En hud, effter brefuets videre indhold.
Skjøte på Holen (Hole?)
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Den gudElschende Pige Karen Christopherdaaters schiøde for
Retten Oplæst af dato den 6 marti 1700, hvor med hun lader sig
tilforhandle af Oele Pedersen tillige med hennes formynder
Oele Norgaarden og Eschield Sønstegaard, paa sin qvindes
vegne, Item Hans Gullichsen ogsaa paa sin qvindes vegne,
tillige med Lars Erichesn paa sin qvindes vegne, ald deris
tilfaldende og arfuede oddels goeds udi den gaard, Kaldes
Hollen, som er udi en Summa 71/2 schind, effter brefuets videre
indhold.
Skjøte på Nordre Solberg
Gudmun Ifversens schiøde oplæst af dato den 6te marti 1700,
Hvormed hand lader sig tilforhandle af Gudmun Olsen,
Halfanden Huds Jordegoeds med bøxel og herlighed, udi den
gaard Norgaarden Soelberg, efter brefuets videre indhold.
Stevning angående føderåd på Ovren
Hæderlig og vellærde mand Hr. Olle Stockflet lader stevne Sigri
Ofren, formedelst een billig føderaad, for en godvillig afstaaelse
foer hindes paaboende Halfue gaard, som velbemelte Hans
Hederlighet af Her Bregadier Huusmand sig til Kiøbt hafde,
effter StefningsSedels videre indhold i de dato den 5 feb 1700.
Deri med til Sagen at svare møtte Contraparten og Enche Sigri
Ofren og med Citanten Hr. Olle Stockflet saaledis schluttlig
forligt. Nemblig at andførtte Hr. Olle Stockflet schal gifue hinde
for sin og arfvingers tilhørende Ni schind goods beliggende i
Ofren for uden bøxel 27 rdl. Item for hindes afstaaelse, og
aftræd fra gaardens brug aarlig at lefvere til føederaad 3 ½
tønde frøkorrn, Item at føede for hinde een Koe og 3 søier,
sammeledes at holde til hindes dødsdag, Den forbemelte gaard
fraviger den melte Enche qwinde for meer om retten?. Hr Olle
Stockflet og arfvinger, udi indeværende aar 1700 alt efter
lovens medfør, mens derimod den byyfaldighet, som med
billighed Kunde falde, paa forbem. sin bøxlede gaard, effter lod
henmelte hans hederlig hinde og arfvinger og sig self og
arfvinger at paatage denne i saa maader til ingen præjudits at
paaRegnis, og ofre alt dette paa Tingstuen handregt venner.
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Sak om Segalstad
Pauel Tolstad fra Waage Sogen, som fuldmegtig paa Olle
Segelstads veigne af Gudsdal Sogen, lader stefne Olle Jonsen
Kalstad, for medelst et gaarde Kiøb, imellum ham og Olle
Segelstad, effter Stefningens videere indhold af dato 12 Jan
1700. Der imot til sagen at suare, møtte Contraparten Olle
Kaldstad og udi Retten produisert een Contrastefning de dato 8
Febr. 1700 for det andet hans schrifftelig indleg af dato 6 marti
1700. ellers fremstillede sig Contraparten Olle Kaldstad, og her
for retten vedstoed og bekiente, det han hafde Annammet paa
samme gaarde Kiøb 413 Rdl, Ofver alt dette effter edens
oplæsning, fremstillede sig Citantens prov. Nafnlig Anders
Redstad og Niels Steene, som begge 2de ved ed tilstaar, at
Olle Seagelstad og hans versøn Olle Kaldstad, var forligt paa
begge sider, ats schiø det schulle Olle Kaldstad, gifue Olle
Segelstad, paa den sin beboende gaard Segelstad, for om
retten 413 Rdl. Saadent som han self vilde, og om saa var at
Olle Segelstad eller hans børn, schulle trenge at sette gaarden
bort, endten for pant eller Kiøb, da schulle Olle Kaldstad være
samme gaard først tilbøden, frem for nogen anden. Citant Olle
Segelstad og Contraparten Olle Kalstad, begierde at Sagen
matte optages til neste Sageting, til paafølgende dom effter
loven, saafremt de der indentid icke Kand ofurenskomme, for
uden videre process og vitløftinghet.
Leiermålssaker
Kongl: Mayts: foged Cort Coldewin, hafde i dag frem Esche for
retten schrefne Personner, som sig med leyermaal hafde
forseet Nemblig:
Peder Halvorsen som in Anno 1696 begaaet leyermaal og som
hand iche hafuer hafft noget at betahle sin Sigt med, er hand
strax der effter vorden udschrefnen til Soldat udi hvilchen,
tieneste hand endnu virchelig er bestaaende og derfor effter
Kongl, Forordning forvent at være fri for Sigt, effter dj det er
hans første leiermaal, det 2de mænd Nafnlig Gunder
Sønstevold og Anders Redstad ved ed bekreftede.
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Distligeste Soldat Erick Olsen Jebsen, som hafver besofvet
Kirsten Halvorsdatter og tilstaar menigen almue her for retten at
det var hans første leiermaal, særlig dissse 2de
laugrettismænd, Steener Waalen og Olle Redstad, som det
med ed bekreftede.
Forlik
Gudmun Fierdrums forlig imellom ham og Ingeborg Føxen, her
for retten oplæst de dato 3 october 1699 effter samme forligs
videre indhold.

Sørbø i Gausdal den 26 Juni 1700
Anno 1700 den 26 Juni er retten betient paa Sørbø heer
sammesteds, ofuerverende hans Kongl: Mayts: Foged Cort
Coldewin, menderne opNefnt af laugrettet Nemblig, udi
Harchel Bøes sted – Peder Solsett, Joen Bøe, Olle Bratland,
Amund Rud, Peder Synsteli, Joen Lien, udi Joen Kringelruds
sted, Peder Hage, og udi Ingebret Olstads sted, Niels Oldstad.
Bygsel på Aspesletten
Joen Sifversens bøxelSedel for rette oplæst af dato 6 Marti
1700, og udsted af Niels Jacobsen Schmidt, Vicelaugmand
ofver Opdallerne og Hedemarchen, lydende paa den gaard
Aspesletten, skylder med bøxel otte schind, efter brefvets
videre indhold.
Skjøte på Talloug
Olle Olsens schiøde oplæst af dato 31 Marti 1700, og utsted af
Hans Kongl. Mayts. Brigadier og oberster ofver det først
gevorbene Regiment til foeds udi Norge Casper Herman
Haussman, lydende paa Ni schind goeds og beliggende i dan
gaard Talloug i Gudsdal Sogen, efter brefvets videre indhold.
Skjøte på Ovren
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Hæderlig og vellærde mand Hr. Olle Stochflettes schiøde for
retten oplæst af dato den 19 Juni 1700, og udsted af Sigri
Stenersdatter, lydende paa Ni schind bundegoeds uden bøxel,
beliggende i Offren udi Gudsdall Sogen, effter brefvets videre
Formalier.
Bygsel på halve Nordre Fogner
Poul Haldorsens bøxel Sedel oplæst af dato 27 Juni 1700 og
utsted af Anne Hellesdatter Hagendorn Christianie scholles
Comunitet forvalterscher, lydende paa den halfue part udi
Nordre Fognerm schyldeer til velbemeltee Comunitet Ni schind
med bøxel, ofuer halfelfte schind med Eieris, effter brefvets
videre indhold.
Bygsel på Olstad
Amund Mogensens bøxel bref oplæst af dato den 6te Juni
1700, og udsted av Hæderlig og vellærde Mand Hr. Olle
Stockflett, lydende paa to huder og 2de schind udi Olstad,
Gudsdals presteboel tilhørig, efter brefveds videre innhold.
Bygsel på Kleva
Jens Christensen Lies bøxel Sedel oplæst af dato 14 Marti
1700, og udsted af hans kiære fader Christen Christensen Li,
lydende paa een hud udi Klefue med bøxel ofver ald gaarden,
som schylder til sammen Tre huder, alt etter andførte
bøxelbrefs videre Formaliteter.
Bygsel på Nordigard Kråbøl
Trund Olsens bøxel bref oplæst for retten af dato 8de
November 1699, og udsted af Anne Hellesdatter Hagendorn,
lydende paa een af velbemelte Comunitets allernaadigste
Benifiserede gaarder, Kaldes Kragbøel, beliggende i Gudsdall,
schyldende aarlig, En hud og otte schind, med bøxel ofver firer
schind, Hans Kongl. Mayts. tilhørende, og otte schind
præbende goeds, som sallig Petter? Josen tilforne fulte, etter
brefvets videre indhold.
5

Sorenskriverier i Gudbrandsdalen, G/Gb/Gbb/L0023: Tingbok - Sør-Gudbrandsdal, 1700

Anne Moen og hennes datter stevnet for slagsmål
Anne Moen i Svasum og hindes datter Søndve Nielsdatter, er
indstefnt formedelst de schal hafue slaget og ilde handelet med
Olle Schøttes qwinde Ellen Sifversdatter, der om til vidne at di
til dette Sagsting va r lovlig Stefnet, der om fremkom for retten
Joen Melbø og Pouel Nese og ved ed tilstaar, at de af dennem
hafde bekommet lovlig 14 dagers kald og varsel, her for deris
begagne slagsmaal i Retten at Comparere; Da eftter som Anne
Moen og hindes datters udeblivelse er Sagen optagen til neste
Sageting; og paa følgende dom effter lovens medfør og som
sigende, og til den tid er Olle Schøttes qwinde forelagt, for
Retten forelagt i egen person at comparere tillige med hindes
paa berobte prov.
Sak om Segalstad
Udi den sag Citant Olle Segelstad Contra Olle Kaldstad, som
nest afvigt den 8de Marti og til i dag den 26 Juni 1700 til dombs
blev optagen; Der om fremstillede sig for retten bemeldte Olle
Kaldstad og Producerit it shiftebref, holdet effter hans og sin
afdøde Sallige qwinde Kari Olsdatter, som er anførte Olle
Segals datter; de dato 8de Ap. 1697 der udi benefnet, det hand
og godagte Datter, Ambiør Olsdatter, er tilfalden Jordegoeds
udi Segelstad Halfanden huder Jordegoeds. Olle Segelstad
møtte ey eftter opsettelsen og ey heller nogen Comparerit paa
hans vegne til sagen at svare, undtagen Olle Segelstads søn,
Elling Olsen, som der med nicted vilde befatte sig, med minder
hans fader maatte bekomme schiøde paa gaarden Segelstad
ligeenis som de var forligt om, videre hafde huerchen Citant
eller Contraparten i Retten at producere, eller at fremlege,
mens Olle Kaldstad vor endelig dom begierede.
Thi er der een Sauledis for retten afsagt, at saa som indførtte
prov Nafnlig Anders Reedstad og Niels Stener ved ed tilstaer,
at Olle Segelstad og hans versøn, Olle Kalstad var forligt, at
schiøtet schulde Olle Kaldstad gifue, Olle Segelstad, paa sin
beboende gaard Segelstad, for disse indførtte og vedstanelig
benefnete 413 rdl saadant som hand self vilde, der af merkes
ey noget grundverdigt, Olle Segelstad og arfvinger til nogen
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nøtte at komme, Uden først burde eftter lefvet og følget lovens
foresigende fembte bogs 1 Cap fra pagnie 701 og til Pag. 706,
som der eftter lovgemes burde at fuldbyrdiges, for det andet, at
som af indførtte schifte brefs eftterseende, saag der af
oplysning at Olle Kaldstad Datter, umyndige barn, Ambjør
Olsdatter er tilfalden eftter loven, halfanden Hud goeds i
Segelstad, og sin fader der imot lige saa meget. Saa sees iche,
af lovens medhold at Olle Kaldstad i mod lovens foresigende
bogstafver, kand eller bør at tilkomme, at Selge eller
bortschiøde det fra sit barn, som hand self ey eyende er, som
udi lovens fembte bogs 2 Cap, 2 Articul fra 707 og til 758.
temsverdig at rihukommes, af forberørtte Circumstanser kand
bemelte Olle Segelstad paastaaende prætentioner, veerende
paa gaarde Kiøbet Segelstad, iche at eftterfølges, mens for
lovmesigt andført, at Ole Segelstad og arfvinger, at tage de
benefnte 413 Rdl tilbage igien af Olle Kaldstad,og eftter dags at
nyde og beholde deris beboende gaard Segelstad til brugs og
besidelse og Olle Segelstads og hustrues bøxelrett uforkramset
deris lifs tid, eftter lovens 3die bogs, 14 Cap, 10 Articul, Pag
4921.
Leiermaalssaker
1. Soldat Søren Olsen Enge, som med Malene Olsdatter
Sønstevold, leiermaal beganget hafuer, hand som soldat
er effter Kongl. forordning fri for Schict, Effterdi det var
hans første leiermaal, det 2de Mend Mogens Hjelmstad og
Peder Hage, for retten ved ed bekrefftede; paa
qwindfolches vegne frematillede sig, hindes stedfader
Gunder Sønstevold at betalle hindes leyermaals Sigt 6
Rdl.
2det. Olle Stenersen Opdøl, som med Bertte Ifversdatter
Krogbøel, leyermaal beganget hafuer, begge møder for retten,
og tilstaar hand, at være føed udi Opdal i Trundhiems len, og
iche det ringeste eyede, til hans leyermaas Sichets betalling og
beretter qvindfolchet, at hun er føed paa Daabers?, af fattige
huusfolch, og iche ringeste eyede til hindes leyermaals Sichters
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betalling, Hvor fore begge eer tilfunden effte den Høye øfrighet
andordning at straffes med Gabestochen.
3det. Bertte Amundsdattr, føed i Romsdallen som der
beligget, af en børtløpene Huusmand ved Nafn Hans Pedersen,
og tilstaae 2de mend; Omund Østerli og Olle Svendsrud ved ed
for retten, at hand i vaaris er løben her af Fogderiet, og iche
vidende hvor hen, Och qvindfolchet ikk det ringeste at vere
eyende, til hindes leyermaals Sigtes betalling, Huerfor hun er
tilkient at straffes i Gabestochen.
4de. Synnef Røsum en huusmands førche, som er
beligget af Ingebret Larsen Woldslien, og tilstaar for retten disse
2de mend, Nafnlig Christen Li og Hans Lien ved det, at hun er
løben af bøygden, og ingenvidende hvor hen, og aldelis iche
noget var eyende til hindes leyermaal Sigters betalling, och
ligesaa tilstaar de ved ed, at han er ved døden afgangen, og
indted findes effter ham til hans leyermaals Sigters Clarering.

Bø i Gausdal 21. oktober 1700
Anno 1700 den 21 october er retten betient paa Bøe her
sammesgtedz, ofverende fogeden Carl Coldevin, menderne af
laugrettet Nemblig, Harchel og Joen Bøe, Olle Bratland, Amund
Rud, Peder Sønstelie, Joen Lien, Hoen Kringelrud, og Niels
Olstad.
Skatterestanser
Hans Kongl. Mayts. Foged indgaf indeværende aars Restandz,
som for menige almue blef oplæst, derimod de schlydige almue
ingen modsigelse hafde, huor fore een hure Resterende
tilfunden med forderligst at betalle Under adfæhr effter loven.
Elling Opsal stevnet for å bruke løsgjengere i arbeid
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Elling Opsal er hidstevnet, for hand hafuer hafft en løsgienger
og ubekient peerson i sit brød, og ey ladet Sognepresten det
vide. Det sag er optagen til neste Sageting og paafølgende
dom, effter loven.

Erik Olstad stevnet for bruk av sæter
Johannis Berg af Ringeboe Sogen lader Stefne Erich Oldstad,
formedelst hand har brugt Sætter Husene og en liden Sætter
lyche paa ny sætter i fra gaarden, saa besidderen paa gaarden
iche har maat beholde den Sætter, som hans for mand har
brugt, men maa lege sig Sætter Huus af andre got folch i denne
sommer. Derimot til sagen at suare Comparit Erich Oldstad og
beraabte sig paa sit bevillings brefs medfør, at samme paa
Stevnete Sætter lyche og huxser, ivhe er tilhørende hans førige
beboende gaard Olstad. Da formedelst bemelte
bevillingssedels udeblifuendes, som her i retten bør at
fremfinnes af andfortte Erich Olstad til neste sageting og
paafølgende den effter lovens foresigende, og til den tid Citant
og Contrapartten forelagt, her sammestedz at Comparere.
Svastinger saksøker bønder i hovedsognet ang. en
kvernbru
Menige almue af Svartzums Annes til Gudzdals HofuedSogen,
lader stefne effter meldende SogensMænd Hofued Sognet
Nafnlig Peder Wold, Svend Wold, Gunder Wold, Peder Hage,
Joen Myre, Olle Raaqvan, Gudmund Fierdrum, Olle Segelstad,
Torgier Endstad, Peder Bøe og Christen Hollen, formedelst de
har deres Sætter vej og fegang ofver qverne broen, som di iche
vil holde færdig med dennem, Andførtte mænd af Hofuet
Sognen, undschylte sig ey at hafuer bekommet lovlig kald og
varsel. Huor for den Sag er optagen til den 20 Nouember
førstkommende og til andførtte tid og dato, er bemelte Citanter
og Contrapartterne fore lagt, alle personlig at møde ved
godagte qwerne broe, at paa høre en domb og Sluttning som
broen af denne bør vedligehold under den Straf som loven i des
tilfelde een huer af dennem formedelst deris udeblifenden , vil
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wederfaris. Saa frembt hen melte broe des forinden iche blifuer
af forsvarligens giort.
Gavebrev fra Sigrid Jonsdatter til Ole Kaldstad
Olle Olsen gafue bref oplæst af dato den 9de Juli 1700, lydende
paa hendes midel og formue, som hun hafuer Transportiert og
ofuerdraget to andførtte Olle Kaldstad og arfvinger, i henseende
at hand hinde forsørge schal med Klede og føede til
dødsdagen, og hindes legeme der eftter, med een sømmelig
begrafelse at bestadige, som hand for Gud og øfrigheden vil
bekient være, effter samme brefs viddere indhold af dato den
9de Juli som hen melt.
Skjøte på Kleva
Rasmus Larsen infgaf it schiøde, som for retten oplæsts af dato
26 may 1700, lydende med ansen mod Klefue, som eer
schyldende trei schind effter brefueds videre indhold.
Skjøte på Dal
Lars Ifwersen indgaf et schiøde og udsted sammeledis af Vice
laugmanden Niels Jacobsen Smidt, lydende paa 6 schind
goeds beliggende i Dahl, effter schiødetz videre indhold, af dato
14de may 1700.
Skjøte på Berg
Christen Pedersen Døsen indgaf et schiøde som for retten
oplæst af dato den 19 october 1700, og udsted af Sidzel Berg,
lydende paa Halfottende schind goeds. Udi Berg, effter
brefvedz videre indhold.
Bygsel på Espedalen
Povel Espedahlens bøxel bref oplæst for retten af dato den 27
marti 1700 og udsted af gogden, Curt Coldevin, lydende paa en
liden pladz kaldes Espedahlen, som schal være beliggende i
Kongl. Mayts aldmindig effter brefuets videre indhold.
Utnevning av tingmenn for året 1701
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Effter meldende mænd er ved nafnt at betiene retten effter
lovens andledning, udj tilkommende 1701. Nemblig Amund
Oldstad, Joen Oldstad, Amund Erlandsen Oldstad, Olle wichne,
Guttorm Møgelien, Knud Snertingsdallen, Joen Surenfløt og
Madz Helleberg.
Leiermålssaker
1. Ingebor Ingebretzdatter Schiervehagen, som af Soldat
Ifuer Christophersen er beligget, hun møder for retten at
svarer til hindes leyermaals Sigt, 6 Rdl. Soldaten, er effter
Kongl. Forordning fri for Sigt, for di det er hans første
leyermaal, effter nu for retten fremviste Sogneprestens
Kundschabs med førende infhold.
2. Jøda Bersvendzdatter som udlagt Joen Qvisberg, for at
hafue beligget hinde. Hun møder iche mend Otter
Kirchebø, belofuer at svare til hindes leyermaals sigt 6 Rdl.
Hand møder iche, mens hans broder Halvor Qvisberg,
belofer paa hans veigne at svare hans leyermaals Sigt 12
Rdl.
3. Synnef Ifuersdatter, som udlagt Soldat Joen Erichsen, at
hafuer begaaet leyermaal mod hinde, hun møder for
retten, og belofuer med fordeligste at suare til hindes
leyermaals Sigt, som Olle Joensen Kaldstsad, gaar goed
for 6 Rdl. Hand som Soldat er fri, eftterdi det er hans
første leyermaal, effter nu for rettenfremviste
Sognepræstens Kundskaps indhold og før.
4. Bertte Povelsdatter, som udlagt Thomes Pouelsen, at
hafur besofnet hinde, hun mødere iche men Christopher
Føxen belofer at svare til hindes leyermaas Sigt med
forderligste som er 6 Rdl. Hand møder for retten, og
bekiender som en ung umyndig dreng, ey noget at vere
eyende til hans leyermaals Sigtes betalling, det 2de mend
Peder Forset og Lars Barlund, aflagde deris ed paa,
huorfor hand er tilkient at strafes i gabestochen.
5. Peder Willemsen, en huusmand som er udlagt, af Anne
Jonsdatter, en fattig omløbende giænte, at hafur begaaet
leyermaal med hinde. Hand møder for retten og iche kand
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benegte, at hand jo har hafft legemlig omgienge med
hinde, begge tilstaar iche det ringeste at være eyende til
deris leyermaals Sichters betallingde menige tingsøgte
almue lige saa bekræfter i Sandhed at være, og gaar di
omkring og søger deris brød og ophold, Huor fpre di ere
tilkient at udstaa deris Straf i Gabestochen.
Echteskabs Sichter
6. Tarald Torgiersen Olstadz ægte hustrue Berdte
Torgeiersdatter.
7. Olle Olsen Grimstadz ægte hustrue Berthe Eliasdatter.
8. Moens Larsen Bergs ægte hustrue Tore Larsdatter.
9. Soldat Salomon Lunde , som er hans andet leyermaal,
effter Sognepræstens tilstand for retten, hans hustrue
Ellen Christensdatter og kom for tidllig.
Huorfore disse forschrefen mandz og qwindes personner er
tilkient, at afsonne deris æchteschabs Sigter huer 3 Rdl 1 ort 12
shilling, formedlest deris qwinder er kommen for tillig i
barselseng.

Sønstevold i Gausdal 20. november 1700
Rettssak om en kvernbru
Anno 1700 den 20 Nouember er Retten betient paa Sønstevold
tingstue her sammesteds udi førindførtte Sag, imellem Menige
almue almue af Svartzums Annex Contra een part almue af
Gudzdal Hofuedsogen, som forbemelte den 20 Nouember og til
i dag og doms paafølgende blef optagen, Mænderne til Rettens
betieennelse er effter meldende Nemblig, Lauritz øfre Klefue,
Olle Hofde, Amund Østerli, Christen Rud, Sifuer Kios, Mogens
Hielmstad, Joen Frøsen og Stener Frøsen, effter forandført
opsuettelse Compererit fra Suartzums Annex og fastelig paa
Stoed, at vedkommende almue af Hofuedsognet, som hafver
deris Sætter drift ofuer qveernebroe, med deris Creaturer,
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burde at tilkiendes, at holde bemelte broe ferdig tillige med
dammen, og der paa vor dom begierede. Een partt af almuen
fra Hofuetsogenet møtte ligesaa, og i særdelished i Rettelagt af
Gunder Vold, Peder Hage og Gudmun Fierdrum, paa egene og
paa Gieldens vegne, derie schrifftlig indleg af 20. Nouember
1700, og der effter een befrielses Dom begierede, ellers blef di
tilstedeværende og vedkommende almue af Hofuetsognet
tilspurt om dei hafuer hafft deris Sætterdrift, ofver samme
qvernbroe, det di iche benegte kunde. Thi er der om Saaledis
for retten afsagt, at saafrembt vedkommende almue af
Hofvedsognet, vil hafue og nyde deris Sætterdrift, ofver for
andførtte qvennbroe, effter denne dag; Saa er di tilfunden at
giøre den ferdig tillige med den og paagieldende af Svartzums
annex, at gjøre broen ferdig med goede Stærche Stolper og
bulfikler, vel tilslagen og til Naglet, og med goede Stærche og
ferdige recher, paa begge sidder, findes og saa om waaren saa
meget vand paa enderne ved broen, at mand kann iche der
ofuerkomme for udenfare, da schal broen forlenges eller
opfyldes paa begge enderne med Steen og grund, at mand
kand der ofuerkomme, for uden schade, findes nogen
forsømmelig, da Stande Kongen til rette, om paaklages og
bøde Huis schade nogen veysendis eller veyfarendis mand, der
ofuer fangendis vorder, og der som vedkommende Sogne
Mænd, iche møter i Retten forlagde tider, at forferdige, da
hafver Bøydelensmanden; lov gemes; magt den ulydige part at
lade forfærdige, og betallingen siden med andvente bekostning,
af hannom at inkrefue.

Sønstevold i Gausdal 22. november 1700
Anno 1700 den 22 Nouember er retten betient paa Sønstewold
tingstue her sammestads, menderne af laugrettet Nemblig
Niels Oldstad, Peder Solsett, Joen Bøe, Bord Bratland, Amund
Bøe, Peder Lien, Joen Lien og Peder Hage.
Sak om en sæterløkke tilhørende Olstad i almenningen
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Udi den sag imellem Erich Olstad, Contra hans landherre,
Johannes Berg af Ringeboe Sogen, angaaende den
paastefnete ny Sætterløche, som skal være beliggende i Kongl.
Aldminding, bemelte Congtra paastoed Hans bevillingssedel
ved før at staae ved magt af dato 27. Apr 1686. Andførtte
lensmand møtte iche effter at hand tvende gange blef paaraabt;
thi kand der om ey andet sluttes end som samme forindførtte
bevillingssedels medfør er indholdende og omformeldende.
Forlik mellom Anne Moen og Eli Siversdatter
Olle Joensen Schøtte, lader Stefne paa sin Hustrue Elli
Sifverdzdatters vegne, Anne Moen, for noget dem i mellem
falden er, den sag er såledis forligt, at bemelte Anne Moen,
belofver for retten, at betale til dennem Halfanden Rdl. til
samme dag nestkommende 1701, under lovens adfar at
udsøges, saa frembt iche goedvilligens svares.
Elling Opsal har hatt ukjente personer i sitt brød
Udi den sag belangende Elling Opsal som nest afvigt den 21
octobeer og til i dag til doms blef optagen, og det formedelst
hand hafver hafft ubekant personner i sit brød. Da effter di
hans andgifen, som schulle være her paa tinget iche er tilstede
værende, Hvorfor den sag er beroende neste vedkommendis
paa tahle, og det saafrembt at Kand schee effter lovens medfør
og andledning.
Leiermålssak
Peder Bø er hidstefnet ved dette og førige ting formedelst hand
hafuer besouet Kirsti Johansdatter, Hand møtte iche effter
Stefnemaalet og derfor tilfunden at betalle Hans leyermaals Sigt
som er 12 Rdl. Quindfolchet er ey noget eyende, men gaar
omkring i bøyden og søger sit brød, hos gotfolch med barnet
paa armen, det Erich Oldstad og Gunder Vold bekrefftede, og
derfor tilfunden at udstaae sin Straf i gabestochen
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