
Litr A 

 

Extract - 

Af Procurator Siverins Indlæg for Reendahls Almue til Den Kongelige Almindings 

Commissioin datteret 7 July 1780 -  

Saavel af disse som fleere Aarsager dem jeg siden skal viise, troer jeg, at Kongens 

Fordring paa Alminding i Reendahlen (den Stræckning imellem Grænse Linierne 

undtagen som ved den sidstes Oprætning er kommen fra Sverrig til Norge og kand 

nævnes med hvilcket Navn mand vil) er ikkun Grundet paa Løse foregivende, som 

Mennisker, drevne enten af Egennytte eller een utiidig Æresyge at ville Giøre 

Opdagelser, have fundet for Godt at udspinde i de seenere Tiider. - At Fogderne i de 

ældre Tiider have bort Bygslet Engeslaatter og deslige, og i de seenere Tiider givet 

Bevillings eller Bygsel Sedler paa Rydnings Stæder eller Pladser snart hist og snart 

her, Levner intet Beviis om Alminding naar mand betragter de svage Grunde dertil. 

Disse kand sees udi min Forestilling for Elverums Sogn af 15de April sidstl. Meere 

derom findes i hoslagde Aastæds Act om Sætteren Stor-Lægda betægnet No 1, samt 

begyndt 28de July 1751 og paa Dømt 24de July 1752, af forrige Foged Jens Juels 

Jndlæg paa Pag: 199-200, 201 og 202, thi derudi heeder det: At een og anden have 

angivet Stæderne i Kongens Alminding, samt forlanget og paa Grund deraf faaet 

Byxsel Sedler derpaa, uden at Fogderne have vidst viidere om, enten det virkelig var 

Konge Alminding eller icke. -  

 Dette er alt hvad man skal kunde finde paa Mayestætens Side til Beviis om 

Konge Alminding i Reendahlen; og dette Alt er Intet. - Nu vil jeg derimod vende mig 

til mine Parters Beviiser og anføre dem saaleedes:  

  1) Dersom det end kunde Beviises, at der have været Konge Alminding i Gamle Tiider 

udi Reendahlen, saa beviiser jeg dog nu med den før oft ommeldte Brev-Vexling 

imellem Rente Kammeret, den Constituerede Stiftbefalings Mand Vogt og Fogden 

Christian Juell, datteret 7de og 14de Augusty 1734 og indført i Acten No 1 fra Pagina 

280 til 291, at Kronen forlængst er skildt derved, har solgt dem til private Folck og 

ladet dem forblive i deres Eje lige indtil denne Tiid. - Men da det første Beviis aldrig 

kand bringes tilveye saa er det sidste Beviis overflødigt, ligesaavel som de øvrige 

Beviiser jeg fremfører for Almuen. -   
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Extract 

Af den Constituerede Stifftamtmand Conference-Raad Vogtes Erklæring til Rente 

Kammeret af 7de Aug: 1734 angaaende Alminding i Østerdahlen for saavidt som 

Procorator Severin for Reendahls Almue har Grundet sig derpaa udi forberørte 

Indlæg af 7de July 1780. Jndført udi en Doms Act som Reendahlingerne har 

erhværvet over en Bøxlet Rødning Stor-Lægda Kaldet udi den omtvistede 

Almindings Stræckning, Doms Acten begyndt den 28d July 1751 og sluttet den  

24 July 1752. -  

Paa Deres Excellences og Høye Herrers de dato 24 July næstleeden Angaaende 

Rødnings Pladsen Ørbechedahlen udi Soløer Øster- og Oudahlens Fogderie 

Elverum Sogn, Herom de Høystbydende Herrer befaler een nye Examination paa 

Aastædet, og dereffter min underdanige betænckning, maae jeg underdanigst 

indberette, at hvad enten Pladsen Ørbekkedahlen ligger i Almindingen eller icke, saa 

er det Fogden, saavidt Ejendommen Angaaer, uvedkommende, saasom den 

Østerdahlske Alminding for meere end et 50 Aar siden er solgt fra Cronen, og udi 

saa Lang Tiid haver været udi Particulaire Folckes Eje, som Fogden ikke er uvitterlig, 

saasom hand selv udi sin underdanigste Skrivelse til Deres Excellence og Høye 

Herrer af 26de Juny nestleeden, selv Tilstaaer at Gen: Lieut: Trisler allerede udi Aaret 

1696 var Ejere af de Østerdahlske Almindinger, og som saaleedes er i Sandhed, - 

etc -            Vogt 

 

Copie - 

Af Cammer Collegii Skrivelse til Fogden Christian Juell den 14de Aug: 1734. -  

Effter at vi havde erholdet Eders Skrivelse med hosfulgte Bilager angaaende Pladsen 

Orbechdahlen udi Elverum Sogn, som in Anno 1729 til Matriculens Forbedring er 

Skyldlagt for 1 Kalv Skind, og at tilhøre hans Kongelige Mayest: siden den udi 

Almindingen er optaget, hvilcken Plads Opsidderen paa Gaarden Løvberget effter i 

hænde havende Skiøder og Adkomster og dereffter Erhvervede Lav Tings og 

Oberhof Rættes Domme, skal være Eiende, have vi samme den Constituerede 

Stifftbefalingsmand Etats Raad Vogt tilstillet og derover forlanget Hans betænckning, 

som Hand og med denne Post til Os haver indsendt, hvorudi Hand iblandt Andet 

forcklarer at den Østerdalske Alminding for Rum Tiid siiden er Solgt fra Kronen, og 

altsaa, saavidt Ejendommen til forommeldte 1 Skind angaaer, urigtig udi 

Skyldsætnings Forretningen beskrevet. - etc.  
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Litr B  

Extract 

Af Hr Directeur Hiortes til Almindings Commissionen i Sammenhæng med Kongens 

Sag indkomne Deduction af 12te Septbr 1780 sc:  

1) Det er ganske vist og vel bekiendt, at i Aastæds Sagen om Stor Lægda i Aarene 

1751 og 52 blev, paa Grund af forbenevnte imellem Rente-Kammeret og den 

Constituerede Stifftamtmand Vogt førte Correspondence paastaaet at den 

Østerdahlske Konge Alminding var af Hans Mayestt Solgt og følgelig den af Fogden 

udstædde Byxel Seddel underkiendt, -  

2) Hvad nu paaberaabte Forsælgelse af Kongens Alminding betræffer, da hvorvel 

ommeldte Correspondence synes at give dertil Formodning, maa dog dette Kiøb ey 

have haft nogen Bestandighed eller Længe været benyttet. Det er icke Alleene 

Reendahlens, men heele Østerdahlens Alminding som den Tiid skal være solgt, da 

anførte Correspondence med Rente Cammeret er Anleediget om jeg ellers erindrer 

det, ved en i Elverum beliggende Pladses bortbyxsling, og er jeg forsickret mine 

Allerhøystærede Herrer vil, ligesaa Lidet som jeg, være i stand at begribe, 

hvorleedes et saadant Kiøb kand være skeet. - At een Stræckning over 30 Miile i 

Længde og paa de fleeste Stæder i Temmelig stoer Bredde kan være Solgt uden at 

Beskaffenheden tilforn har været undersøgt og Beskrevet, uden at Carter derover 

vare forfattede, uden at Skillemærcker imellem den Kongelige og Bøyde Almindingen 

vare satte, samt fleere ved een saa betydelig Handel til Sickerhed og Tvistigheders 

Forekommelse i Efftertiiden, høyst fornødne Præcautioner tagne, synes at blive 

aldeeles ubegribeligt, allerhelst siden icke alle Gaarder i Østerdahlen vare Hands 

Mayestt tilhørende, men nogle Ejede af Particulaire, der, som deeltagende i Bøyde 

Almindingen burde vide dens Grænser, og i denne vidtløftige Kongl: Alminding for 

Resten icke alleene har været overflødig, men tilllige meget deilig Skov, og følgelig 

den heele Stræckning af største betydenhed. -  

Man bør icke troe, at Hans Mayestts da værende høye Embeds Mænd i 

Collegierne, der ved alle Leyligheder har givet Prøver paa nidkiærhed for Kongens 

Intresse skulle, uden indhæntede Erklæringer og derpaa følgende nøyeste 

Granskning ved Carters tagelse, Skillemærckers Bestemmelse, med viidere, have 

dristet sig til at giøre Forestilling om en saa betydelig og til Hans Mayests 

Fornærmelse øyensynlig hensigtende Handel, Men hvordan omgangen dermed en 
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har været, er dog disse solgte vidtløftige Stræckninger, efter Kiøbet, ligesom, tilforne, 

blevne anseede for virkelige Kongelige Almindinger, uden at derimod, end og i de 

første Aar, er skeed nogen Indsigelse; og at dette mit forebringende medfører 

Sandhed beviises af følgende: -  

a) Ere paa disse Stæder, som Reendahlingerne paastaaer at være af Hans Mayestts  

    Solgte, Engerdalingernes Gaarde ryddede, der har været anseede, som i den    

    Kongel: Alminding beliggende, og derpaa først Bygslet, samt siden af Hans  

    Mayestt, som fleere i samme Kongel: Alminding ryddede Pladser, paa den i  

    Aarene 1726, 27 og 28 over Kongens Jorde Gods holdne Auction bleven solgte:  

       3.) Naar den Kongelige Alminding i Østerdahlen skulle være Solgt til Particulaire, 

maatte Joe den betydelige Atnedahls Alminding, som ligger i Østerdahlen deri tillige 

være indbefatted; men da samme som Hans Mayestt tilhørende, først for nogle Aar 

siden er Solgt, kand deraf tydelig sees, at paa anførte og tit benevnte Kongel: 

Almindings tilforne skeede bortselgelse er ligesaa lidet den Tiid, som forhen bleven 

Reflecteret, men Kiøbet Virckelig været ophævet, endskiøndt men ey nu ved paa 

hvad Tiid eller paa hvad maade saadant er skeet; og er det ubegribeligt, hvorleedes 

de i Rente-Cammeret værende Høye Herrer den Tiid, ommældte Correspondence 

med Constituerede Stifftamtmand Vogt blev ført, har kundet om foreløbne været 

uviidende, de, da De dog nogle Aar tilforn havde foranstaltet at alle, effter 

Almindingernes Bortsælgelse paa samme Stæder Ryddede Gaarder, skulle ligesom 

andet Hans Mayestt tilhørende Jorde Gods, blive ved Auction bortsolgte. -  

 Men har Rente-Cammeret den Tiid af Fattelse paa fornødne, oplysende og 

fuldstændige Effterretninger været uviidende om den rætte Sammenhæng med de 

Kongel: Almindinger i Norge, og de deri af Particulaire Tiid effter Anden skeede 

Indgreb, samt andre Landets Oeconomie vedkommende Forfatninger, er samme 

bleven des meere opmærcksom i paafølgende Tiid, da med Rydnings Væsenet blev 

giort begyndelse, samt nogle Aar dereffter besluttet, at lade Hans Mayests 

forbeholdne Reluitions Rætt til adskilligt i Norge liggende Jorde Gods ved Auction 

bortsælge; og da ved anstillede undersøgninger, blev befunden, at, paa mange 

Stæder i Norge var i de Kongelige Almindinger af Particulaire giort betydelige 

Jndgreb, har Rente Cammeret (siden Tiiden formedelst beramet Auction ey tillod een 

forregaaende nøyere undersøgning) i de øvrige Reluitions Godset, udgivne Skiøder 

tilføyet den i mit forhen indgivne ommeldte Forbeholdning: at i Fald efter den Tid 
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Godset blev udlagt fra Kronen maatte være indtaget nogen Almindings Schov, haves 

eller gives derpaa ved dette Schiøde ingen Hiemmel.  

4.) Jeg formoeder derfor at mine Høystærede Herrer til Hans Mayestæts Rætte 

Svækkelse ligesaa lidet tager Beviis af denne Almindings paastaaede Bortsælgelse, 

som samme i Rente-Cammeret for nogle og Tyve Aar siden da Rydnings Væsenet 

var begyndt, blev anseet for at eye Kraft eller kunne giøre Hinder i Hans Maysts Rett 

til de Østerdahlske Almindinger, i hvilcken Tancke samme Høy Kongl: Collegium 

endnu synes at være ved bleven og Ventelig vil vedblive, da Atnedahlens Alminding 

er for nogle Aar siden Solgt som Kongens Ejendom, endskiøndt samme 

ligesaavelsom Reendahlen er i Østerdahlen beliggende. -  

 

Extract. - 

Af Directeur Hiortes seenere indkomne Deduction dateret 12te Febr 1781. -  

Det Hoved Argumente Hr Procurator Severin bruger for at svæcke Hans Mayests 

Rætt til de Østerdalske Almindinger, seer de allerhøystærede Herrer at være taget af 

sammes foregivne Bortsælgelse, hvorpaa dog til Beviis intet andet anføres, end een i 

mellem Rente-Cammeret og den Constituerede Stifftamtmand Vogt i Aaret 1734 førte 

Correspondence, der siden er benyttet og indført i den, angaaende Sætteren 

Storlægda i Aarene 1751 og 52 udstædte Aastæds Act, og i hvilcken 

Correspondence benævnte Constituerede Stifftamtmand Vogt forsickrer i Sandhed, 

at Gen: Lieut: Trisler i Aaret 1696 har været Ejer af de Østerdahlske Almindinger og 

følgelig samme den Tiid af Hans Mayestt bortsolgte. - 

 Jeg har ligesaa lidet som Rente Cammeret i nyere Tider, kundet forestille mig, 

at den paaberaabte Bortsælgelse virckelig var skeed, men i fald det end med denne 

Handel Havde sin Rigtighed og samme effter den Constituerede Stifftamtmand Vogts 

Berætning var en Sandhed (om hvis, som en høy anseelig Kongl: Embeds Mands 

beretning ey kunde tvivles) sluttede jeg effter rimelig formodning, som og i mit forhen 

indgivne er meldet, at, ifald de Østerdahlske Kongelige Almindinger nogensinde vare 

solgte, maae Kiøbet dog igien være bleven ophævet og Almindingerne paa nye 

kommen til Kongen, siden de efter den Tiid bestandig har været anseede, som 

Kongen tilhørende. -  

 At denne min Formodning har været rigtig og haft Grund, viser de nu siden 

bekomne Documenter, hvoraf sees at i Aaret 1679 den 29de Decbr er eendeel af 

Østerdahlens Alminding Solgt og Skiødet Hans høye Exellence Hr Gen: Feldt 
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Marschal og Statholder Güldenløve, hvilcken hand igien ved Mageskiffte har 

overdraget til Madame Toller, der og har haft denne deel af Almindingen i Besiddelse 

og Brug indtil bemeldte Hans Høye Exellence ved Brev af 16d January 1697 befalede 

Fogden Jens Hejde at tage ommeldte Deel af Almindingen paa Hands Mayests 

Vegne igien i Possession, med Forsickring, han Selv paa anden Maade ville see 

Madame Toller fornøyed; og da jeg icke ved andet , end General Lieutnant Trisler var 

Madame Tollers Sviger-Søn, kand det maaskee være den Deel af Almindingen Hand 

i Aaret 1696 har haft i Brug, som paafølgende Aar 1697 effter Hans høye Exellences 

Statholder Güldenløves Brev til Fogden Hejde er igien kommen til Kongen; Men 

hvordan end sammenhængen dermed kan have været, sees dog af ovenmeldte Brev 

at Gen: Lieutnant Trisler i Aaret 1697 aldeeles icke har været Ejer af Østerdahlens 

Alminding og at Rente-Cammeret, ved den i Aaret 1734 førte Correspondence har 

uden Viidere undersøgning, Fideret paa den Constituerede Stifftamtmand Vogts 

Berætning, som Han vel Forsickrer at være en Sandhed, men befindes nu af langt 

anden beskaffenhed nemlig at være et urigtigt foregivende. -  

Thi naar Beskaffenheden med de Østerdalske Almindinger ey var saadan, 

kunne jo Hans Maysts ey siden have ladet Dem Exponere til Auction, som dog i Aaret 

1726 er skeet paa Biørnebye, hvor tit benævnte Almindinger vel bleve en Kiøbmand i 

Christiania som høystbydende tilslagne, men Budet siden icke approberet, da Hans 

Mayests imidlertiid allernaadigst fandt for godt at Resolvere, at disse Almindinger ikke 

skulle Sælges, men fremdeeles forblive hans Mayests forbeholdne Ejendom, hvilcket 

kand sees af Stifftamtmand Tønsbergs om den Sag Fogden Christian Juell tilskrevne 

Brev af 27 Novembr 1726, og Tæncker jeg det vil blive for mine Allerhøystærede 

Herrer ligesom mig aldeeles ubegribeligt, hvorleedes den Constituerede 

Stifftamtmand Vogt, 8te Aar effter denne Offentlige Auction i Amtet var holden og 

Hans Mayestæt havde disponeret over de Østerdalske Almindinger som en sig 

tilhørende Ejendom, har kunnet foregive, som en Sandhed, at disse Almindinger 

Længe tilforne, vare Solgte fra Cronen og particulaire Ejere tilhørende. -  

Hiort 

 

    rigtig extraheret af de ad acta udi den Reendalske 

    Almindings Commission værende Documenter  

        bevidner 

        H Lange 
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