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Pagina    Giør Vitterligt: At Anno 1751: Onsdagen den 28de: Iuly blev Rætten sadt og  

        1.)   Administreret udi Gaarden Sydre og Nordre Undsets Gaarders Setter Stor Lægda   

     kaldet med efterskrevne Lav Rættesmænd her af Rendahlens Præstegjeld    

nemlig: Carl Olsen Haugen, Peder Semmingsen Agre, Anders Olsen Qvernes,     

Peder Pedersen ibidem, Halvor Olsen ibiden og Oudem Embretsen Lien. -   

Hvorda Simen Bersvendsen, Giermund Larssen Haagen Tollefsen, og Simen  

         2.)  Haagensen Sydre - samt Niels Oudensen Nordre Undset her i øvre Rendahlens 

Sogn,  lod ved Procurator Monceur Hans Hiort fremlægge et af dennem udstæd 

Skriftlig Stevnemaal Dateret 22de Marty sidstleeden, hvorved efter Sorenskriverens 

paateigning til i Dag, Niels Pedersen Sundmør og Qvindfolcket Jngebor 

Iversdaater, er indstevnte her til Aastæden at anhøre vidner, paasee Rettens 

Begranskning, og være Dom undergiven, Angaaende og fordi de efter en Bøxsel 

Sæddel som de dem u Lovlig haver tilvendet, har Bygget Sæter-Huuse og der 

hauvner Citanterne til Fortrængsel paa deres her ved Stæden havende Sæter 

Hauvn med viidere, samme Stevnings Indhold, som for Retten Lydelig blev 

oplæst, og med sine Forkyndelses paaskriffter ere af denne Jndhold: -  

          3.) Niels Pedersen Sundmyr og Jngebor Iwersdatter, som er Hustrue til Tyven 

Bersvend Olsen hvilcken for sin Misgjerning er Condemneret til Fæstnings 

Arbejde, haver ved Lav-Tinget den 10de January 1750, faaet hjemvist til 

Aaestæden, vores over dennem som i mellem hinanden haver et slags 

Felledsskab, den 6te: Decembr: 1748, Erhvervede Hjemtings Dom, hvorved een 

Deres udi Sundalen der og af eendeel Kaldes Orvedalen, efter en Fogden Sr Jens 

Juels, Niels Pedersen Sundmyr den 6te: July 1746 meddeelte Bøxsel-Sæddel, 

oprettet Sæter, blev kiendt at være u-Lovlig og derfor at burde needrives siden 

den befandtes, at være beliggende, udi vores paaboende Gaarders tilligende 

Sæter-boel Stoer-Legda i bemelte Sundalen, dens Hauvner og altsaa, at være os  

         4.)  til u taalelig Fortrængsel, paa hvilcken Grund, ligesaa og bemelte bøxsel-Brev blev 

til side sadt. Og som vi anseer denne hjem Tings Dom at være Grundet paa 

Lovens bydende saa maae vi endskjønt af vores Fattigdoms sidste kræffter, 



følgelig Lav-tings-Dommen, endnu besørge denne Sag for Hiem Retten paa 

Aastæden forfulgt, og da tillige at faae, de formalitets puncter i agttaget, som 

haver hjulpet disse vore Contra-parter ved Lav-Tinget til, Ligesom en Tiid, at 

Triumphere over Os. til den Ende, gives Eder Niels Pedersen Sundmør og 

Qvindfolcket Jngebor Jwersdaatter med det Forsvar Hun kan og vil Nauvn give, 

Lovlig Kald og Varsel, at møde os eller Fuldmægtig i Rætte paa vores Seter Stoer  

         5.)  Legda i Sundalen, hvor Retten beqvemmeligst først kand sættes, den Tiid 

Sorenskriveren Velædle Sr Andreas Aagaard behager at denominere til denne 

Sags foretagelse, der og da at paahøre, baade Stevnte og Godvillig mødende 

Vidner, og andre Beviiser som vi til denne Sags styrcke og oplysning agter at føre, 

paasee og bievære, Rettens begranskning efter Vidnernes udviisning, over de 

under Sagen moveerede Stæder, og være Dom undergiven, til bemelte Eders os 

til Fortrængsel oprettede Sæters Øde læggelse, under Needkastelse og det 

derpaa Erholte Bøxsel-Brevs Underkjendelse, samt Skadesløs Erstatte os, de 

derpaa saavel allerreede anvendte som og hereffter anvendende Om kostninger, 

alt efter den herom inden Retten, nærmere gjørende demonstration og Paastand.  

           6.)   Til samme Stæd og den berammede Tiid at møde, til Vidnesbyrds aflægg 

under Falsmaals Straff, indstevnes Ingebor Jensdatter Nordsætt, Peder 

Haagensen Huusmand, under Fonaasen, Lars Oudensen Berger, Ole Simensen 

Finstad, Ole Simensen Sørhøien, Jngebret Semmingsen Bollstad, Peder 

Mortensen Nordre Unsæt, Semming Joensen Rommenstad, Ole Semingsen 

Ellevold, Berger Gjermundsen Nordre Unsætt, Morten Larsen, og Ole Tollesen 

Nordre Unsæt. Og som eendeel af Tyldalens Almue, haver deres brug imod vores 

Sæterhauvner i Sundalen, der og Kaldes Orvedalen; Saa bliver dette Stevnemaal 

for Processens skyld for samme Sogns Gaarde Brugere forkyndet, og de paa 

Egne og med-Ejeres samt andre vedkommendes Vegne, ville i agttage, hvad de  

   7.) finder fornøden udi Sagen. - Viidere Varsles Fogden Velædle Jens Juel, som den 

der bør svare for den til Niels Pedersen Sundmør udgivne Bøxsel Sæddel, 

paastand at anhøre, og Dom efter Beviiser og Sagens beskaffenhed, at være 

undergiven.  

Fremdeels vorder og dette Stevnemaal underdanig anviist for dette Stæds 

Amtmand, som vores Høye Øvrighed, for saavidt Sagen enten Angaar Kongens 

Alminding eller Andet Beneficeret Gods. -  

Unsæt den 22de: Marty 1751. -  



Simen Bersvendsen, Giermun Larsen - Haagen Tollevsen, Niels Oudensen 

Simen Haagensen. -  

Onsdagen den 28de: July dette Aar, bliver Tægte-Dagen, at denne Sag foretages,  

           8.)  til hvilken tiid, saa vel paagjeldende som Vidner, og Andre vedkommende, møder 

paa tilstevnte Stæd. - Hornsett i i Rendalen den 22de Marty 1751 -  

Andreas Aagaar. -  

Amtet Lovlig anviist, som Constueret Amtman   N: Michelsen  

Lovlig Varsel vedtages af Jens Juell  

Denne Stevning er lovlig Forkyndt for alle vedkommende Tyldahlens Almue den 

21de: Juny 1751, Og det for enhvers boepæle, i endeels eget og eendeels 

nærværende Folckes paahør. - samme Dags dato, for Provene Ole Simensen 

Finstads boepæl i Hans Søsters paahør, og ligesaa for Ole Joensen 

Finstadmoens boepæl i hans eget paahør, og den 22de ditto for Niels Pedersen  

           9.)  Sundmøer og Jngebor Jversdatters boepæl i deres eget paahør; Og den 23de: 

Ditto for Provene Peder Mortensens tilholdsstæd paa Nordre Unsett i Hans 

Broder-Søn Morten Larsens paahør, og ligesaa for Berger Giermundsen Nordre 

Unsett i eget paahør, og for Simen Ioensen Rommenstads Boepel i Hans 

Hustrues paahør, og samme dato for Christen Bergersen Ellevolds boepæl, i hans 

eget paahør, og ligesaa for Ole Simensen Ellevolds tilholds Stæd, paa Ellevold i 

Hans Huus Vert Christen Bergersens paahør; Det bevidner vii - Lars Embretsen 

Berger og Embret Semmingsen Rolstad -  

      testerer Tolløff Tollefsen Hornsett  

Herhos Monsieur Hiort anmeldte at endeel af de Vidner som i Stevningen er Navn  

          10.) givne skal være forbiegaaet at indkalde saa som de forhen har aflagt deres Vidnes 

byrd Angaaende denne Sag, og at derimod endeel Andre som ej i Stevningen ere 

nævnte ere indkaldede, deres Vidnes-byrd at aflægge. Hvorom til beviis han 

fremstillede Stevne-Vidnerne Lænsmanden Tollef Tollefssen Horensett, Lars 

Embretsen Berger og Embret Semmingsen Bollstad, for som Eedelig afhjemlede, 

at have saaleedes Forkynt, det oplæste Stevnemaal, som deres paaskrifft paa 

samme udviiser. - Viidere fremlagde Monsieur Hiort et af Citanterne udstædd 

Stevnemaal af samme Dato, til et Situations Carts Optagelse, hvorved alle  

vedkommende ere Varslede, her tilstæden, at møde den 23de hujus, for at bievære 

Cartes optagelse og forfatning, og at i agtage, hvad de nødig eragtede, hvilcket  



 11.)  Stevnemaal, ligeleedes for Retten blev oplæst, og med sine Forkyndelses 

paaskriffter, er af denne formeld: 

 Udi Sagen som vi under tegnede paa nye har været nød til at anlægge, 

mod Niels Pederssen Sundmør og Bersvend Olsens Hustrue Jngebor 

Jwersdaatter, formedelst haver Bygget Sæter os til Fortrængsel udi Sundalen, 

som og Kaldes Orvedalen hvilken paa det dertil udgangne Stevnemaal, er 

berammet, at tage sin Begyndelse, paa vores Sæter-boelig Stor Legda udi 

bemelte Sundahlen, førstkommende den 28de: July, behøver vi et Situations-Cart, 

over de omtvistende Stæder til oplysning for alle forekommende Retter. - Og som 

vi til samme Aastæders Afridtzning haver bestilt en Kyndig Mand, dermed at gjøre  

          12.) begyndelse den 23de July, saa bliver J Niels Pedersen Sundmøer og Jngebor 

Jwersdaatter med Eders Forsvar, saavelsom Fogden Velædle hr Jens Iuell herved 

Varslet, til at møde i den henseende bemelte Dag Tilig om Morgenen, paa vores 

Sæter Stoer Lægda, for da og derfra at bievære Aastædernes Opgang og 

Afritzning, og derunder at i agttage hvad fornøden Eragtes. Saa anviises og denne 

Varsel i underdanighed, for Stædets Amtmand, som vores høye Øvrighed og 

ellers Almindingens og det Beneficerede Godsets Forsvar, siden Sagen samme 

angaaer. -  

Undset i Rendalen den 22de Marty 1751 - Simen Bersvendsen Giermun 

Larsen, Haagen Tollefsen Niels Oudensen, Simen Haagensen  

Amtet lovlig Anviist 

 N: Michelsen, Constitueret i Amtmandens fraværelse, - 

Mig lovlig Anviist Jens Juell -  

 13.)  Denne Stevning er Lovlig forkyndt for alle vedkommende Tyldahlens Opsidderes 

Boepæle den 21de: Juny 1751, og det i endeels eget og endeels i nærværende 

Folckes paahør, og for Niels Pedersen Sundmøer og Jngebor Jwersdatters 

boepel, den 22de Ditto og det i deres eget paahør, det bevidner Vii -  

Lars Embretsen og Embret Semmingsen Bolstad -  

Testrer: Tollef Tollefsen Hornsett -  

 

Kalsmændene Lænsmanden Tollef Tollefsen Hornsett, Lars Embretsen Berger og 

Embret Semmingsen Bolstad, Bekræftede ved Eed at have Forkyndet det oplæste 

Stevnemaal efter paaskriften; Dernest i andleedning af Stevnemaalene 



Producerede Monsieur Hiort Een her paa Aastæden den 6te: Septembr: 1748 

Begyndte og den 6te: Decembr: samme Aar Sluttet Doms Act, dette paastevnte  

 14.)  angaaende, til oplysning om hvad forhen, ved førte Vidner til Beviis i denne Sag, 

er godtgjort, hvilket af samme Act sees fra pag. 11, til 18 inclusive, der er saa 

lydende: 1te Vidne Ole Simensen Myre eller Finstad, ved 48 Aar Gammel 

fremstoed og forklarede, At Han er kjendt her i Sæteren Stoer Legdes Fæe 

hauvner og ved at dette Stæd, hvor Rætten nu holdes paa, kaldes Stor Lægda, 

som i Gamle Dage har været Gaarden Undsetts Slaater, førend her blev Indrettet 

Sæter, og ligger samme i en Dahl, som kaldes Sunddahlen. Vidnet ved og, at 

Niels Pedersen og det hos ham i Fællig værende Qvindfolck Jngebor Jwersdatter 

(som er Hustru til Bersvend Olsen som for en 6 Aars tiid siden er paa Livstiid  

 15.)  kommen udi Slaveri, for begangne Tyveri) har een Fjerding Vejs herfra udi 

bemelte Dahl, som og der Nord af nogle Kaldes Orvedalen, forleeden Aar Bygget 

Sæter huuss, og som Vidnet ha hørt sige, ligget der tilligemed Jngebor 

Jwersdatter og med deres Creature havnet paa Citanternes dette Stæd tilliggende 

Sæter hauvn, saa som Vidnet siger sig at viide og være bekjendt, det Citanterne 

udi 24v Aar, fra den Tiid de Byggede Sæter her, har hafft deres Sæter havn, ej 

alleene til det Stæd, Niels Pedersen har Bygget Sæter huus, men end og Norden 

for til Orve Kjernet. - Vidnet veed og at Unsett har hafft for 27ve Aar siden slaatter 

paa de Stæder, omtrent hvor Niels Pedersen og Jngebor Jwersdatter nu har 

bygged. - Niels Pedersen og Jngebor Jwersdatter indfandt sig imidler tiid for  

 16.)  Retten og tilstoede at have udi sidst afvigte saavelsom dette Aar med deres 

Creature ligget udi Sæter i deres nye Bygning, men var imod deres Villie, at deres 

Creature i fioer var kommen need paa Sætervolden, her paa Stor Lægda, ellers 

Forklarede Jngebor Jwersdatter at Niels Pedersen ikkun var hendes Tjeneste-

Dreng, men hvad Creaturer de havde, tilhørte dennem begge, og af dennem var 

erhverveed tilsammen, udi en 6 Aars Tiid, han har været hos Hende. - Monsieur 

Gløerssen tilspurgte Vidnet Ole Simmensen, om Han ikke veed, at nogen Anden 

paa de omprøvede Stæder, har hafft brug, Gresgang og Sæter havn udi hævdelig 

tiid, og derover, effter forrige Foged afgangne Christian Juells Bøxsel-Sæddel? 

Vidnet Svarede: at Han veed ikke viidere heraf, end at Christen Ellevold Et Aar  

 17.)  nemlig: for 27ve Aar siden Slog her paa Stor Lægda, men derefter blev Process og 

faldt Dom om Sæterne, her i Sundalen.  



Niels Pedersen tilspurgte Vidnet, om Han ikke har seet nogen Gamel 

Bøxsel Sæddel paa Orvedalen eller Ovredalen, og øvrige udi Hans Bøxel Seddel 

benevnte Stæder, hvilcken Bøxsel-Sæddel Han nu i Retten indleverede af dato 

6te: July 1746, Monsieur Steenersen protesterede imod dette Spørsmaals 

besvarelse, som hverken er Sagen eller Niels Pedersen vedkommende, efterdi 

Vidnet desuden ikke heller veed, de Stæder Bøxsel Sæddelen om formelder. - 

Monsieur Gløersen loed tilførre een Gammel Bøxsel Sæddel, vil fornemmelig 

oplyse hvorvidt det paastevnte Stæd, i Orvedalen som nu Kaldes Sundahlen 

beviises i Hævdelig Tiid, at have været Kongens Alminding eller den nu sidst  

 18.)  udstædde Bøxsel-Sæddel af 6te: July 1746, Efter Stevnemaalets formeld, bør 

underkjendes, eller ved Magt Kiendes, og altsaa paastoed Vidnes Svar. - 

Monsieur Steenersen Refererede Sig til sin forrige protest. - Retten forelæste 

Vidnet, de udi denne fremlagde Bøgsel-Sæddel, bort bøxlede Stæder, hvorefter 

Vidnet svarede? paa det til Hannem fremsadte Spørsmaal, at Hand haver seet 

mange Bøgsel-Sedler, men om de nu omspurgte Stæder - kunde Hand icke sige 

noget vidst. 2det Vidne Peder Mortensen Tjenende hos Morten Larssen Nordre 

Undsett Fremstoed hernest og Forklarede, at være ved 58 Aar Gammel og veed 

at dette Stæd kaldes Stoer-Lægda, hvor Undsetts Opsiddere Tolleff Olsen har 

oprødet og af Gammel tiid hafft Slaatter, samt at samme ligger i Sundalen og at  

 19.)  Undsett-Gaardene fra Gammel tiid har hafft deres Sæter havne Nordefter 

Sundalen forbie det Stæd, hvor Niels Pedersen og Jngebor Iwersdatter nu har 

Bygget Sætter, hen imod Orve-Kiærnet saa som Vidnet selv har været med at 

Geede i sin Ungdom fra den omtrent nu halv Miil her Synden for liggende Undsett-

Sætte Schielaaevolden Kaldet, hen forbie Niels Pedersens nu opbygte Sætter. - 

Vidnet har og hørt sige at Citanterne siden Sætter her i Stor Lægda blev oprettet, 

har Giedet længere Nordeffter end tilforen omvudnet er, saa har og Vidnet i sin 

Ungdom været med sin Fader at Slaae, hvor den nu af Niels Pedersen oprette 

Sætter findes saavel som og der Norden fore, og havde de Slaatter her stedse 

indtil Stor Lægda blev indrettet til Sæter, da samme blev opbedet av Creaturene. 

Monsieur Glørsøn begjerede dette Vidnes Svar paa Niels Pedersens til forrige  

 20.)  Vidne gjorde Spørsmaal eller om Hand veed nogen anden har hafft brug paa de 

om tvistede Stæder? Vidnet svarede Nej. -  

3de: Vidne Peder Haagensen Huus Mand under Fonaasen fremkom derefter for 

Retten og forklarede sig at være 40 Aar Gammel samt udsagde: at Han for nogle 



og tyve Aar siden var med og bygde Sæter-Huusser her paa Stor Lægda for 

Citanterne, samt veed og har hørt, at de herfra og Nord effter Sundalen har hafft 

deres havning og Greesgang, for deres Cleaturer(!), saa vidt de kunde komme og 

hauvning er, og bliver samme Dahl der Nord, hvor Niels Pedersen har bygget, af 

nogle Kaldet Orvedalen. -  

4de Vidne Ole Simensen Ellewold 59 Aar Gammel fremstoed derefter og gjorde  

 21.)  følgende Forklaring: At han for en 30 Aars tiid siden og derefter i nogle Aar, indtil 

Citanterne bygde Sæter her paa Stor Legda, var med for Christen Ellevold og Slog 

Nordefter til Orvdals Kjernet hvor Dalen af nogle kaldes Orvedahlen, da Han 

derefter qvitterede det og sin derpaa havende Bøxsel, saa som Citanterne derpaa 

begyndte Process og paastoed samme at være Deres Ejendeele. -  

 5. Vidne Berger Giermundsen Nordre Unsett 46 Aar Gammel vandt; at paa det 

Stæd, hvor Niels Pedersen nu har oprettet sig Sæter Huuser har hans Fader vidst 

ham og sagt? at Han som boede paa Undsett, var den første som begyndte at 

slaae der, siden har Vidnet været der med selv og seet andre fra Unsett slaaet 

paa det Stæd, som og der Norden for, hvor Niels PedersensSæter Huusse Staaer,  

22.)  men da Sæter her i Stor Lægda, blev oprettet, blev slaaten opædet og andvendt til 

Fæe havner. 

  Vidnet forklarede ellers: at Han efter Citanternes begjering, tilligemed Ole 

Larsen Ellevold, var med Citanterne hos Niels Pedersen, og advarede Hannem at 

entholde sig fra Citanternes Fehavner  Da han Svarede: at Han vedbliver sin 

Sæter indtil Hans Bøxsel-Seddel bliver underkjendt, hvilket skeede afvigte Aar, 

saa snart Niels Pedersen begyndte at oprettet sin Sæter. -  

6te Vidne Simen Ioensen Rommenstad 46 Aar Gammel, forklarede: at Hans 

Fader, som boede paa Rommenstad, som er SamEjere med Undset, stedse, saa 

længe som Han kan mindes slog Høe paa det Stæd, hvor Niels Pedersen har 

oprettede sin Sæter, og var provet, saavidt han kand mindes, tvende Gange med i 

sin Ungdom at Kjørre Høe derfra, men da Seteren her i Stoer Lægda blev  

    23.) opretted, blev Slotten anvendt til Creaturernes Havning, saa at Vidnet icke veed, 

at der siden af hands Fader blev noget Høe slaget.  

7de: og 8de: Vidne Morten Larssen og Ole Tollevsen, begge for Nørdre Undset, 
den første ved 40ve Aar, og den 2den ved 45 Aar Gammel, forklarede: at saa lenge 

de kand mindes, har deres Forældre, og siden de selv slaaet Nord i Sundalen, 

hvor det av nogle Kaldes Orvedalen og Niels Pedersen nu har bygt Sæter, indtil 



nogle og tyve Aar siden Citanterne bygde Sæter her paa Storlægda, da Citanterne 

har brugt samme siden til Fæehavn for deres Creature. -  

 Og som Indstevnte Niels Pedersen haver søgt og faaet den i forberørte Act 

afsagde Dom ved Lav Tings Rætten under kjendt og hjemviist her til Aastæden;  

 24.)  Saa fremlagde Monsieur Hiort ogsaa den derom beskrevne tagne Lavtings Doms 

Act, begyndt den 20de: Juny 1749, og slutted den 10de: January 1750, til oplysning 

om, hvorvidt af berørte hjem Tings Act var tilsidesadt. 

  Den i denne fremlagde Lav-Tings Act afsagde Dom Lyder saaleedes. -  

  Afsagdt. -  
 Da Giermund Larssen, Simen Bersvendsen, Ioen Olsen og Simen Haagensen 

Søndre Undsett, samt Niels Oudensen Nordre Undset, af Rendalens Præstegjeld 

udi Østerdahlen, ved Skrifftlig Stevning af 6te: Juny 1748, havde Reist Sag imod 

Citanterne Niels Pedersen og Jngebor Jversdatter, formedelst de, effter u-Rigtig 

forestilling og angivelse, skulle have bekommet til Bygsel under Navn af  

 25.)  Orvedalen noget af deres Fæe Havnede til deres Gaarde Søndre og Nordre 

Undsets Sæter, Stor-Lægda Kaldet, udi Sundalen beliggende, hvorudi de skal 

have bygget sig Setterhuusse, og fra samme ved deres Creature ladet opæde 

deres Græsning og Sæterhauvn, har vel bemelte Giermund Larssen med de fleere 

for Hjem Retten den 6te: Septembr: 1748, ført eendeel Vidner, hvormed de har 

villet beviisse at Undsets Opsiddere har hafft deres Slaatter paa de omtvistede 

Stæder, saavelsom deres Seterhauvne fra Gammel Tiid, Nordeffter Sundalen 

forbie det Stæd, hvor Citanterne Niels Pedersen og Jngebor Iversdatter nu har 

bygget Sæter; Men som det derimod er beviist, at Citanterne paa Aastæden har  

 26.)  begieret Anstand og udsættelse i Sagen for at beviise, at de, som har hafft Bygsel 

tilforn, har hafft deres Brug der samme Steds, hvilket for saavidt af Sorenskriveren 

er bleven bevilget, at Sagen til den 6te: Decembr: nest efter er vorden udsadt; ikke 

desto mindre da der tillige er skeed Forfløttelse fra Aastædet til Hjem Tinget hvor 

der ikke kunde føres Vidner om Brug og Hauvning, som paa Aastæden bør at 

udviises, der ej heller ifølge Forordningen av 31te: Marty 1719 er indrettet noget 

Cituations Cart, over de omtvistede Stæder, hvoraf kunde skjønnes hvorvidt 

Parterne til deres Paastand kunde være berettiget; saa afviises denne Sag til 

Lovligere behandling for Hiem-Retten paa Aastæden, da Sorenskriveren efter 

foregaaende Kald og Varsel til alle paagjeldende og angrensende, den ergangne  



 27.)  og nu paastevnte Dom uagted, som hermed underkjendes, bør foretage sig 

Sagen paa nye afhøre de for ham indstevnende Vidner, tage Aastæderne udi 

vedbørlig Øyesyn, og begranskning, og derefter Kjende og Dømme Parterne 

imellem, som hand agter at ansvare. Jmidlertiid det med Processens 

omkostninger beroer dog betaler Sorenskriveren til Iustice Cassen Toe Rigsdaler. 

Saaleedes for Rætten at være passeret, Testerer med egen haand og hostrøkte 

Signete.  Actum Annis Diebus et Loco ut supra.  A: Lachmann (L:S:)  

Paa Niels Pedersens Vegne, som og selv for Retten var nærværende, mødte  

 28.)  Procurator Sr: Jorgen Lemmels Fuldmægtig Monsieur Lorentz Evensen samt 

anviiste den ham af bemelte Hans Principal meddeelte Fuldmagt, af 13de July 

sidstleeden, samt Notarial Copie af den Ham allernaadigst meddeelte Kongelig 

bestalling som Procurator for alle Ober- og under Retter i Norge. - Derefter 

producerede Monsieur Lorentz Evensen et af Niels Pedersen som er gift med 

Ingebor Iversdatter, udstædde Contra Stevnemaal, af Dato 28de: Juny sidstleeden, 

hvorved han til denne Aastæds Rettes holdelse, Contra Indstevner Citanterne, 

Simen Bersvendsen, Giermund Larsen, Haagen Tollefsen, Niels Oudensen og 

Simon Haagensen af Undsett, at anhøre Procedeur, Beviiser og paastand,  

 29.)  angaaende, at den ham af Kongelig Mayestets Foged Sr Juell Bygslede Sæter 

Plads og Enge Slotter, ere i Kongens Alminding beliggende, samt at Andre tilforn 

samme Enge Slætter over 30 Aars Tiid har hafft i Bygsel og brug, hvor efter hand 

vil paastaae den Ham af Fogden med deelte Bygsel af Retten ved Dom 

stadfæsted, saa og Citanterne for deres adfærd, saavel i henseende til Kongens 

Alminding, som Contra Citanten vedbørlig anseed, og i saa maader at lide Dom 

baade for Sagen og dens omkostninger. Som Vidner var under Falsmaals Straf 

indkaldet Haagen Berger af Reendalen, Joen Pedersen Døel, Embret Pedersen 

Døel, Simon Mortensen, Ole Embretsen Tolgen om forestaaende at Vidne og paa 

Spørsmaale at svare, alt efter Stevningens vidtløftigere Indhold, som tillige med  

 30.)  Stevningsmændenes paateigning for Retten blev oplæst og lyder saaleedes. -  

Jeg maae erfare at Simen Bersvendsen, Giermund Larsen, Haagen Tollefsen 

Niels Oudensen og Simen Haagensen af Undsett, fremdeeles søger at drive mig 

Fattige og Gjeldbundne Mand fra min brugte Plads i Kongens Alminding 

Orvedalen beliggende, som Fogden Sr: Jens Iuell effter hans Bygsel -Seddel 

Dateret 6te: July 1746, til mig har bygslet og andre tilforne over i 30ve: Aars Tiid, 



har hafft i bygsel, og brug, og at bemelte Mænd, til den Ende forfrisker den forrige 

mod mig Reiste Sag, og har Stevnt mig at møde for Retten som den 28de July er  

   31.)  berammet at holdes paa en Sæter kaldet Stoer Lægda, saa og Varslet mig til at 

være nærværende ved een foregaaende Landmaalings Forretning, som de vil lade 

foretage den 23de: July. Thi er jeg nødsaget til forommelte Tiid og Stæd herved at 

Contra Stevne Eder Simen Bersvendsen, Giermund Larsen Haagen Tollefsen, 

Niels Oudensen og Simen Haagensen, til at anhøre de Vidner, som Jeg 

indstevner, og ellers godvillig møder, samt andre beviisligheder, betræffende 

denne Sag, saa og at svare til Spørsmaal. - Og som jeg agter den 23de July at 

tage et Contra Cart, over Situationen; Saa gives dem ligeleedes Varsel at være 

overværende ved Forretningen. Til samme Tiid og Stæd, bliver herved under 

deres Falsmaals bøder indstevnt lille Haagen Berger i Rendalen, Ioen Pedersen  

 32.)  Døel, Jngebret Pedersen Døel, Simon Mortensen Ole Jngebretsen Tolgen, Niels 

Joensen Tolgen, til at aflægge deres Sandfærdige Vidnesbyrd og Forklaring om alt 

hvis dem kand være vitterligt, angaaende den af mig Bygslede og brugte Plads i 

Kongens Alminding Orvedahlen, samt at svare til de Spørsmaal som man agter 

nødig at gjøre dem; hvorhos de Varsles, at indfinde sig til den 23de Iuly, paa det de 

kand vær nærværende ved Landmaalingen, udviisse Stæderne, og gjøre anden 

oplyssning som i dette fald udfordres; hvorefter jeg da vil paastaae og formoder at 

min af Fogden erholte bygsel-Seddel, af Retten bliver Stadfæstet, saa og at  

 33.)  Citanterne for deres adfærd saavel i henseende til Kongens Alminding som mig, 

vedbørligen bliver andseet og tilfunden at erstatte mig, de omkostninger, jeg 

allereede har maattet og herefter maae for denne Sags skyld gjøre. -  

Oeløyen den 28de: Iuny Anno 1751 -  

Niels Pedersen Sundmør - 

Anno 1751 den 3die July er denne Contra Stevning Lovlig læst og forkyndt for de 

Saggjeldende 5 Mænd af Undset og Copie leveret, samt for Vidnet lille Haagen 

Berger at møde under Falsmaals Straff og Copie leveret Hans Hustrue. Jtem blev 

Stevnemaalet forkyndt for de Specificerede 5 Vidner paa Tolgen, den 6te: July 

under Falsmaals Straf at møde og Vidne sin Sandhed. Tilstaaer -  

Povel Siversen. Rasmus Bersvendsen 

 34.)  Kaldsmændene Povel Syversen Hytte Arbejder ved Tolgens Hytte og Rasmus 

Bersvendsen Røese Pladsen ved Tolgen afhjemlede Eedelig at have forkyndt 

dette Stevnemaal, den 3die: og 6te July sidst leeden, efter deres Paaskrifftes 



formeld: -  Paa Samtlige Tyldalen Almues Vegne, var nærværende Peder 

Embretsen Olsberg og Joen Jversen Lund for at paastaae, det ikke dennem noget 

bliver fornærmet paa deres Blæster og Skovs brug, samt Fiskerie, som de af 

Gammel Tiid heromkring har hafft, men hvad havning og Slaatter herom Tvistes i 

mellem Parterne var dem u vedkommende, og de intet havde med at bestille. -  

   35.)  Monsieur Hiort Sagde? at i hvorvel han kunde have Aarsag til at paastaae den 

Jndkomne Contra Stevning avvist som u Lov skikket effterdi alle som Sagen 

anrører ej derved ere Varslede, ja endskjønt  her foregives, at det som omtvistes, 

skal være Kongens Alminding og Handles om en Bøgsel Seddel som af Fogden 

derpaa er udgiven er dog hverken Amtmanden eller Fogden Varsled, ej engang at 

paahøre hvad under Sagen passerer; saa vilde Han dog ikke gjøre saadan 

paastand, men alleene bede Retten nøye see derhen, at intet fra Contra Citantens  

 NB:  Side vorder ført, som kand andgaae u stevnte Personer, paa det saadant ikke  

 38.)  igien skal aarsage nye u leijlighed, og udgiffter i tiiden; Han forlangede derpaa de 

Jndstevnte Vidner paaraabte og afhørte, saavidt Han til Sagens Oplyssning 

fremdeeles agter fornøden. -  Monsieur Evensen svarede; at Contra 

Stevnemaalet viiser, det Citanterne som de rette paagieldende, ere lovlig bleven 

Varslede ligesom og de nu af Tyldalens Almue mødende 2de: Mænd ej helder 

undskylder sig at have faaet lovlig Varsel; formodede derfore at Retten ej 

Reflecterede paa Monsieur Hiortes Forestilling. Desuden søger og Contra 

Citanten ej andet, end at faae Hans i hænde havende Bøgsel Sæddel ved Dom  

 39.)  Stadfæsted, hvortil Varsel for Fogden eller Andre var u fornøden. - Foruden dette 

behager og Retten af den fra Citanternes Side i Rette lagde og forhen passerede 

Hjem Tings Act, at erfare, det Fogden Sr Juell den Tiid ved Fuldmægtig har ladet 

møde, og ej noget mod den Niels Pedersen meddeelte Bøgsel Seddel har hafft at 

indvende, men alleene paastaaet: at de derudi benevnte Stæder, ere i Kongens 

Alminding beliggende. - J øvrigt modsagde Monsieur Evensen, Monsieur Hiortes 

protocolation. -  Monsieur Hiort forbeholt sig herpaa at Replicere, naar han finder 

fornøden: at fremsætte exceptioner under Sagens Drifft. - J øvrigt vedblev sit  

 40.)  forrige. - Eedens Forklaring, blev af Lov-bogen, tilstædeværende, saavel Stevnte 

som godvillig mødende Vidner forelæst, og de Formanede at gjøre deres 

Forklaring for Retten Saaleedes, som de agter samme derefter at beEdige og 

derunder vogte sig for meneed. - Monsieur Hiort fremstillede som denne Gang  - 

1te Vidne Ole Joensen Findstadmoen 60 Aar Gammel, som forklarede: at for 30 



eller fleere Aar siden var Vidnet her i Stor Lægda og Smeltede Jern, i Selskab, 

eller Felledsskab med nu afgangne Lars Mortensen, som da boede paa Nordre 

Undsett. Og som Vidnet ikke havde høe til sine Hæste, laante Lars Mortensen 

Undset Vidnet Høe, hvilket Han havde Slaaet og sadt i Hæsse i Orvedalen hvor  

 41.)  Vidnet var hen med ham, og tog samme Høe.  Monsieur Hiort begierede 

Vidnet tilspurgt. 1. om han veed, at alt øvre og Nedre Rendalen, med dens til og 

underliggende til Fields og udi Fjere, for lang Tiid siden fra Kronen er bortsolgt, 

eller kand sige med vished, at Kongen Ejer nogen Alminding i dette Præstegjeld, 

Monsieur Evensen protesterede imod Vidnes Svar; paa den fremsadte Qvestion 

saa som samme er nu u stevnt Materie og denne Sag u vedkommende.  

Monsieur Hiort Sagde: det kunde tilkomme indstevnte paagjeldende og sær 

Kongens Betjentere, om de trøster sig til at sige, det her var Alminding, da at 

beviisse samme; Men som de ej der til kan binde sig, og Niels Pedersen er 

eene(?) den Mand som har foregivet saadant og derpaa tilvendt sig, eller rettere et  

 42.)  andet Navn Bøgsel Sæddel; Saa tiener det u stridig til oplysning i Sagen, at faae 

beviist, om samme Niels Pedersens foregivende er rigtig i Skoven eller ikke og da 

derfor er Stevnet, nemlig: for alt hvad til denne Sags Størke, og oplyssning kand 

tjene, saa vendtede Han og Vidnet svar paa Qvestionen.  Monsieur Evensen 

vedblev sin forrige protest og derhos Sagde? at det beviis Monsieur Hiort urgerer 

om, skal nock finde sin Rigtighed, naar Contra-Citanten har faaet sine Jndstevnte 

Vidner afhørte. -  Retten interloqverede Hvor vidt Kongen eller Kronen har 

bortsolgt, hele Rendahlens Præstegjeld kand effter Stevnemaalerne i denne Sag,  

 43.)  ikke føres Vidner om, men alleene for saavidt som Qvestionen i mellem Parterne 

vedkommer, derover bliver Vidnerne at afhøre og Qvestionere. -  Monsieur Hiort 

forvendtede da Vidnet tilspurgt: 1. Om hand med vished kand sige, at Hans  

Majestt ejer nogen Alminding fra dette Stæd hvor Retten holdes og Nordefter til 

mod Orvedals Kjernet? Vidnet Svarede? Han vidste ikke at omspurgte Stæder 

vare Kongens Alminding. Monsieur Evensen tilspurgte Vidnet 1: Om Han ikke har 

hørt at Folck fra Tolgen har brugt de Stæder i Orvedalen hvor Contra-Citanten 

Niels Pedersen har sine Engeslætter? Vidnet svarede Ney. ingen af Parterne, 

havde dette Vidne viidere at tilspørge, thi fremstillede Monsieur Hiort.   

2det Vidne Christen Bergersen Ellevold, 76 Aar Gammel, som Forklarede: at 

Han i forrige tiider, og indtil Citanterne byggede Sæter her paa Stor Lægda har  



 44.)  hafft slaatter fra Schierbecken og Nordefter imod Orvdals Kletten og Orvdals 

Kjernet, ved og ikke at nogen Anden saalenge Vidnet kand mindes har hafft 

Slotter i samme Streckning undtagen Undsetningerne, som og siden de bygde 

Sæter her har saavidt Vidnet veed og har hørt, hafft deres Sæter Havn og beeted 

med deres Creaturer i samme Streckning Nordefter. - Paa Monsieur Hiortes til 

forrige Vidne fremsadte qvestion, svarede dette Vidne: Hand har vel hørt tale, det 

skulle være Alminding, han haver og selv for 30 Aar siden Bygslet de foromvudne 

Slaatter, for at faae samme i brug, men som Han siden fornam det var Daarlighed, 

og Undsetningene loed udbeedte samme for Hannem, saa Han ej kunde have det  

 45.)  i Roe og han ikke syndtes at have nogen Rætt til at trætte derimod, qvitterede 

Hand samme.  Monsieur Hjort begierede Vidnets nærmere Forklaring 2. J 

hvad Intention han bygslede som omprovet er, og hvorfor Han syntes ingen Rett at 

have effter erholte bygsel paa samme? Vidnet Svarede: Fordi Undsetningerne 

slog der tilforn og Vidnet syndtes at ville have det, derfor begjerede Hand Bygsel 

derpaa, men som Han siden hørte det ikke var Rætt saasom Kongen ingen 

Alminding haver her, men alt sammen er Sam-Eje til Gaardene, lige fra Elven 

Renen og Øst over til Svendske-Grændsen. -   

Monsieur Hiort begierede Vidnet videre tilspurt 3. Om Citanterne kand  

        undvære eller nødvendig behøver deris her havende Setterhauvn? Vidnet  

46.)  svarede: han kand ikke andet vide, end denne Sæter er nødvendig for dem, siden 

de har lagdt deres Arbeide paa den. -  Monsieur Evensen tilspurgte Vidnet: at 

siden Han har Forklaret, det Hand qvitterede sin Bygsel, fordi han ej skulle have 

nogen Rætt dertil, om Han da vidste, at Undsetts Opsiddere, havde nogen bedre 

adkomst eller Rettighed dertil, og hvorudi samme Hjemmel og adkomst bestod? 

Vidnet Svarede: at herpaa kunde han ikke svare viidere, end Han forhen har 

Forklaret. Dernest begierede Han Svar paa sin til forige Vidne fremsadte 

Qvestion? Svarede Han veed ikke viidere deraf end Hand hart hørt et Bøygde 

Snack derom. Viidere havde ingen af Parterne dette Vidne at tilspørge, thi blev 

indkaldet. 

3die Vidne Esten Mortensen qvernes fra Needre Reendalen - 58ve Aar Gammel  

 47.)  Forklarede: at være Fød paa Nordre Undsett, da endeel av Nordre Undsets 

opsiddere med Rommenstad som har Setter noget Synden fra dette Stæd og 

Schielaae Volden, havde deres Sæter Havn hiidefter og lengere Nord, dog kand 

Vidnet ikke sige hvor Langt. og eengang for nogle og 30 Aar siden, slog Vidnet for 



sin Fader, strax Norden for Schierbecken i Orvedalen og skilles Orvedalen og 

Sølndalen, som og kaldes effter Talemaade Sundalen, fra hver Andre ved det 

Stæd hvor Spiken Elv og Orve Elven Løber tilsammen udi Sølna Elven Vidnet 

veed ikke heller at nogen anden har hafft brug Norden for, end Undsetningene, 

men hørt at Unsetningernes og Tyldolernes Ejendeele skulle møde imod hver 

Andre.  

  Paa Monsieur Hiortes til 1te: Vidne fremsadte Qvestion svarede dette Vidne  

 48.)  Nej, thi hand har aldrig hørt det. -  Monsieur Hiort forbie gick at tage den 2den: 

qvestion af dette Vidne. - Men til 3die: Spørssmaal svarede Vidnet at Hand kjender 

Citanternes Gaarder og Hauvner og veed at de behøver deres her havende 

Sætter Havne. - Monsieur Ewensen i henseende til Vidnets Forklaring, holt u 

fornødent at tilspørge Ham noget viidere. - Og som ingen af Parterne havde dette 

Vidne viidere at tilspørge, blev indkaldet Vidnerne som nu ere Jndstevnte og 

forhen herpaa Aastædet, haver avlagt deres Vidnesbyrd, samt Udviisning gjort. - 

Monsieur Ewensen formodede at Retten i følge den producerede Lav Tings Doms  

 49.)  tilhold paa Nye examinerer de Indstevnte Vidner, da Contra Citanten Reserverede 

sine exceptioner og Contra qvestioner i mod og til ermelte Vidner. - Monsieur Hiort 

sagde: at siden Han fornemmer det øvirge indstevnte Vidner, baade forhen her 

paa Aastæden haver avlagt deres Vidnesbyrd, saa vidt de er viidende til 

oplyssning i denne Sag, samt derefter gjorde udviissning, hvilcket alt staar i sin 

fulde kraft, saa holdt han u fornødent, at opholde Retten med de samme Vidners 

viidere Examination, men i den Stæd fremstillede Monsieur Hiort 2de U Stevnte 

mødte Vidner Ole Simensen Søhrhøyen og Embret Semingsen Rolvstad, hvilcke 

hand begjerede til Provmaals Aflægg imodtagen. - Monsieur Ewensen Refererede 

sig til hands forhen gjorde Paastand om disse Vidners Nye afhørelse, da Hand og  

 50.)  har sine Lovlige Exceptioner og Contra qvestioner til samme Vidner at fremsætte, 

hvilcket hand haabede ej af Rætten vorder nægtet at modtages. - Monsieur Hiort 

svarede: at Hand tviler om, det disse forhen afhørte Vidner, nu ere mødte og om 

de end møder, vedkommer det ej Contra-parten at Examinere dem, naar 

Citanterne som haver Stevnet i Sagen, intet af dennem forlanger. -   

Monsieur Ewensen Replicerede: at saafremt Citanterne agter at betjene sig af de 

forhen afhørte Vidners udsagn og udviisning, saa er det efter den i Rætte lagde 

Lav-Tings Doms tilhold, fornøden at samme Vidner nu her for Rætten paa Nye  



 51.)  vorder afhørte, det og Monsieur Ewensen Kraftig paastoed, men saafremt Monsr 

Hiort vil declarere: at Hand ej i nogen Maade agter at betjene sig av, disse Vidners 

forhen aflagde Vidnesbyrd og Forklaring saa havde Contra Citanten ej noget 

derimod at sige. -  

  Monsieur Hiort svarede: at Vidnerne faaer vel staae til oplyssning i Sagen, 

og i øvrigt Refererede sig til sit forrige. Monsieur Evensen endnu som før 

paastoed, at disse Vidner effter den i Rættelagde udsvækede Ober Rættes Doms 

Tydelige Tilhold paa nye maatte afhøres og derefter Aastæderne udi vedbørlig 

Øyesyn og begranskning tages hvilket hand til Rættens Kjendelse indstiller. - 

 Monsieur Hiort sagde: at dersom Rætten finder det de forhen afhørte 

Vidner, hvis Forklaring og udviisning i den producerede Doms Act findes indført, af  

 52.)  Ober Dommeren, er underkjendt, som u efterretlige til beviis i Sagen, da maae 

Comparenten selv bede om, at de paa nye, nemlig: saa mange som nu deraf 

møder, vorder afhørt, Men som Ober Rettes Dommen formodentlig ej fører dette 

med sig saa vedbliver og Hiort sit forrige. Monsieur Evensen Refererede sig til sit 

forrige, og derhos sagde: at Hand holt det for een dristighed af Monsieur Hiort, 

saaleedes at Forklare efter eget Tycke den i Rettelagde Lav-Tings-Doms Tydelige 

Ord og Indhold, der i alle maader ligger usvæket, og i denne Sag følges bør. - 

Indstillende det derfore under Rættens Eragtning. -  Rætten Eragtede. Det kand 

af denne i Rettelagde og den 10de January 1750 ergangne Lav-Tings Dom, ikke 

sees eller skjønnes at være tilsidesadt eller underkjendt, viidere end Domen i sig  

 53.)  Selv, paa Fundamente, at indtet Situations Cart over Tviste Stæderne var taget og 

fordi Citanterne til Lav-Tinget nemlig: Niels Pedersen og Jngebor Iversdatter, 

skulle være betaget Lejlighed, at føre deres beviser paa Aastædene, effter 

begierte Anstand, og altsaa kand ingenlunde derved Rimeligen være underkjendt 

eller til  side sadt den forrige Gang efter Lovlig indkaldelse og i vedkommendes 

overværelse uden modsigelse skeede Vidners afhørelse og udviisning; Ligesom 

Lav Tings-Dommen og ikke saadant siger: men alleene, at paa Nye skal afhøres 

de Indstevnede Vidner, Aastæderne tages udi Øyesyn og begranskning, og 

derefter Kjendes og Dømmes Parterne i mellem, hvilket er det som nu dereffter  

 54.)  skal og bør skee, hvorfore de Vidner som Niels Pedersen saavelsom Citanterne 

nu har ladet indkalde og agter at afhøre til yderligere beviis og Oplyssning i Sagen, 

og derefter af Retten skal bliver modtagen, saavidt Stevnemaalene kand medføre 

og lovligt kand være. -  



 Monsieur Lorentz Evensen i henseende Hand ved Rettens Eragtning er betagen 

Lejlighed at formeere sine Lovlige exceptioner mod de forhen afhørte Vidner 

saavelsom Contra-Qvestioner Efter Sagens Beskaffenhed, saa kunde Han nu ej 

viidere i saa Maade forestille end at Hand andmeldte: det de forhen afhørte Vidner 

i særdeeleshed, det 1te: 2det: 5t: 7de og 8de Vidne ere alle nær beslægtede og 

besvaagrede til Citanterne og derfore ej i følge Lovens 1te Bogs 13de Capit: 17de 

Articul bør ansees naar andre Vidner kand haves, hvorfore og Monsieur Evensen 

paastoed, at paa disse Vidners udsagn, ej til det minste maae Reflecteres. -  

 55.)  Monsieur Hiort benægtede Monsieur Evensens seeneste tilførte, om Vidnernes og 

Citanternes Slegtskab, og ellers vedblev sin begjering, om de 2de: fremstillede 

Vidners afhørelse. -  Monsieur Evensen kunde for nærværende Tiid disse 

Citanternes villige Vidner angaaende ej viidere Forestille, end at Han Reserverede 

Contra Citantens Rett i alle Maader, og ellers sagde at Aarsagen hvorfore Niels 

Pedersen forhen ej, ved forbemeldte Vidners Examennation udi den forhen 

passerede Sag har kundet anmelde, Hans exception var denne, at Han ej den 

Tiid, om saadan deres Slægtskab og Svogerskab, til Citanterne vare viidende. -  

   56.)  Monsieur Hiort vedblev sin benægtelse undtagen at han tilstaaer det Han haver 

faaet udspurgt, at 8de: Vidne Ole Tollevsen er en Broder Søn af daværende Citant 

Joen Olsen, i hvis stæd Haagen Tollevsen som er bemelte Vidnes Broder, beboer 

Gaarden. -  Monsieur Evensen svarede: at foruden det af Monsr Hiort opgivne 

Slægtskab, saa er og de andre forhen opgivne Vidner beslægtede og besvogrede 

til Citanterne, saasom: Vidnet Ole Simensens Hustrue, er Faster, saavel til Simen 

Bersvendsen, som Giermund Larsens Hustruer. - Vidnet Peder Mortensen tjener 

hos Vidnet Morten Larsen Nordre Undsett, som er Sødskindebarn til den eene av 

Citanterne, neml: Haagen Tollevsen. - Vidnet Berger Giermundsen Undsett 

nærsødskinde barn til Giermun Larssens Hustrue og Morten Larssen Sødskinde  

 57.)  barn til Citanten Haagen Tollefsen. -  Monsieur Hiort, holdt u fornøden at 

besvare Monsieur Evensens tilførte thi om det end var saa i Sandhed, som det 

aldeeles ikke er, var de derfor icke effter Loven at ansee som villige Vidner. - 

Derefter fremstod: 4de: Vidne Ole Simensen Sørhøien og 5te: Vidne Embret  

Semmingsen Boelstad, hvilke Monsieur Hiort alleene begjerede tilspurt, 1: hvem 

der Grænser imod Reendalen her Norden for de om tvistede Stæder og om de 

veed hvor Grænsen møder? 2 Hvad Niels Pedersen svarede dennem, da de, i 



afvigte Vaar, vare sendte til Hannem fra Citanterne for at see Sagen, om mueligt 

bielagdt, og afgjort? Vidnerne svarede: paa 1te: Spørsmaal: at de Stedse har hørt  

 58.)  sige det Tyldals og Reendahls Ejendeeler støder imod, eller Grendser til 

hverandre, og Raadeelet imellem dem, skal gaae lige øst til Femunden, men 

Vidnerne veed ikke hvor Raadeelet er. Paa 2det Spørsmaal: at de effter 

Citanternes Begiæring omtrent 14ten Dage effter sidstleeden Paaske, var hos Niels 

Pedersen paa Hans Boepæl, for at see dem forligt; Da Niels Pedersen svarede: 

det stoed ikke i hands Magt, og hand Raadede ikke for det men det var 2de: i 

Trundhiem som Raadede derfor. -  

  Monsieur Hiort herpaa var fornøyet med at skride til udviisningen og 

Begranskningen, dog begiærede Hand først: at de 2de: fra Tyldalen mødende, ville  

 59.)  Erklære sig her for Rætten, om de Egner sig nogen Rætt til paa de Stæder hvor 

Citanterne har deres Slaatter og Havning, og hvor nu Niels Pedersen haver Sætter 

og Havn imod Orvedals Kjernet? - Peder Embretsen Olsberg og Joen Iwersen 

Lund sagde: at de ikke vedkjender sig nogen Ejendom paa de omspurgte Stæder, 

saasom de heller aldrig har hafft noget brug der, alleeneste de haver hafft wej der 

over Fjeldet til deres Fiske-Vande, som de haver der østen for, og da under Veigs 

bedet med deres Hæster. -  

  Monsieur Evensen derefter begjerede Contra Citantens Vidner fremkaldede 

og afhørte. -  

  Peder Olsberg og Iwer Lund sagde viidere: at den af dem heromrørte Field 

vej, gick tet Norden for OrweKiernet. -  Monsieur Ewensen derpaa fremstillede:  

 60.)  1te: Vidne Embret Pedersen Døel, boende paa Berg-Pladsen ved Tolgen 68 Aar 

Gammel, og til hannem gjorde følgende Spørsmaale: 1. Om Vidnet icke meere 

end 50ve: Aar har været med at slaae sine Bygslede Engeslætter i Hoeløyerne? 

Monsieur Hiort sagde: at det omspurgte ej vedkommer denne Sag, og derforuden 

formeener Comparenten, at ved qvestionens indretning, er Vidnet Ligesom lagdt 

Ordene i Munden, imod Forordningen om Vidners førelse, thi pastoed hand ikke 

aleene, at indted Svar herpaa vorder andtaget, men endog Monsieur Evensen 

tilholdet at forfatte Lovlige Qvestioner. -   Monsieur Evensen paastoed: at 

Vidnets Svar paa den fremsadte qvestion maatte indhendtes, efterdi samme tjener 

Sagen til Oplyssning, følgelig Contra Stevnemaalet, J øvrigt sagde Monsieur  

 61.)  Evensen: at hand meget vel er vidende Forordningens Jndhold, og derfore ej har 

nødig at Lære saadant af Monsieur Hiort, Ligesom og Monsieur Evensen 



formeente, at qvestionen er Lovlig indretted, da Vidnet dertil kand Svare, hvis 

hand er vidende endten Ja eller Nej. -  

Retten som ikke vidste om de omspurte Hoeløyer er indbegreben under 

eller vedkommer de i denne Sag om Tvistede Stæder, thi i saafald, kand Vidnes 

Forklaring derom antages, maatte derfore begiære Monsieur Evensens 

Declaration og Svar derom. - 

Monsieur Evensen Declarerede: at de omspurge Stæder ere udi denne Sag 

saavidt indbegrebne, at de Grændser sammen ved nedre Orvedals Kiærnet til de  

 62.)  Engeslætter, Contra Citanten Niels Pedersen nu for Tiiden efter bygsel bruger, 

følgelig denne qvestion Sagen til Oplyssning. -  

 Monsieur Hiort sagde: at nu hører Retten selv, det Hoeløyerne er uden for det om 

tvistede. -  

Monsieur Evensen Refererede sig til sit forrige. - Vidnet til 1te: Spørsmaal svarede 

Ja. - 2det om ikke disse saakaldede Hoeløyerne Grænser sammen med needre 

Orvedahls-Kiærnet, til de Enge Slætter som Niels Pedersen nu for Tiiden bruger 

Vidnet svarede: Ja. 3de Om Vidnet ikke er vidende, at de Enge Slætter og den nye 

opbygte Sætter, som Contra Citanten nu i nogle Aar har hafft udi Bygsel og brug, 

er i Kongens Alminding beliggende? Vidnet svarede: at hand veed ikke viidere 

hvor Kongens Alminding er, end hand meener de Stæder som af Fogden bliver  

 63.)  bort Bygslet, er det; og som Niels Pedersen har bygslet samme, saa og Niels 

Joensen og Embret Olsen fra Tolgen tilforen hafft samme i Bygsel og slaaet paa 

samme Stæder, hvor Niels Pedersen nu har Sæter og Slaatter, Synden 

Orvedahls-Kiærnet. 4de: Om Vidnet icke Ligeleedes tilfulde er vidende at de 

omvundne Enge slætter af samme Embret Olsen og Søn tilligemed Joen Nielsen 

Herdal Tolgen og hans Søn ere fælles brugte, upaaancket og upaatalt udi 30ve: 

Aar.  Monsieur Hiort som fornam det Monsieur Evensen vedbliver paa den 

begyndte Maade, at indrette sine Spørsmaale, kunde icke forbiegaae at bede 

Retten tilholde Ham derudi at forholde sig efter Forordningen, thi det havde været 

lettere at tilspørge Vidnet, hvem fleere der brugte de omspurgte Slaatter, og hvor  

 64.)  længe hver brugte dem, end just at fortelle Vidnet, at Embret Olsen og Hans Søn 

skulle have brugt dem i 30ve: Aar. -  

  Monsieur Evensen svarede: at han formeente, at det er aldeeles u rimelig, 

at Monsieur Hiort vil foreskrive ham, hvad Spørsmaale Han til Contra Citantens 

Jndstevnte Vidner, agter nødig at fremsætte, hvilcket ikke kand anderleedes 



ansees, end een Chicane uden mindste føye, thi Refererede Monsieur Evensen 

sig til hvis hand forhen denne Post betræffende forestillet haver. -  

Monsieur Hiort, henstillede til Retten, om icke den af hannem proponerede 

Maade at qvestionere paa er Lovlig, og Monsieur Evensens derimod u Lovlig og 

mistænckelig indretted. Og da disse agtende Vidner, forhen paa et u-rett Stæd,  

 65.)  haver avlagt Vidnes byrd som af den fremlagde Lav Tings Act fra pagina 24 kand 

fornemmes, hvilcket dog paa sit Stæd, siden ere underkjendte, hvorom til Beviis 

hand indleverede een ved Oberberg Amts Rætten i Trunhiem erhvervede Doms 

Act, begyndt den 21de: Ianuary og slutted den 20de May 1750, til ved Acten at 

følge; Saa maatte Han saa meget desmeere paastaae, at den av Monsieur 

Evensen brugende maade at spørge Vidnerne med, ej Længer vorder hannem 

tilladt, for at see, hvorvidt Vidnet vil blive eening med sig selv og sin forrige 

udsigende, thi Hiort fornemmer nock, at Monsieur Evensen ellers Ord for Ord 

opregner hvad Vidnet forhend haver Deponeret og udsagt.  

Den forberørte fremlagde Berg-Amts-Acts afsigt av 20de May 1750, Lyder 

saaleedes:   

Afsagdt - 
 66.)  Den af Citanterne Giermun Larsen, Simen Bersvendsen, Ioen Olsen Niels 

Oudensen og Simen Haagensen fra Søndre og Nordre Undsett i Rendalens 

Præstegjeld udi Østerdalen gjørende Paastand: at det Berg Rettes Tings Tings 

Vidne som Directeuren ved Røraas Kobber-Verck Leonard Christian 

Borchgrevinck ved holden Berg Rett paa Tolgens Hytte-Plads over de av Niels 

Pedersen Sundmyr ved Stevnemaal af 9de April 1749 indvarslede Vidners Udsagn, 

haver den 17de: May nestefter udstæd, angaaende bemelte Citanteres mod Niels 

Pedersen Sundmyr havende og for Aastæds Rætten førende Sag om en Hannem  

 67.)  til bøgsled Sætter hauvn i Sundahlen, under Rendalens Præstegjeld, maatte til 

side sættes og underkjendes, Grunder sig fornemmelig, paa følgende 3de Poster. - 

1: At Niels Pedersens Stevnemaal av 9de April 1749, icke skal være Citanterne og 

de øvrige for Berg Retten paa Tolgen indvarslede som under en Anden Iurisdiction 

Sønden Fjelds sorterer, saa Lovlig forkyndt at Vidner imod dem burde andtages, 

da 2de Maaneder indstevnings Tiid, dertil maatte i følge Lovens 1te: Bogs 4de: Capt: 

9de Articul behøves. - 2det: At de for Berg Retten førte Vidner saavelsom den Eed 

Niels Pedersen Sundmyr, derom har avlagt, skulle være u effterrettelige siden  



 68.)  Vidnerne og Eeden icke effter den Maade Loven i detslige Sager byder ere førte 

og avlagte, uden nogen udviisning til Provemaals hjemmel, at have gjort. - 3de: At 

meer bemelte Vidner, skal være stridende imod Citanternes forhen paa 

Aastæderne Lovlig tagne Vidnesbyrd og førte uden at Citanternes Prov dertil 

Lovlig er bleven indkaldet, hvorimod fra Niels Pederssens Sundmøers Side for at 

viisse nødvendigheden af Hands Vidners førelse for Berg Retten paa Tolgen, 

Forestilles deels hans u viidenhed om, og uformuenhed til at faae Vidnerne førte 

medens Hoved Sagen paa Aasteden blev ventileret, og førend paa det ordinaire 

Sage-Ting i Rendalen hvorhen Sorenskriveren, da opsettelse Var bleven bevilget,  

 69.)  til beviiser fra Niels Pedersens Side, at fremskaffe, havde forfløttet Sagen blev 

afsagdt Dom, deels ogsaa, at da samme Dom, for Oplands Lav-Tings-Rett, var af 

Niels Pedersen Sundmyhr, til hjemviisning eller under kjendelse indstevnt, maatte 

hand for ej der alldeeles tomhændet og uden noget beviis om de Vidners 

Rigtighed, som Hand paa Aastæden kunde have beraabt sig paa, at fremkomme u 

omgjengelig behøve, et Tings-Vidne at kunde producere, dog uden at Vidnernes 

Udsagn skulle gjelde til Efterretning for Aastæds-Dommeren, hvilcket Tings Vidne 

formeenes at Hand ved Berg Retten paa Tolgens-Hytte-Plads, som de førrende 

Vidners Værne-Ting, maatte søge udvirkket, og derfore med saadan exception  

 70.)  som meldet, Paastaaer: det erhvervede Berg-Rætts-Tings Vidne, i det øvrige af 

denne Ober Rætte Confirmeret og ved magt Kjendt. -  Naar nu anlangende 

Citanternes Andførte første Post overvejes, at Tolgens-Hytte-Plads, hvor Berg 

Rætten er holden og Vidnerne indstevnte at møde, ligger udi Oplands-

Lavdømmes District, hvor Citanterne ere boende, og det av Niels Pedersen under 

9de April 1749, i Berg Retten fremlagde Stevnings paaskrifft  erfares, at samme 

med de 4re Ugers Varsel som Lovens 1te bogs 4de Capitul 8de Artl: for de inden 

Lavdømmet boende tilholder, er for kyndt, hvilket end ogsaa tvende af Citanterne 

nemlig: Giermun Larsen og Simen Haagensen Søndre Undsett, paa egne og med  

 71.)  interessedes Vegne effter Berg Rettens, til dem gjorte Spørsmaal, har tilstaaet, 

Lovlig at være skeed. saa skjønnes icke Andet, end at dette Citanternes 

foregivende er u beføyet, og saa meget mindre at Reflectere paa, som det 

hvormed de søger samme, at bestørke nemlig: fordi Tolgens-Hytte-plads henhører 

under det Norden-fieldske og i Toronhiem værende Berg Amts Iurisdiction, maatte 

den holte Berg Rett, agtes at være uden for Oplands-Lavdømmene Søndenfjelds, 

og følgelig da 2de Maaneders Varsels tiid Maatte behøves, er u-grundet; thi da 



Loven, i at determinere Varselstiiden til Under Retten Alleene har henseende til 

distancen der findes i mellem de indstevnedes Boepel og Stæden hvor Retten 

holdes, uden at melde endten om Jurisdictionens  

 72.)  forskjel, eller om Ober Dommeres Opholds Stæd, og det derhos er u imodsigeligt, 

at stæden hvor Berg Retten er holden, ligger udi samme Laugdømme hvor 

Citanterne boer; saa bliver deres paastand, om 2de Maaneders Varsel at ansee, 

som aldeeles ugyldig til Vidnernes Andtagelse at hindre. -  Men da effter den 

Anden Postes Indhold, disse oftbemelte Vidner Concernerer een av Citanterne i 

mod Niels Pedersen Sundmør angaaende Sæter Hauvn i Sundalen førende Sag, 

hvis behandling til Aastæden henhører, og de første i den henseende under 25de 

Martji 1749, har protesteret imod den sidstes Vidners førelse for Berg-Retten; Saa  

 73.)  agtes Aasteds Retten i følge Lovens 1te bogs 16de Capitul, alleene at være 

competent til Vidnerne efter den i berørte Bogs 13de Capit: 9de Articl: foreskrevne 

Maade at Forhøre, og altsaa var det berg-Retten u-vedkommende med disse 

ommelte Vidners Examination under Eeds krafft sig at befatte eller Tings-Vidne i 

saadan Sag at udstæde, Ligesom det ogsaa med at andtage den av Niels 

Pedersen for at faae sine Vidner i berg-Retten førte avlagde Eed, ikke kand 

skjønnes at samme Rett, dertil har været beføyet; thi af den Allegerede Lovens 1te 

Bogs 13de Capt: 28de Artl: indhold og Meening kand ej Andet infereres end effter 

denne Sags beskaffenhed, saadan Eeds Antagelse, tilkommer Aasteds Retten  

 74.)  under hvis paadømmende, Sagen sorterer, og følgelig kand ej heller i dette fald, 

Berg Rettens Behandling bifaldes. - Hvad den Treedie av Citanternes paaanckede 

Post betræffer, nemlig: at Niels Pedersen Sundmørs i berg-Retten førte Vidner, 

skal findes Stridende imod Citanternes forhen paa Aastæden førte prov, og at 

disse sidste, icke har  har været til, de førstommeltes paahør indvarslede; Da 

siden dette sidste med Niels Pedersens i Berg Retten, indkomne Stevnemaal 

beviisses at være forbiegaaet, agtes denne mangel av Lovens 1te Bogs 13de Capit: 

13de Articuls opfyldelse, saa betydelig, at den paa Tolgens Hytte-plads holte  

 75.)  Vidners Forhør, derved giøres aldeeles u Lovskikket; Saa at imod disse 

forandførte Omstændigheder, kand den fra Niels Pedersen Sundmøers Side 

giorde forestilling, til at Ligitimere sine Vidners førelse for Berg Retten paa Tolgen, 

Ligesaalidet andsees, at være tilstræckelig til at Grunde det erhvervede Tings 

Vidnes gyldighed paa, som hverken den exception med hvilcken Han har søgt 

samme ved Magt kjendt, findes Lovens medhold, ej heller Berg Retten har været 



beføyet i denne Sag, saadant at foretage og Udstæde. Thi Kjendes for Rett: at den 

af Directeuren ved Røraas Kobber-Verck Leonard Christian Borchgrevenck, effter 

foregaaende Niels Pedersen Sundmyrs Stevnemaal av 9de: April 1749, udi berg-

Retten paa Tolgens Hytte-plads den 17de May nest efter, holte Vidners Forhør, og  

 76.)  derover udstæde Tings Vidne bør til side sættes, og som aldeeles Under kjendt 

icke i nogen Maade præjudicere eller hindre oven bemeldte Citantere udi deres 

imod Niels Pedersen Sundmør angaaende den i Sundalen omtvistede Sætter 

Havn førende Aasteds Sag. -  Processens omkostninger ophæves paa begge 

Sider  

Actum Anno & Diebus ut supra. - 

                                      C: Wale,                        O.C: Wium  

                                        (LS:)                                (LS:) 

Monsieur Ewensen Replicerede: at den i Rættelagde Berg Amts Act ingenlunde 

bestyrker Monsieur Hiort udi hans ugrundede Paastand, thi vel er det derudi 

indbefattede Berg Rætts Vidne, i henseende til Formaliteter tilsidesadt, men dog  

 77.)  ikke Vidnernes Forklaring underkjendt, altsaa Refererede Han sig til sin forrige 

Paastand  Monsieur Hiort fandt sig nødsaget til at bede om Eragtning, for at 

bede om een Lovlig Behandling.  

Retten tilholdt Monsieur Ewensen icke imod Kongelig Allernaadigst 

Forordning, at indrette sine Spørsmaale saaleedes som Hand derpaa vil have 

Vidnet skal svare, men derudinden at holde sig Forordningen Allerunderdanigst 

effterretlig. Imidlertiid giorde Vidnet effter hands forhen indførte 4de: Spørsmaal 

følgende Forklaring: at Embret Olsen og Joen Nielsen een Tiid lang brugte disse 

Slaatter men hvor længe, ved Vidnet icke, og siden efter deres død deres Sønner i  

 78.)  nogle Aar, dog saae Vidnet ikke de Slog der, men saa de Kiørte høe den Vejen 

fra, og veed ikke de havde nogen anden stæds de kunde komme fra dermed, 

hørte ikke heller nogen ancke derpaa. - 5te Om nogen Anden end oven omprovede 

Mænd, udi de 50 Aar Vidnet kand erindre, har hafft bygsel og brug i Orvedalen? 

Vidnet svarede: hand Kand icke vide nogen anden, eller har fornumet dertil. 6te: 

hvorleedes disse udi Orvedalen brugte bygslede Enge Slætter, hvor Niels 

Pedersen har opretted Sættervold, strækker sig fra Nord til Syden, og om Vidnet 

kand udsige hvad Stæderne kaldes? Vidnet svarede: bemelte bygslede Slaatter 

vare Syden Orvedahls-Kiernet og Syder forbie Niels Pedersens Sætter til Bæcken,  



 79.)  som af nogle bliver kaldet Gravbechen og nogle kaldet Stoer-Bæcken og fleere 

Navne har hand icke hørt paa denne Bæck, som falder af Fiældet Gløføgen og 

need i Orven Elv. - 7 hvor langt det er fra dette Stæd til Sydre Orve-bæcken, hvor 

Gravbechen needflyder, samt hvor langt  fra første Stæd til bemelte Grav-bæcken 

lige i Nord? Vidnet svarede: hand kunde icke viide eller sige hvor langt endten af 

deelene er.  8de: hvor langt det kaldes Orvedalen fra Orv Tangen og Hoeløyerne 

og Syder effter? R: hand veed icke, hvor langt Orvedlen rækker eller stræcker sig 

udi Syder 9de: Om icke Elven Syden for, hvor Orv-bæcken og Spiken Elv kommer 

sammen kaldes Sølnen Elv og Dalen Sundalen? R: hand havde ingen Kundskab  

   80.)  om Spicken Elv og altsaa ej derom kunde give nogen Forklaring.   Monsieur 

Hiort begjerede Vidnet tilspurgt 1. Om hvormange Slaater Embret Olsen og Ioen 

Nielsen havde paa om Provede Stæder? R: Det kunde hand icke forklare. 2. hvor 

mange Aar det er omtrendt siden Embret Olsen og Ioen Nielsen slog der? R: Det 

er mange Aar siden, men hvorlænge veed hand ikke. 3. Om Citanterne eller deres 

Formænd vidste, at Embret Olsen og Joen Nielsen havde Høe Slaatt paa de 

omvundne Stæder? R: Det veed Hand ikke. -   Monsieur Hiort forbeholdt sig 

fornødne Indsigelser imoed dette Vidne, som ej kommer overeens med sig selv. 

 Dernæst indkaldet det:  

2det: Vidne Joen Pedersen Døel boende paa Hoelbechmoen paa Tolgen 66 Aar 

Gammel, som af Monsr Evensen blev tilspurgt. 1. Om Vidnet nogen Tiid med sin  

 81.)  Salig Fader og Broder det 1te: Vidne, har slaaet i Hoeløyerne og hvor længe? 

Vidnet svarede Ja: udi een 30ve Aars Tiid. -  

  Monsieur Ewensen derefter begiærede de til nest forrige Vidne fremsadte 

qvestioner fra 2 til 9 inclusive for dette Vidne oplæst og hands Svar derpaa 

indhændted. Vidnet svarede til 2det: Spørsmaal? Der kand være omtrendt een 

Fierding Vej imellem Hoeløyerne og de Slaatter Niels Pedersen haver i Orvedalen 

ved sin Setter. Til 3die: Spørsmaal? Vidnet veed icke andet end det er Kongens 

Alminding, hvor Niels Pedersen har sidstmeldte omvundne Slaatter, saasom 

samme er bleven bygslet af Fogden. Til 4de: Spørsmaal Embret Olsen og Joen 

Nielsen brugte disse Slaatter i een 30 Aars Tiid og deres Sønner nogle Aar efter  

 82.)  deres Død, dog saae Vidnet icke selv de Sloge der, men har seed dennem fare 

den Vejen hen forbie Hoeløyerne samt komme med Høe Kjørende samme wej, og 

sagde selv at de slog i Orvedalen ved Sydre Orve-Kiærnet. - Til 5te: Spørsmaal? 

ligesom nest forrige Vidne, Til 6te: Spørsmaal Det var Syden Orv-Kiernet og ud til 



Gravbechen, som de bygslede Stæder, efter de afdøde Mænds og Sønners 

sigende udi bygsel brevet Lydde paa, og veed Vidnet indted andet Navn paa 

samme bæck at have hørt, hvilken Beck kommer fra Fjeldet Gloføgden og falder 

udi Sydre Orve becken. - Til 7de: Spørsmaal? Hand veed icke vidst, hvor langt det 

er, men seer der staaer Tal paa Træerne, at det skal være effter Maal, omtrændt 2  

 83.)  Fierdinger.  Til 8de: Spørsmaal, Til Kløfften, hvor Spicken Elv og Sydre Orve-

beken falder til sammen.   Til 9de: Spørsmaal R: Ja: Paa Monsieur Hiortes 3de til 

forrige Vidne fremsadte qvestioner,  svarede dette Vidne nemlig: til 1te: qvestion, 

2den og 3die Qvestion R. Ligesom nest forrige Vidne.   Monsieur Hiort 

begiærede: 4de: dette Vidne tilspurgt om Embret Olsen og Joen Nielsen Aar effter 

Aar, eller ickun af o til brugte de omvundne Slaatter? Vidnet svarede Derom kand 

hand indtet vist sige. -  Blev saa indkaldet 3de Vidne Simon Mortensen 

boende paa Holbechmoen, Røstvender ved Tolgens-Hytte, nogle og 60 Aar 

Gammel, til hvilcken Monsieur Ewensen gjorde følgende Spørsmaale 1 hvor 

Vidnet er føed, og hvor lenge hand har været paa sit Føde Stæd? Vidnet Svarede:  

 84.)  Paa Gaarden Nordre Undsett, hvor hand var indtil hand var 20ve: Aar Gammel.  

2. om Vidnet er viidende: at hands Salig Fader Morten Olsen Nordre Undsett og 

de øvrige Opsiddere paa Undsett for 40 Aar siden, havde noget brug og Fæe 

havn, eller Enge Sletter udi Orvedalen eller Norden for Sundalen eller Stoer 

Lægda? R: J den Tiid Vidnet var hjemme paa Undsætt veed hand ikke Hands 

Fader eller de Andre paa Undsett havde nogen Slaatter eller Fæe hauvn der, saa 

som Schiel-Aae Sæteren, den tiid laae øde, men blev igien oprettet i den tiid, 

Vidnet kom der fra, veed ikke hellere, om nogen da havde Slaatter der. - 3de: hvor 

langt Nord Hans Faders og Øvrige Opsidderes Creaturer, tog havning eller  

 85.)  beede? R: Fra Schielaae Sætteren tog de hauvning til Stor Lægda og Kløften, 

hvor Spicken Elv og Orv-Even løber tilsammen; dog vidste Hand ikke noget 

forbud, de jo maatte gaae længere Nord, men Hand kand tænke Creaturene icke 

Aarckede at gaae længere. - 4de: Om det icke er Nordest i Orvdalen, Hvor Niels 

Pedersen har sine Enge Slaatter, og hvor langt samme ligger fra Undsets 

Gaarde? R: det er ikke Norderst i Orvdalen, men det i Sydre Orvdalen, saa som 

der er tvende Orvdaler, den eene gaar i Syder, og begynder lidet Synden for Orv-

Kiernet ud til Sundalen, hvor Sipcken og Orv-Elven løber sammen og den Anden 

gaaer i Nord fra Orv-Kjernet til Hoelen Elv og holdes det for 4re Miile fra Undset  



 86.)  Gaardene til Niels Pedersens nu havende Sætter. - 5te: Om Vidnet udi de 40ve: 

Aar han har været ved Tolgen noget var viidende om at de Enge Slætter i 

Orvedalen, som Niels Pedersen nu i nogle Aar, har hafft i bygsel og brug, ere de 

samme Engeslætter, som afgangne Embret Olsen Tolgen har hafft Kongelig 

Bygsel paa? Svarede Ja: saasom Joen Nielsen og Embret Olsen selv sagde: at 

have Bygslet i Orvdalen, nemlig Sydre Orvedalen 6te: Om Vidnet veed at ermeldte 

Embret Olsen og Søn samt Joen Nielsen Herdal Tolgen og Søn fælleds brugte 

samme Engeslætter fra den omvudne Tiid, og om nogen anckede derpaa? R: Joe 

Hand saae og fornam offte de kom med høe den Vejen fra og har icke hørt nogen 

Ancke derpaa. 7de: hvorfra de omvudne Engeslætter tager sin begyndelse, og  

 87.)  hvor langt samme stræcker sig i Syder? R: hand kand ikke sige hvorvidt samme 

slaatter Streker sig, saa som han icke i nogen Tiid var i Orvedahlen og saae 

endten høet der eller at det blev slagen, men eengang gick Vidnet igjennem 

Orvedalen med sin Børse paa Skytterie, og da saae Hand et eller toe smaae 

Sletter, som var Gres paa imellem Stoer Bæcken og Orve Kiernet, dog nærmeste 

Orve Kiærnet, og Kaldes Bæcken, baade Gravbechen og Stoer-bæcken. 8de: Om 

nogen anden end de før omvudne Mænd har hafft bygsel og brug paa 

meerbemelte Enge Slætter? R: Det veed hand icke. 9de: Om Vidnet veed at disse 

Enge Slætter, og den nye bygde Sættervold, som Niels Pedersen har i bygsel og 

brug, er i Kongens Alminding beliggende? Svarede: Hand veed icke andet, effterdi  

 88.)  Fogden har givet bygsel Seddel derpaa. - Paa Monsieur Hiortes til 1te Vidne 

giorde Spørsmaale, svarede dette Vidne: til 1te: Spørsmaal, Det vidste Hand ikke, 

saasom hand icke har seet dem slaae der. Til 2det: Spørsmaal? Hand meener det 

er een 6 à 7 Aar siden, omspurgte Mænds Sønner qvitterede Bygselen. Til 3de 

Spørsmaal. Det veed Hand icke.   Monsieur Hiort begierede dette Vidne for 

det 4de: Tilspurgt, om Embret Olsen og Joen Nielsen Aar for Aar, eller av og til, 

førte høe fra Orvedalen? Svarede Ja. Han veed ikke rettere. 5te hvorav Vidnet 

veed, at Embret Olsen og Joen Nielsen havde de samme Slaatter som Niels 

Pedersen nu haver bemægtiget sig, og om Hand veed, hvor mange Slaatter Niels 

Pedersen nu haver? Svarede hand veed ej viidere end Han som forermeldt saae  

 89.)  dem i Hoeløyeren fare forbie did udeffter baade for at slaae og hendte Høe derfra, 

og veed Vidnet icke hvor mange Slaatter Niels Pedersen haver i Aarvdalen.  

Monsieur Hiort benægtede dette og forrige Vidnes udsigende om at Embret 

Olsen og Joen Nielsen har hafft Slaatter paa de om tvistede Stæder.  Dernæst 



indkaldet 4de: Vidne Ole Embretsen Tolgen boende paa Røse-Pladsen 39 Aar 

Gammel som af Monsieur Evensen blev tilspurgt: og Svarede som følger 1. Om 

ikke Vidnet tilligemed hands Salig Fader Embret Tolgen har hafft udi Roelig 

Bøgsel og brug, de Myrer og Engeslætter som findes Nordest i Orvedalen fra 

Nordfaldet paa Orven saaleedes som forrige Vidne har Forklaret, og fra hvilken tiid  

 90.)  dette brug tog sin begyndelse? Svarede Jo: De har hafft Bøgsel og brug af 

Slaatter, baade Norden Orv-Kiernet og Sønden Orv Kiernet ud til Gravbechen, og 

begyndte samme for over 30 Aar siden, men Aarstalet ved Hand icke eller kand 

sige, og veed hand intet Andet Navn at have hørt paa samme Beck, end 

Gravbechen. 2det om Vidnet icke tilligemed Hans Salig Fader samt Joen Nielsen 

Herdaltolgen og hands Søn Niels Joensen brugte samme Myrer og Fjeld-

Engesletter til sammen u paa Ancket av alle udi den Tiid forhen er Forklaret? 

Svarede Jo: 3de hvor længe det er siden Vidnet og de omvudne for loed Høe 

bergning og brug samme Stæds, og hvad dertil var Aarsage? R: 8 à 9 Aar siden  

 91.)  saasom der bleve haarde tiider og Undsetningenes Creature opaad Græsset.  

4de: hvem som siden den Tiid, da Vidnet og de øvrige omprovede for loed 

Engesletterne og samme ej agtede meere at bruge, antog dem til brugelighed? 

Svarede Niels Pedersen bygsleede dem siden, og har Vidnet hørt hand og skal 

have brugt samme Slaatter, saa og et Aar seet ham Kiøre høe ind i Laden der.  

5te: om icke disse omvudne Engeslætter er i Kongens Alminding beliggende? R: 

hand veed det icke, men siden Fogden har givet bygsel, meener hand det skal 

være Kongens Alminding. -  Monsieur Ewensen derpaa begjerede at Vidnet 

vil i Rætten fremviise den Gamle Bygsel-Seddel hand paa tit ermelte Enge Slætter 

har hafft, til oplyssning i Sagen, eller i dets mangel forklare hvor samme er 

afbleven, og henkommen, og hvorleedes det sig har tildraget? Svarede hand har  

 92.)  ingen bygsel Seddel at fremviise, men havde leveret samme fra sig. -  Monsieur 

Hiort som fornam at Vidnet ville begynde at Forklare om sin egen Gjerning til at 

beskylde Andre for at have faaet Bygsel Seddelen i hænde, kunde ej andet end 

protestere og paastaae at intet Svar derom af Vidnet vorder indtagen. -  

Monsieur Ewensen formodede at Rætten ej nægter Vidnet at udsige sin 

Sandhed, og altsaa modsagde Monsieur Hiortes Protocolation som u Rimelig. -  

Retten som fornam, at Vidnets Svar gaaer ud paa at Hand skulle have leveret 

bygsel Seddelen til nogen som samme haver beholdt, kunde ikke tillade hannem,  



 93.)  som et Vidne at paatyde og paasværge eller beskylde nogen for een Sag ham 

Selv angaaende, saasom det ville blive at ansee, for ulovlig og noget hand Selv 

tilkommer at beviisse, heller ingen er Stevnt mod saadan Beskyldning, men hvad 

hand ellers til Sagens Oplyssning er vidende, derom tillades ham fremdeeles at 

gjøre sin Forklaring.  Vidnet derefter forklarede: at hands Fader havde een 

Køj eller Skjul, som hand Laae i naar hand slog de omvudne Slaatter, som Vidnets 

Fader selv har viist ham og sagt at have brugt der til, men da var den 

needraadnet, hvilcket Stæd Vidnet endnu kand viisse.  Dernest anviiste 

Monsieur Evensen een af Fogden Sr: Iuell verificeret Copie Bygsel Seddel af 25de: 

Iuly 1712, med begjer at Rætten samme for Vidnet ville oplæsse, og Svar  

     94.)  indhændte, om den icke er af samme Indhold som den Originale Bygsel Seddel, 

Vidnet forhen har hafft.  Som Dagen allereede nu saaleedes er forløben at slet 

inted lengere kand sees at Læsse eller skrive, saa beroer med Sagen til i Morgen, 

da Parter og Vidner har at møde her paa Stædet udi Giermund Larsens Sætter 

Stue og Rætten holdes. -  

 Den nestpaafulgte 29de Iulji 1751, blev Retten igien sadt paa Gaarden Sydre og 

Nordre Undsets Gaarders Sæter Stor Lægda kaldet, udi Giermund Larsens Sætter 

Stue, og Rætten betjent med de samme Lav Rættesmænd som i gaar  

 95.)  overværende, saavel Parterne som Vidnerne. Hvorda. Monsieur Lorentz Evensen 

mødte paa Contra Citantens vegne og Refererede sig til hands i Gaard Dags, 

gjorde Paastand: om den i Rættelagde Bygsel Sæddels oplæselse for det nu 

fremstilllede Vidne Ole Embretsen og hands Svars indhæntelse. - blev saa, den 

anviiste Bygsel-Sæddel for Vidnet Ole Embretsen lydelig oplæst, hvilcken hand 

tilstod, at være af Jndhold ligesom den hands Fader afgangne Embret Olssen har 

hafft. Og ellers er af saadan formeld: -  

Kongelig Mayestæts Foged over Soløer Øster og Ouddalens Fogderie Christian 

Juell Gjør Vitterligt: at Embret Olsen Tolgen for mig haver angivet at udi Orvedalen 

udi Kongelige Majestets Alminding her udi Tønsett-Præstegield, skal findes nogle  

 96.)  Smaae Flecke og Myre Slaatter der med Tiiden ved Rødning kunde forarbeides, 

hvilcke hand er begiærende at maae nyde paa Bygsel, saasom ingen Anden det 

forhen haver taget udi Leje, da saa fremt det sig saaleedes forholder, og ingen 

anden Lejemaal herved præjudicerer haver jeg paa min Allernaadigste Arve 

Herres og Konges Vegne som den høye Øvrigheds Got eragtende bevilget og 

Tilladt, saasom Ieg herved bevilger og Tillader ermelte Embret Olsen Tolgen at 



nyde og bruge til Engslaatt Orvedalen fra Grav-Bæcken og Nord i Hviidbæcken 

imellem Elds Fjeldet og Gloføch imod 3 Rdr: Bygsels erlæggelse og 2 s Aarlig høe  

 97.)  Skatt, som udi mit Allerunderdanigste Regnskab for indeværende Aar skal blive 

hands Majestets Cassa til Jndtægt beregnet, J øvrige skal Embret Olsen være 

forpligted samme Stæder med Rydning at forbedre, saa det med Tiiden til meere 

Høe Skatts svarelse kand blive Iorde-bogen tilført. - Til nærmere Approbation, 

Anviises denne bygsel-Seddel for Høy-Ædle og Welbaarne Hr: Etats Raad og 

Stifftbefalingsmand Tønsberg, som min Høye og Gunstige øvrighed.  

Til Vitterlighed under min Haand og Signete. -     Neebye den 25de: Iuly 1712. -    

                                                                                   Christian Juell (L:S:) 

Anvist Christiania den 23de: Feruary 1713 -               W: de Tønsberg -  

 98.)  Ordlydende med een av forrige Foged Christian Juell udi een Gjennemdraget og 

Forseigled Bog, indført Bøgsel-Seddel. - vedgaaer Biørnebye den 25de Febr 1749  

                                                                                   Jens Juell -  

 Monsieur Hiort begjerede Vidnet tilspurgt, 1. hvor mange Slaatter hand med 

Fader og Joen Nielsen med Søn, hver for sig skulle have hafft? Vidnet Svarede: 

de have samme i Fællig Og kunde hand ikke sige hvor mange det var, men kunde 

vel udviisse dem. 2det: Om Undsetningene nogen tiid var bekiendt, naar hand og 

de øvrige benevnte skulle Slaaet eller høstet, de omvudne Enge Flecker? R: Det 

veed Hand ikke. 3de hvor mange Læs høe hver af dennem kunde Avle Aarlig? R:  

 99.)  Det kunde hand icke mindes. 4de Om Han Aarlig saae Creature hauvne 

deromkring, naar de Sloge eller høstede? R: Ja: hvert Aar Vidnet var der, saae 

Hand Undsetningenes Creature der. -   Monsieur Hiort benegtede all 

Vidnes Forklaring, og giorde ikke fleere Spørsmaale, men forbeholdt sig nermere 

Remarqver derover at gjøre. -  

 5te Vidne Niels Ioensen Boende ved Tolgen, Østen Kiercken og Hytte-Knegt ved 

Tolgens Hytte 36 Aar Gammel, til hvilcken Monsieur Evensen gjorde følgende 

Spørsmaale: 1. Om Hans Fader Joen Nielsen og Vidnet samt Embret Olsen og 

Sønnen Ole har hafft felleds brug paa de Enge Slætter i Orvedalen som Niels  

 100.)  Pedersen har i Bøgsel og brug, og hvor længe? Vidnet Svarede: Ja omtrent en 

30ve Aar. 2det: Om de fornevnte brugte disse Enge Slætter udi den Omvudne Tiid, 

u paa Ancket eller om nogen talede derpaa? Vidnet Svarede Ja: og ingen talede 

derpaa. 3de hvor længe det er siden Vidnet og de øvrige Omprovede forloed 

samme Enge Slætter og af hvad Aarsag? det skeede R: 9 eller 10 Aar siden og 



det formedelst indfaldte haarde Aaringer, samt at Undsetningernes Creature, gick 

ind paa Slaatterne paa den eene Side, samt Niels Pedersens Creature ligeleedes 

paa den Anden Side. - 4de hvorleedes ermeldte Enge Slætter stræcker sig fra Nord 

til Syder? R: Een Fierding Vej, nemlig: fra Hviid bæcken i Nord til Gravbæcken  

 101.)  eller Stoer bæcken i Syder. 5te: Fra hvilcke Stæd ermelte Gravbechen eller Stor 

Bæcken udflyder, og hvor samme udløber, eller falder? R: Den udfalder fra 

Gloføgen og Løber ud i Elven Orven. - 6te hvor langt Orvedalen Stræker sig, i 

Syder, samt paa Stæd Sundalen begyndes? R: Orvedalen Stræcker sig i Syder til 

Kløften hvor Spicken og Orvdalen løber sammen, og der begynder Sundalen. - 

7de: Om Vidnet ved at de af Ham forhen brugte og nu af Niels Pedersen Bygslede 

Enge Slætter er i Kongens Alminding beliggende? R: Hans Fader har saa Sagdt 

for ham, saa har han og hørt det af Andre Folck. - 8de: hvor langt Unsett Gaarder  

 102.)  ligger fra Stor Lægda? R: det veed hand ikke. -  Paa Monsieur Hiorts til 

forrige Vidne, fremsadte 4re qvestioner Svarede dette Vidne nemlig: til 1te 

Qvestion: Det var mange Smaae flecker som Han icke iust kand sige tal paa. -  

Til 2den qvestion ligesom forrige Vidne. Til 3die: qvestion - 5 à 6 Læs Ligesom Aaret 

var til. til 4de qvestion ligesom forrige Vidne. -  

 Monsieur Hiort begjerede dette Vidne Tilspurgt? 5te: om Hand viist kand 

erindre at Hand og de Andre omprovede, brugte berørte Enge Slætter i 30ve Aar? 

Vidnet svarede Ja. Monsieur Hiort igien tog sin benægtelse, saa som Han 

formeener Vidnet ej bliver at Reflectere paa. -  

 103.)  6te: Vidne Haagen Olssen Berger 76 Aar Gammel, hvilcken Monsieur Ewensen 

fremstillede og begjerede afhørt. Hvorpaa bemelte Haagen Berger forklarede: at 

for omtrent 32 Aar siden da Vidnets Heste eengang var bortgaaet fra Hans Sæter 

Nord i Speckedalen, gick Hand for at leede effter dem først til Hoeløyerne og 

derfra gick en Vinter vej, som laae derfra Syder til Orvdalen, hvor Hand saae 

Gamle Heske Støer og længst Sønden Orv Kletten, saae Hand 2de Store Hescher 

med Høe, men det var lidet Støcke Norden den Store Bæck som kommer af 

Gloføgen, og Han har hørt kaldet Stor Bæcken, og et lidet Støcke Synden Orv-

Kjernet, hvilcket var om Sommeren, ved denne nuværende Aarets Tiid. - Det har 

og hendet sig 2 eller 3 Sommere effter hver Andre, hvor længe siden veed hand ej 

at Folck er kommen til Vidnes Sætter og faaet Melck, som Sagde: at være fra  

 104.)  Tolgen og laae i Orvedahlen og Slog, men enten det vaar Norderst eller Syderst i 

Orvedalen veed Hand icke, hvilcket er saa længe siden, at Hand ikke mindes hvor 



længe dog erindrer Hand at det var det næste Aar effter at Hand som før 

omvudnet lette effter sine Heste. -  

Monsieur Ewensen fandt fornøden at Tilspørge Vidnet 1. om Hand er 

viidende eller af Andre har hørt at de Enge Slætter, som før omvudne Mænd fra 

Tolgen brugte, Stræcker sig i Syder til en Bæck kaldes Gravbechen eller Stor 

Becken? Vidnet Svarede Hand veed icke meere derom end hand forhend har 

forklaret, det Tolgene selv sagde: at de Laae i Orvedalen og slog. - 2. Om bemelte  

 105.)  Stor bæcken eller Gravbechen, samt de Norden for beliggende Enge Slætter ere i 

Orvdalen beliggende? R: Ja. 3de om Vidnet veed at nogen fra Reendalen har hafft 

Slaater eller brug paa de omprovede Enge Slætter? R: hand veed derom icke 

viidere, end Hand for mange Aar siden, har hørt baade af Christen Ellevold selv og 

af andre at hand har Slaaet i Orvdalen og har hafft Bygsel brev derpaa. 4de Om det 

icke kaldes Orvdalen saa langt i Syder til hvor Orvbæchen og Spicken Elv kommer 

sammen? Svarede: hand har icke andet hørt end det kaldes Orvdalen fra det 

Stæd i Syder, hvor Spicken Elv og Stor bæcken løber tilsammen, og Nordefter til 

Hoeløyerne, som er en Fierding Vej til een halv Miil Norden for Orv-Kiernet. - 5te 

hvor Langt det er fra Undsetts Gaarder til dette Stæd Stor Lægda? R: det veed  

 106.)  Hand ikke. -   Monsieur Ewensen Declarerede at Hand ej havde fleere 

Vidner at føre, men var Fornøyet med at Rætten skrider til Udviisning og befaring, 

om de omtvistede Stæder. -  Monsieur Hiort Sagde: at de 2de førte Vidner Ole 

Simensen Sydre Høye og Embret Semingsen Rolstad, maae Nødvendig 

expederes til at reise hjem; Og som de icke behøver  at giøre nogen Udviisning 

effter deres Provemaal i Sagen, var Comparenten ydmygst begjerende at de veed 

Eed, maatte bekræffte deres aflagde Vidnesbyrd. -  

  Ligeleedes begjerede Monsieur Ewensen at Vidnet Haagen Berger maatte 

beEediges sin gjorde Forklaring siden Hand er en høyaldrende Mand og  

 107.)  desformedelst undskylder sig, ej at kunde giøre nogen Udviisning. -  

  Monsieur Hiort var fornøyet med at Haagen Berger Eedfæster sit 

Provemaal, men bad dog først, at Hand vorder tilspurgt: om Hand kand viide at 

finde og udviisse de omprovede Stæder, i sær de Stæder hvor Høe hæskene og 

Heske Støerne fantes, samt om hand veed hvilcken bøyd der møder imod 

Reendalen i sær her Norden for og til de omtvistede Stæder. - Monsieur Evensen 

formeente at den sidste Meening er uden Stevnemaalet, indstillende derfor til 



Rætten om Svar derpaa kand indhændtes. - Vidnet svarede: til den Første part av 

Spørsmaalet: at Hand nu umuelig kand mindes eller udviisse de omspurgte  

 108.)  Stæder. - Og til den Anden part: at Hand ikke veed Andet end Tyldalens 

Ejendeeler Grenser imod Reendalens Ejendeeler, her Norden for. - Fandt 

fornøden endnu at tilspørge Vidnet: Om Hand veed at Forklare hvor Raaedeelet 

eller Bøygde Skiellet er i mellem Reendalen og Tyldalen, og hvorleedes samme 

Stræcker sig her ved dette Stæd i Orvdalen? Svarede: at Raaedeelet gaaer fra 

Elvfield Tangen lige Øst over Orvdalen udi Holdals Stranden. - Vidnerne Ole 

Simensen Sydre Høye, Embret Semmingsen Bolstad og Haagen Olsen Berger, 

bleve forelæste deres gjorde Udsigende og svar paa Spørsmaale, hvorefter de  

 109.)  veed aflagde Corporlig Eed med opragte Fingere effter Loven vedstoed og 

bekræftede samme at være den rette Sandhed. -  Monsieur Hiort dernest, 

indLeverede et Situations Cart, indeholdende Citanternes Sætter med hos 

liggende Fæe hauvn, med de derudi befindende omtvistede Stæder, forfærdiget 

av Hr Fyrvercker Ove Andreas Wangensteen, som selv var for Retten 

nærværende og Forklarede: at samme er optagen udi eendeel af Citanternes og 

Contra Citantens samt hands Fuldmægtiges nærværelse, og effter deres 

Anviisning paa begge Sider, begyndt den 23de: og fuldfærdiget den 27de Iuly; 

herhos bad Monsieur Hiort, at naar Rætten nu foretager sig at befare Aastæderne,  

 110.)  der da tillige maae Observeres og Grænskes Fæehavningens Beskaffenhed, da 

det skal formodentlig befindes, at det icke er fornøden Græssning og Havn, for 

saa mange Gaarders Creaturer, nærmere en Norden Schier-bæcken, og at der 

Syden for samme Bæck, er ganske slet Havn. - Monsieur Evensen havde icke 

imod det fremlagde Cart, noget at indvende, alleene gav tilkjende: at hvis paa 

Cartet Syden for Orv-bæcken, eller som det der kaldes Schier bæcken, er 

opmaalet og andlagt, var skeed førend den 23de: July sidstleeden, og altsaa har ej 

Contra Citanten eller Hands Fuldmægtig derved kundet været nærværende.  

 111.)  Retten med Parter og deres Fuldmægtige samt Vidner, begav sig saa herfra Stor 

Lægda, for at tage Aastæderne udi Øyesyn, og samme begrandske, og gick da 

først Nord effter til Schierbechen som effter Vidnernes Anviisning befandtes at 

være den samme Bæck, som af eendeel af dennem kaldes Gravbechen og 

Storbechen og befindes at komme af Øster fra Fieldet Gloføgen, og med den 

Vestre Ende at Løbe udi Orv Elven. Strax Norden for denne Bæck blev anviist 

begyndelsen af de Slaatter som Embret Olsen og Ioen Nielsen Tolgen skal have 



hafft i bygsel og brug, og Niels Pedersen nu haver, og fremdeeles Nord effter til og 

forbie Niels Pedersens paa Situations-Cartet anteignede Indheigninger blev  

 112.)  anviist adskillige Slaatt Stæder af samme Slags; Saa anviiste og Christen 

Bergersen Ellevold eendeel disse Slaatte og Stæder at være de samme som hand 

haver omvudnet. Ligeleedes anviiste Ole Ioensen Findstadmoen et maadeligt 

Støcke Norden Scherbecken et Engestøcke af forbemelte hvor det høe var slaaet 

og i nærværelsen været Hæsket, hvoraf hand havde Laandt et Læs, og siger 

Esten Mortensen qvernes nu, at hand samme Tiid kiørte Eet Læs fra samme Stæd 

for sin Fader. - Der blev og i blandt disse Slaatte Stæder anviist og befundet 3de 

temmelig Store, foruden Niels Pedersens Sætervold, som med needfeldede Træer 

vare Jndhægnede, hvoraf de 2de: ickun ere anlagde paa Cartet, og  

 113.)  befandtes den 4de: at være et lidet Støcke væsten for den Nordeste Jndhægning. 

J bemelte nordeste af disse Jndhægninger, blev af Ole Embretsen Tolgen Anviist 

paa den Nordre Kandt, et lidet Hull, hvor den Køj skal have været, hands Fader 

havde ligget i, naar Hand slog. Saa anviiste Hand og tillige med Niels Jonsen 

Tolgen, strax der Norden for et Stæd hvor de siden selv havde ligget naar de 

havde slaaet. Der blev og foruden den paa Situations Cartet tegnede Regste Vej, 

befundet Kiende Tegn effter adskillige andre Regste eller Fæe-Veje Nordefter fra 

Schierbechen. - Derefter forføyede Rætten sig igien til det Sætterhuus i Stor  

 114.)  Lægda, hvor den tilforn var sadt, og blev saa samtlige i Gaar og i Dag afhørte og 

ej alleerede Eedfæstede Vidner, for Retten fremkaldet, dennem deres gjorde 

udsigende og skeede udviisning forelæst een efter Anden. - Hvorefter de samme 

ved Corporlig Eed med opragte Fingre effter Loven vedstoed og bekræfted. -  

Monsieur Hiort begjærede Contra Citantens 4de: Vidne Ole Embretsen 

Tolgen under den aflagde Eed, endnu tilspurgt: om Hand nu kand sige og til visse 

erindre endten hvor mange Læs Høe hands Salig Fader skulle hafft bygsel Seddel 

paa, og svaret Høe skatt af, eller hvad Aar og Dato den var udgivet eller nævne 

hvad Strækninger derudi Navngives.  

Monsieur Ewensen protesterede i Kraftigste maader imod ald viidere  

 115.)  Spørsmaal til Vidnerne, effterdi samme eengang har aflagdt deres Vidnesbyrd og 

samme med Eed bekræffted, da hand og derved har besvaret den fremsadte 

qvestion. -  

  Monsieur Hiort paastoed Vidnets Svar for at see om Vidnet til Visse veed 

bygsel Seddelens Jndhold, eller om hand har sagdt at dend fremlagde var 



Ordlydende med hands Faders, alleene af een løs Jndbildning, thi skal Vidnet 

Gjelde, maae det have visse grunde, helst i saadan Sag, hvor det giælder Folkets 

Velfærd. -  Monsieur Ewensen Refererede sig til sin forrige protest. -  Retten 

skjønnede icke at kunde nægte at antage Vidnets Svar paa den Fremsadte  

 116.)  qvestion. - Derpaa blev af Vidnet paa Spørsmaalet Svaret: Hand erindrer icke 

hvormange Læs Høe bygsel Seddelen lyder at skulle skattes af, som Hand dog 

meener staaer deri, men at der skulle svares 2 s: Aarlig derefter, det veed Hand, 

ej heller kand hand sige, hvad Aar og Dato Bygsel Seddelen var udgiven, men det 

var over 30 Aar. Stræckningen udi Bygsel Seddelen siger Vidnet, at skal være fra 

hvid-Bæcken og Syder i Gravbechen i Orvdalen. Om der ere fleere, eller andre 

Streckninger, veed hand icke, undtagen Gloføgen og Elffieldet.  

Monsieur Hiort begiærede Vidnerne Ole Ioensen Finstamoen, Esten  

 117.)  Mortensen qvernes og Christen Bergersen Ellevold tilspurgt: om Citanterne nogen 

Stæd nærmere Bøygden kand faae Sætter havning til Deres Creature, eller hvad 

grund og Lejlighed der er i mellem Undset og dette Stæd? 

 Monsieur Ewensen protesterede imod Vidnernes Svar paa den opgivne 

Qvestion saasom samme er een u stevnt Materie og Sagen u vedkommende. -  

Retten som fandt at vederparten er kaldet til Vidners paahør om hvis 

Citanterne til denne Sags størcke og Oplyssning agter at føre, kunde icke nægte 

at antage Vidnes Svar paa Spørsmaalet. - hvorpaa af Vidnerne blev svaret: 

Citanterne har vel een Sætter ongefær 3 Fierding Vejs fra deres Gaarder, mens 

samme er icke tilstræckelig for heele Aaret, og ellers har de ingen stæds 

nærmere, Vidnerne vitterligt til Sætter og Fæe hauvn, end her. Og er der ellers 

intet Andet, end et haart og med Maasse begroed Fjeld i mellem Bøygden og hid.  

 Monsieur Ewensen uden at binde sig til Vidnernes uden Eed aflagde 

Forklaring, tilspurgte dennem 1te: hvoraf de kunde viide, at den om vudne Sætter 

ej skulle være tilstræckelig for Undsets opsiddere? Vidnerne Svarede: at deres 

givne svar paa Spørsmaalet, vedstaaer de; under den Aflagde Eds Krafft, som 

dennem og forud af Retten var bleven Sagdt, og ellers paa Monsieur Ewensens 

Spørsmaal svarede: at de havde seet havnene til samme Sætter, som vare slette, 

og deraf vidste, at de vare u tilstræckelige for saa mange Creature. - 2. hvor 

mange Creature Undsets opsiddere holder, effterdi for dem ej skulle være 

tilstræckelig Havning? Vidnerne svarede: det veed de icke med vished at Forklare. 

3de Hvor langt det er fra Undset Gaarde til Stor-Læda samt til Niels Pedersens 



Sætter? Svarede: det regnes for 3de Skovs Miile, hid til Stoer Lægda men hvor 

langt det er fra Undsett og did hvor Niels Pedersen har Sætter, nærmeste Vejen 

kand de ikke sige, saasom: ingen af dem har faret den Vej. -  

 Bægge Parters Fuldmægtige declarerede icke at have Vidnerne videre at 

tilspørge. thi bleve de fra Rætten Demitterede. -  

   120.)   Monsieur Hiort haabede at Rætten nu selv har seet og fornummet, hvor 

elændig Citanterne ere forurettede og fornærmede, ikke alleene ved de 

paastevnte Sætterhavninger, som for dennem Ruineres, men end og ved det at 

Tyvagtige Mennesker, som de endnu ikke kand viide hvem er, bemægtiger sig 

deres Skove og deraf haver Ruineret den største deel til Kulle Vedd. Men som 

dette sidste ej vedkommer denne Sag; saa ville Comparenten alleene angaaende 

Sætterhavningen forestille: først, hvor u beføyet Niels Pedersen er til denne Sag, 

og derav gjørende prætention, hand er selv den, som har angivet disse bygslende 

Stæder for Alminding, og paa saadan angivelse tilvendt sig Bygsel-Seddel,  

 121.)  hvilcken dog ickun er Conditionel, nemlig: om ingen Anden derved prejudiceeres, 

Lyder og paa et andet Navn og saadanne Stræckninger som ej kand udviises, 

men hverken har Niels Pedersen kundet Godtgjøre, at det er Alminding ej heller 

Fogden derom kundet fremskaffe det ringeste Beviis, men tvert imod haver 

Fogden Ligesom Acqviesseret og tilstaaet at Citanterne havde Rætt ved det at 

hand, uden at ancke paa forhen i Sagen faldne Dom, har exseqveret samme 

hvilcket sees af den producerede Lav-Tings Act pag: 43, og dog vedbliver Niels 

Pedersen, eller hands Styrmænd at føre Citanterne i videre ulejlighed. -  

Dernest maatte Monsieur Hiort og Forestille: og bede Rætten Observere, hvor  

 122.)  lidet paa Contra Citantens Vidner, er at Reflectere, thi naar deres forhen aflagde 

Provemaal for Berg Rætten, som dog siden er underkjendt, med deres ved denne 

Rætt giorde Forklaring Confereres, da skal Rætten befinde, at det samme Vidner 

har Debiteret som een vished, maae de nu tilstaae, indted at viide af, eller og hvad 

de veed ickun at udgaae paa Gisning. Mærckelig er det og, at Contra Citantens 

4de: Vidne, icke kand sige Bygsel-Seddelens Dato, eller Rætte Jndhold, og dog 

Vidner Reent og bart, at den fremlagde Copie er eens Lydende med orrignalen. 

Endnu mærckeligere at 5te: Vidne, som ickun er 36 Aar Gammel og for 9 eller 10 

Aar siden, skal have qvitteret de omprovede Slaatter, siger Tydelig: at hand end  

 123.)  da vist kand erindre at hands Fader og Hand havde brugt samme Slaatter i 30 Aar 

eller derover, thi paa den maade maatte hand kunde erindre førend hand blev fød, 



med meere hvorudi Vidnerne varierer, hvilcket vel Rætten vel selv i agtager. 

Videre forestillede Monsieur Hiort, hvor u effterretlig de indkomne bygsel Sedler 

ere; thi een siger: at det Stæd Niels Pedersen har Bygslet, at Rydde og bygge 

paa, er i Tolgens Præstegield, vide Lav Tings Acten pag: 13: Den Anden siger at 

samme Stæder er i Tønset Præstegield, denne sidste siger og at de bygslede 

Slaatter skulle være ickun til et Læs høe, da dog Rætten har fornummet, at der 

paa den Stræckning Niels Pedersen har indtaget, kand Avles over 12 Læs. - 

bemeldte bygsel Seddel er Ting lyst paa Tønset Ting, Ligesom Slaatterne skulle  

 124.)  ligge i det Ting Lav, da dog Rætten har fornummet, det er under Reendalens 

Tinglav; og endelig hvad derudi beskrevne Stræckning angaaer, da veed 

Comparenten indtet som deraf passer sig paa det om Tvistede Stæd, thi 

Orvedalen og Stor-Bæcken, som udgaaer fra Gloføgen paa Østre Side er 

Comparenten u bekjendte, og om de ere til, maae være et Stæd Østenfor 

Gloføgen, med viidere samme Bøgsel Seddels uLige Jndhold, udi Hjem-Tings 

Acten pagina 30. Endelig for at gjøre Rætten desmeere forsickret om at ikke 

alleene paa disse om Tvistede Stæder, men end og i heel Reendalen, ej er nogen 

Alminding Hands Mayestett tilhørrende; Saa producerede Monsieur Hiort een  

 125.)  under forrige Amtmand Niels Wernschiolds Haand verificeret Copie eller Extract af 

høylovlig Ihuekommelse Kong Fridrich den 3des: udgivne Skjøde Dateret 18de: 

Septembr 1662, hvorveed baade øvre og Needre Reendalen med alt hvad derudi 

til, eller under er beliggende, og henhørende, er Solgt uden Ringeste 

forbeholdenhed fra Kronen til forrige Lavmand Christen Iensen udi Fridrichsstad.  

af effterfølgende Jndhold:  -  

Copie - 

Wi Fridrich den Tredie med Guds Naade, Danmarcks, Norges Venders og 

Gotters Konning, Hertug udi Sleswig, Holsteen, Stoermaren og Dytmersken, 

Greve udi Oldenborg og Delmenhorst, Gjør alle Vitterligt: at Vi Naadigst for  

 126.)  nøyagtig og fuldkommen Betaling, haver afstaaet Skjødt og afhendet, saa og nu 

med dette voris Aabne Brev allernaadigst Skjøder og afhænder fra os og vores 

Kongelige Arvinger, effter kommere, Konninger udi fornevnte vores Arve Rige 

Dannemarck og Norge, til os Elskelige Christen Jensen, Lavmand udi Fridrichstad, 

samt Hands Hustrue, deres Børn og Arvinger disse effterskrevne voris Gaarde, 

Grund og Eiendomme, liggende udi fornevnte Norge udi Opsloe Stifft Aggershuus 

Amt, Giver Aarlig Landskyld, nemlig: Øvre og Needre Reendalens Annex - Berger,  



 127.)  Berset, Funaasen, Nordre Undset, Haarset, Hornset, Vigen Lombnes, Agre, Aas, 

Hole, Fisckevig, Haagset, Hundgaarden, Mømb Nordsett, samt Andraae, Søli, 

Losset, Diset med fleere, som for Vidløfftigheds skyld, forbie gaaes, hvilcke 

forskrevne Gaarde-parter og Gods med all des afgaaende Landskyld og 

Rigtighed, samt tilliggende Land og Vand, Fosser og Strømme Lotter og Lunder, 

item all Anden Jndkomst, rettighed og herlighed, være sig af Ager og Eng, Skov, 

Marck, Fiske-Vand og Fæegang Wejde og Weide Stæder til Fields og udi Fiære, 

Øde og Aabøyde, Vaadt og Tørt, inden og uden Gaards med Bøgsel og tredietage 

og all anden tillæg og herlighed (saavidt os haver været berettiget) og som der nu 

tilligger og af Alders tiid, der tilligget haver, og med rette der tilligge bør, aldeeles 

intet undertagen i nogen maade, være sig hvad som helst, Navn det er Nevnes  

 128.)  eller med Nevnes kand, bemelte Christen Jensen, Hans Hustrue Børn og 

Arvinger, nu strax og herefter skal og maae have nyde, følge, bruge og beholde, 

og deraf annamme og Oppebærge des Landskyld og Rettighed, 

Stadsmaalholdning, Skovhug, Fornøden Arbeide og alt saavidt nogen Jorddrott, af 

sidt Odelsgods er berettiget, og ellers i alle Andre Maader, endten de det selv vil 

beholde, eller til Andre afhænde, giøre sig det saa nyttig og Gavnlig (Lands Loven 

Gemæs) som de best kand og vil, ligesaa fritt, som deres egen Arvelig Odel og 

Eje, til Ewindelig Odel og Ejendom, at Eje skullendes.   

  Paa hvilcket Gods og saavidt derav afhændes, vi bemelte Christen Jensen  

 129.)  hans Hustrue og Arvinger, derpaa givende Skjøde og forvaring, vil holde u 

ryggelig og Kraftig for os og vore Kongelige Arvinger successorer og Efter komne 

Konninger, og naar derom underdanigst Ansøges Ville Vi det med vores egen 

Kongelig Skjøde Naadigst Confirmere og Stadfæste. Og Kjendes Vi os og Vores 

Kongelige Arvinger successorer og effter kommere Kønninger udi Vor fornevnte 

Vores Arve Riger Danmarck og Norge, aldeeles ingen ydermeere Anpart, Loed, 

Deel, Rett, eller Rettighed at have til eller udi fornevnte Gods eller dets Ejendom 

herlighed, tilliggende, eller noget som foreskrevet staaer, effter denne Dag, udi  

 130.)  nogen Maade; Mens Naadigst bepligter Os at frie, frelse og hjemle, og  

fuldkomeligen tilstaae, fornevnte Christen Jensen, samt Hans Hustrue Børn og 

Arvinger, fornevnte Gaarde, Gaardeparter, Gods, Ejendom, herlighed og alt, som 

foreskrevet Staaer for hver mands tiltale, som derpaa kand tale med Rætte, i 

nogen Maader, og om (for dets Manqvement) nogen fornevnte Gods, ejendom,  



herlighed, Landskyld, Rente eller rette tilligelse eller noget ut supra, blev dennem 

eller deres, med beskrevne Afvunden udi nogen Dom, eller retter Gang, da ville vii 

og vores Kongelige Arvinger, effterkommere Konninger udi fornævnte Vores Arve  

 131.)  Riger, Danmarck og Norge, Naadigst være forpligtet, at igien give og vederlægge 

fornevnte Christen Jensen, hands Hustrue og Arvinger, Ligesaa Godt og 

velbeleiligt Gods, baade paa Landskyld, Bøgsel og Herlighed, og tilligende, inden 

6 Samfulde Uger nest efter Vi derom underdanigst Ansøges, saa det skal af os 

Vores successere og Arvinger være og blive dennem aldeeles uden Skade og 

Skadesløs i alle Maader, dog os fornevnte, vores Kongelige Arvinger, Efter 

kommere Konninger, Sauveranite, Kongelige Regalier og høyhed af fornevnte 

Gods, ligesom av andet Odelsgods udi Norge, hermed u for kræncket og Os 

herved forbeholden; Forbydendes Alle og eenhver fornevnte Christen Jensen  

 132.)  hans Hustrue, Børn, Arvinger, og effterkommere til fornevnte Gods herimod 

efftersom foreskrevet staaer at hindre, eller i nogen Maade forfang at giøre. -  

Givet paa Vor Kongelige Restidentz udi Kiøbenhavn den 18de Septembr 1662. -  

Under vort Signet - (L:S:) -  

At Indbemelte er en ret Extract af Salige og høy lovlig ihukommelse Kong Fridrich 

den 3dies: til min Mor Fader afgangne Lavmand Salig Christen Jensen, udgivne 

Allernaadigste Skjøde paa een Stor deel Gods udi Østerdalen og øvre Rendalen. 

Dateret Kiøbenhavn den 18de: Septembr 1662. Det Attesteres af N: Werenschiold  

 133.)  Endelig indleverede Monsieur Hiort et under Hands Haand forfattet skrifftlig 

Jndlæg, med derudi gjorde Demonstation og paastand, hvoreffter Hand ydmygst 

forvendtede Dom. -   Berørte Jndlægg lyder saaleedes. -  

Velædle Allerhøystærede Hr Sorenskriver. -  

Paa det at Rætten kand bekomme en fuldkommen Oplyssning om denne Sags 

Beskaffenhed, skal ieg beskrive begge Parters Størcke derudi og hvad paa en 

hver Side kand og bør siges: Citanterne Giermund Larsen Simen Berswendsen, 

Ioen Olsen og Simen Haagensen Søndre Undset, samt Niels Oudensen Nordre   

 134.)  Undset deres formænd, haver tilligemed de øvrige Undset, Rommenstad og 

Rugsveens Opsiddere, samtlig paa Ancket, Gaarden Ellevolds Opsidderes sig 

tiltagne Sæter-brug og Havning udi Sundalen, hvorudi, da den Anden Decembr 

1721, er falden saadan Dom og Kjendelse, som Afsigten i fremlagde Hjem Tings 

Act begyndt den 6te: Septembr: 1748, og sluttet den 6te: Decembr: samme Aar, 

pagina 25. viiser nemlig: at samtlige Søndre og Nordre Undsett, samt 



Rommenstad, og Rugsweens opsiddere skulde og kunde om de vilde, oprette(!) 

sig Sætter udi Sundalen, denne Dom af 2den: Decembr: 1721. viiser ellers at til 

Gaarden Undsett allerreede den 14de July 1662 var Hævdede Sætter og brug udi 

Sundalen, thi da havde afgangne Sorenskriver Lev Borch Dømt mellem Undsætt  

  135.) og Ellevolds Opsiddere, at de første skulle beholde deres Sætter udi Sundalen og 

Ellevolds Opsiddere blev tilfunden, at endtholde sig derfra. - Men fra bemelte 14de: 

July 1662. og til 17de July 1698, har de sidste igien fanget Hævd paa Sætter boelig 

i Sundalen, saasom Dommen videre viisser at afgangne Sorenskriver Bendix 

Hejde, da Dømte Undsett bøygdingerne og Ellevolds Opsidderne i mellem 

saaleedes at de sidste skulle beholde deres Hævdede Sætter Møyaae Volden, og 

de første skulle have frihed til, ligesaa i bemelte Sundalen at oprette sig Sætter og 

der Havne med deres Creature.  

Eendeel af Undset Bøygdningerne haver da strax opretted sig Sætter paa  

 136.)  Schulaae Volden, i Sundalen men da Citanterne i denne Sag siden og byggede 

sig Sætter Boelig paa Stoer Lægda, samme stæds, har de som først Byggede, 

den 24de July 1724. anlagt Sag imod de andre og da er den 25de: July 1725, falden 

saadan Dom herom, som den fremlagde Act pag: 27, udviiser nemlig: at 

Citanterne skulde beholde deres Sætter Stor-Lægda med saadanne Vilkaar: at de 

derfra skulle havne Nordefter Sundalen fra Stoer-Lægda. - Udi denne Citanternes 

Sætter Havn, Norden for Stor-Lægda, iust der den Rætte Fæehauvn begynder, og 

ret mit derudi, er det at Niels Pedersen Sundmør og qvindfolcket Jngebor 

Iversdatter har oprettet deres nu paa Anckede Sætterbrug og der ligger til havn 

med deres Creature. - Denne Niels Pedersen Sundmør vil til dette hands  

 137.)  foretagende beraabe sig til Hiemmel Fogden Sr: Jens Iuls Bøgsel Sæddel af 6te: 

July 1746, udi Aastæds Acten, begyndt, den 6te Septembr: 1748 og slutted den 6te: 

Decembr: nest efter pagina 30. saavel som den foregaaende bøgsel Sæddel til 

Embret Olsen Tolgen af dato 25de: July 1712, udi Lav Tings Acten, begyndt den 

20de: Juny 1749, og sluttet den 10de: January 1750. pag: 15. hvoraf Hand vil 

inferere, at endeel af Hands Sætter har været tilforen bøgslet og brugt af andre 

end Citanterne, men hvorliidet dette vil holde stand for Ham, kunde baade Hand 

og Hands Raadgivere lettelig begribe, naar overvejes først: at om Embret Olsen 

Tolgen virkelig Aarlig havde slaget dette ham bevilgede eene Læs høe, hvoraf  

 138.)  Hand skulle svare 2 s Aarlig (hvilcket dog disputeres at være skeed, i den tiid 

Citanterne har ligget i Sætter; udi Stoer Lægda, og i det mindste om det er skeed 



er det dog skeed, uden Citanternes vidende, saa at de følgelig icke har kundet 

Ancke derpaa) kunde Niels Pedersen dog derfor icke have Rætt til, at træde udi 

Embret Olsen Tolgens Stæd, og Applicere paa sig det brug hand havde hafft, aller  

helst da Bøgsel Sæddelen, som Hand haver ogsaa icke lyder paa Hands men paa 

et Andet Navn, foruden det viidere som om samme bøgsel Sæddel skal forestilles. 

- 2det: Om Niels Pedersen imod all formodning endelig skulle have Rett til at træde 

udi Embret Olsen Tolgens stæd, som for lang tiid siden, ved døden er afgangen,  

 139.)  og hand kunde beviise at Embret Olsen Tolgen havde slaget det ham bevilgede 

Læs Høe, over Hævds Tiider, med Citanternes viidende, og dog uden Ancke, saa 

maatte enda Lovfølgelig betragtes, at Niels Pedersen Derfore icke havde Rett til 

de NB: Sætter boelig, men alleene til at vircke NB: et Læs Høe; Thi er det en 

mærckelig forskiel paa at Vircke et Læs Høe udi Marcken, fremfor at ligge der udi 

Sæter og hauvne der i Lang Tiid med mange Creature, efterdi det første kand 

skee uden Citanternes Sæter Havns synderlige, men det andet icke uden sammes 

aldeeles skade og Endelig 3de: at det er imod Lovens 3de: bogs 12te Capit: 4de 

Articul: at Bøgslingen er skeed, saa vel til afgangne Embret Olsen Tolgen, som og 

til Niels Pedersen, eller Peder Nielsen, thi Kongens Foged bør ikke bort fæste  

 140.)  noget af Almindingen medmindre deraf effter lovlig Besigtelse, kand giøre Skatte-

boel, saa som Hans Mayestæt, haver sig saadant alleene Reserveret, men ellers 

skal jo Almindingen bruges af Gaardene, som af Alders tiid uden Bøgsling, saavidt 

Aller høyst bemelte Lovens Bog og Capitels 3die og 6 Articule tillade, og aller 

mindst burde Niels Pederssen Sundmør bøgsles noget til Sæter, saa som Hand 

endnu icke beboer nogen Gaard eller Plads hvoraf Skyld eller Tunge kand 

beregnes men endskjøndt Hand har Bøgslet et Stæd i Tølgens Præste Gjelds 

Alminding, vide den hannem meddeelte Bøgsel Seddel af 4de Octobr: 1745 udi 

Lav-Tings Acten af 10de January 1750 pagina 13; saa Agerer Hand endog endnu  

 141.)  en Tieneste Dreng av Tyven Bersvend Olsens Hustrue Jngebor Iwersdatter vide 

Aastæds Acten av 6te: Septembr: 1748 Sluttet den 6te: Decembr nest efter pag: 12. 

Derforuden, er icke denne Hannem byggede Plads enten Skyldlagt som melt, den 

er ej heller liggende under Rendalens Præstegjeld, saa at Hand kunde i den 

henseende vendte part for samme af Reendalens Præstegields Alminding 

  Dette er hvad de skrifftlige beviiser pro & Contra betræffer, thi herforuden  

har Citanterne med Vidner beviist, saavel at de haver hævdelig Fæehavner fra 

Stoer Lægda til mod Orvdals-Kjernet og at samme deres Fæe-havner vare førend 



der blev oprettet Sætter i Stoer Lægda, bruge til Slotter under Gaarden Undsett, 

som og at den paa Anckede Niels Pedersen og Jngebor Iwersdatters Sætter - er  

 142.)  oprettet paa den Stæd hvor Undsett Gaarders Slaatter forhen har været, og hvor 

Citanternes og deres for-Mænds Sætters hauvning har været og bør være, 

hvilcket sidste saa vel som Creaturenes Regste Weje Retten selv haver 

begrandsket og Erfahret. -  

  Ieg lader derfore Rætten Efter tænke, om Citanterne icke burde været u-

fortrængt udi deres Sætter og paa deres Sætterhavner, thi de Alligerede Domme 

viiser, at Undset  bøygdene allereede havde Hævds-brug i Sundalen 1662, og at 

der var dem samtlig Tilladt fra den 17de: July 1698, at oprette Sætter i Sundalen, 

samt at den da faldne Dom, er fornyet og ved magt Kjendt, saa vel den 2den  

 143.)  Decembr: 1721, som og den 25de July 1725, item at Citanternes formænd og 

nogle af dennem Selv effter denne sidste Doms Act, allereede for den Tiid, havde 

begyndt at ligge i Sætter i Sundalen, og samme siden Stædse vedbleven 

Dette Citanternes Sætter brug, har og hjemmel af Lovens 3de Bogs 12te: 

Capitel 3de Articul: men Niels Pedersens og Jngebor Iwersdatters Sætter-Mærcke 

er fløttet, tvert imod denne Allernaadigste Articul derhen, hvor det er Citanterne til 

Skade. - Citanterne har Gamle Dyre Skyldlagde-Gaarde, hvorunder bør være 

Sætter effter Loven, men Vederparterne bør ej tillades en Fods-bred meere Jord, 

end som lovlig var besegtet og Gierdet om, inden Aar og Dag, vide Lovens 3de: 

bogs 12te Captitels 4de Articul. - Citanterne har og hævd og Præscription for deres 

Sætter, men Vederparterne, har alleene een u retmæssig Bygsling at  

 144.)  paabraabe sig, som er stridende imod Loven; Lad være at Niels Pedersen burde 

have Sætter-boelig, saa bør Hand dog ikke have det hvor det er nogen til 

Fortrængsel, hvilcket icke alleene Loven, men endog den Bøgsel Sæddel hand 

Selv paaberaaber sig, forbyder.  

  Efter disse og Andre Omstændigheder, bliver Citanternes ydmygeste 

Paastand, at de bør beholde deres Sætter havne u fortrængt, og at Niels 

Pedersens og Jngebor Iwersdatters paa Anckede Sætter, og af Hannem i 

Citanternes Sætter havn, giorde Indhægninger, under Lovens Tvang, nedrives, om 

den icke i Lovlig Tiid deraf bortflyttes, samt at den derpaa den 6te: July 1746, 

erholte hr: Foged Juels Bygsel Sæddel, bør til side Sættes og under kjendes, saa  

 145.)  at den ikke endten kand være Niels Pedersen til nogen Nytte, eller Citanterne til 

nogen Præjudice, item at Niels Pedersen og Jngebor Jwersdatter, Een for begge 



og begge for een, bør oprette og Skadesløs betale, alle paa denne Sag, anvendte 

omkostninger, saasom:  

1te For Aastæds Sagen den 6te: Septembr: 1748, effter den der fremlagde og  

 i samme Act indtagne Regning til beløb........................ 110rdr 

2det For Lav-Tings Sagen da Niels Pedersen og Jngebor 

Jwersdatter derpaa Anckede, den Dom som 

Citanterne udi samme Aasteds Sag, den 6te: 

Decembr: 1748, haver erholdet, effter som og Lav 

Tings Dommen, haver Suspenderet Omkostningerne  

 

 146.)            til Sagens Endelige paa dømme og i hvis henseende,  

 derfore beregnes for Procurator Salarium udi de 2de 

Sessioner....................................................................... 

   

  16 rdr 

 Betalt i Lav-Tings Rætten..............................................     1    -       - 

 Stempled Papiir til Indlægget........................................     0    -  1 Ort 

 Lav Tings-Dommens beskrivelse..................................     7    -  2   - 

3. For at faae et af Niels Pedersen den 17de: May 1749 

paa Tolgens-Amthuus tagen, saakaldede, Berg Amts 

Tings Vidne underkjendt ved Oberberg-Amts Retten i 

Trundhiem er udgivet. -  

 

 For en Expresse til Trundhiem at afhændte Oberberg   

 147.)            Amts Stevningen 27 Miil frem og ligesaa langt tilbage        4rdr 2  Ort  12 s 

 For samme Stevnings Forkyndelse...............................       2  - 1 - 12 

 Til Oberberg Amts Rætten for Stevningens 

Udstædelse Rættens Gebuhr og Dommens 

Beskrivelse med det Stempelede Papiir og viidere 

tilsammen betalt............................................................ 

 

 

 

     15 - 0 - 00 

 til en Procurator for Hands u mage med samme Sag        4 - 0 - 00 

 2de: af Citanternes egen Reise til Trundhiem har kostet 

dennem......................................................................... 

       

       8 - 3 - 00 

 For en Expresse til at afhendte Doms Acten fra 

Oberberg Amtet betalt................................................... 

       

       4 - 0 - 00 

 og endelig for det   

 148.)  4de:    De nu paa denne Sag, atter andvendte Omkostninger,  



 saasom: For Dommerens, og Hans Tjenneres Reise  

 frem og tilbage, og Dommernes Salarium.....................  30rdr: - 

 Procurator Salarium med Reise og fortæring................  24     -      - 

 Til Lav-Rættes hæsteleje, fortæring og for u mage, 

samt for deres udmeldelse............................................ 

    

   9 -  2      - 

 For Vidnernes Reise, Fortæring og Tidsspilde..............  10 -   -      - 

 for Stevne Maalene, saavel til Sagen som til 

Cituations Cart, deres Forkyndelses bekostning, med 

det Stemplede Papiir..................................................... 

 

 

   6  -  0  - 12 

 For Cituations Cartes optagelse....................................  60  -   -      -    - 

 149.)            For Dommers og Documenters beskrivelse..................       5  -   -     -    - 

 og for Citanternes egen kost og tæring, effter loven og 

Forordningerne, anføres alleene................................... 

   

  10rdr   -     -     - 

                                                                  Tilsammen = 328rdr:   -   12 s: 

 hvorudi afgaaer, som ved Executionen den 24de: 

Februarji 1749. er bekommet Udlæg for, vide 

Indførsels Forretningen udi Lav Tings Rætten Act: 

pag: 45........................................................................... 

 

 

 

  60rdr   -    -   - 

 Og bliver saa ickun igien som nu paastaaes Dom for 

til betalning af omkosntingerne..................................... 

 

268rdr    -    12 s 

 150.)  hvorhos jeg dog maae melde, at der endnu er skeed, fleere nødvendige Udgiffter, 

som Citanterne ikke kand eller vil opregne ej heller paastaae erstatning for; Men 

dette forestaaende, ere de udi de faste tanker og paastaaer, at Niels Pederssen 

Sundmør og Jngebor Jwersdatter, bør betale dennem, følgelig Loven, hvoraf i 

særdeeleshed Alligeres den 1te bogs 9de Capitel 18de Articul: siden det har været 

af Idel Trættekiræhed, og icke af nogen lovlig føye, vores Rætt til denne tiid med u 

lovlige beskyldninger, er bleven opholdt. - hvorom udbedes Dom, til Citanternes 

Rettes erholdelse, og ieg haver fremdeeles den ære at forblive Velædle 

allerhøystærede Hr Sorenskriver ydmyge tjener   Hans Hiort - 

 Den 29de July Anno 1751. -  

  151.)   Monsieur Lorentz Ewensen for det første indgav Hands Skrifftlige Indlæg 

og demonstration Over Sagen, paa Contra Citantens Side af Dags dato, som 

Hand begierede læst og Acten tilført af denne Indhold. -  

  Kongelig Mayestets Soren Skriver, Velædle Sr: Andreas Aagaard. -  



 At Contra Citanten Niels Pedersen har for nesten 6 Aar siden Bøgslet et Stæd i 

Kongens Alminding, ved øvre Siødalen kaldet Oløyen i Tolgens-Præstegield, 

hvorunder følger nogle smaae Slaatter kaldet Gloføchlien og i Fjeldet Gloføchen, 

nock ved Aaen kaldet Søm-Aaen i yderste kneppen af Gløføgen for der at  

 152.)  nedsætte sig og Stædet saaleedes med Rønning at forbædre, at samme om 6 

Aar fra den Dato kand blive til et Skatte boel, Det beviises med den av Fogden 

over Solør, Oster og Oudalen Sr: Iens Iuel udstædde Bygsel Sæddel, Dateret 4de 

Octobr: 1745, der av Stædets Stifftbefalingsmand den 13de: Novembr: nestefter, er 

paategnet, samt ved Tingene den 3de: Decembr: samme Aar vedbørlig publiceret. 

hvilket Documente herved Sub No 1, til indtagelse i Acten produceres. - At og 

Contra Citanten neste Aar derefter har til een Sætter boeligs indrettelse imod 

Bygsels erlæggelse og Aarlig Høe Skattes svarelse, bekommet til Bygsel udi 

Kongens Alminding til Fields følgende Engeslaatter, nemlig: Overdalen (der ellers  

 153.)  paa det Stæd kaldes Orvedalen) i Stor bæcken (hvilken ellers kaldes 

Gravbæcken, eller Skiærbæcken) som udgaar fra Gloføgen paa østre Side, samt 

paa den Nordre Side fra Nordfallet paa Orven og Øst i bemelte Stoer bæcken. 

beviises med ermelte Fogden Sr: Iuels Bygsel Seddel af 6te: July 1746. der efter 

paateigning er Ting lyst den 29de July e:a:, som herved fremlægges Sub Litra 2. til 

inddragelse i Acten.  Som nu Contra Citanten Niels Pedersen har needsadt sig 

paa førstbenevnte ham tilbygslede Stæd, og samme saavidt mueligt med Rydning 

forbedret; Saa har hand ligesaavel som alle andre Skatte bønder i følge Lovens 

3die: bogs 12te Capitel 3de Articull, det benificium at nyde Sætter boelig og Fæedrifft  

 154.)  til Fjælds i Kongens Alminding for sine Creaturer. Thi lad være, at Contra Citanten 

hidindtil ej har været en Skatte-bonde, saa er Hand dog en Kongens Bysel-bonde, 

som har forpligted sig udi 6 Aar, at Oprødde, det hannem tilbygslede Stæd, til een 

Skattlagdt Iord, til Matriculens og de Kongelige Skatters og Rættigheders 

formeerelse; og effterdi det Bygslede Stæd icke kand blive dyrket, Ryddet og 

forbædret uden Creaturers holdelse, og disse igien icke paa saadant Stæd kand 

haves eller underholdes uden Græsgang og beete til føde udi een Sætter og dens 

tilhørende Bøemarck; Saa er det ikke alleene Lov tilladeligt, men end og billigt ja 

høy nødvendig, at Contra Citanten, samme bør nyde, for at faae sin nye Rydnings 

Iord dyrket og forbedret. - Allermindst kand saadant Disputeres hannem nu, hand  

   155.)  næsten i 6 Aars Tiid haver beboet den hannem til Bygslede Plads, i hvilken 

henseende Contra Citanten og, ved sidstholdende Vaar-Ting, har af Stædets 



Foged begieret at hands Gaard maatte blive skyldsadt, men blev den Tiid nægted. 

Alle disse Lovlige omstændigheder u agted, har dog Citanterne Simen 

Bersvendsen, Giermund Larsen, Haagen Tollefsen, Niels Oudensen og Simen 

Haagensen udi Aaret 1748 (Efter at Niels Pedersen havde op bygget og indrettet 

sig Sætter-boelig paa ovenbenevnte Ham til Bøgslede Stæd) andlagt Sag imod 

Ham til Aaestæden for at faae Hands Bøgsel Seddel under kjendt, og den 

opbygde Sætter needrevet, under forvending, at samme skulle være Deres 

Gaarders Hævdelige Ejendom, hvilket de har søgt at beviise, med endeel  

 156.)  u efterretlige Vidner, endskjøndt de sc: Citanterne, aldrig haver hafft nogen 

Bøgsel, Hjemmel, eller udviist Cercumference udi Kongens Alminding; Men som 

den udi Sagen passerede Dom den de saa straxen haver exeqveret førend Niels 

Pedersen, kunde faae Ober Rettes Stevning udvirckeet, af Lav-Tings Retten er 

bleven hiemvist til Lovligere behandling, og Vidnernes nye afhørelse formedelst 

adskillige Misligheder i Formaliteten paa Citanternes Side, hvilcken orriginali Lav 

Tings Acte og Dom, herved til Rættens Eftersyn under No: 3. fremlægges; saa har 

de nu paa Nye Anlagt, denne Kostbare Sag imod Niels Pedersen alleene af 

Misundelse og i hensigt at Ruinere Ham som een Fattig Mand, med Process og  

 157.)  Pengespilde, og paa den Maade at tvinge Ham, fra den Sætter-plads og 

tilhørrende Engeslætter, hand Bøgslet haver, hvorfore Niels Pedersen har været 

Aarsaget at begiegne denne Sag med Contra Stevning, for at Legitimeere sin 

Rætt, til denne om tvistede Sætter boelig, og at Refutere alle de ugrundede 

forevendinger, og u Lovskickede Vidner Citanterne til deres Sags størcke og 

besmøckelse fremfører.  Til den Ende, er det, at jeg herved paa Niels Pedersens 

vegne, vil have følgende ydmygst forestillet: At de selv samme Engeslætter, som 

af Fogden Sr: Jens Iuel, er udi Almindingen i Orvedalen fæsted Contra Citanten 

Niels Pederssen, har av forrige Foged Christian Juel været bort-Bøgslet, til 

Jngebret Olssen Tolgen, beviises saavel med den herhos producerede og af 

Fogden vidimeret Gjenpart Bøgsel-Sæddel af 25de July 1712. under No 4; som  

 158.)  med de fra Contra Citantens Side førte Vidner, hvis Eenstemmig Udsagn og 

udviisning, Grunder sig paa bemelte Bøgsel Sæddel, som et Lovlig og usvæcket 

documente.   

  At disse Stæder og Enge Slætter, er effter samme Bøgsel-Sæddel af 

bemelte Jngebret Olsen og Søn, tilligemed Joen Nielsen Herdaltolgen og Søn 

fælleds brugte u paa Ancket og u kiært udi 30ve Aar, og at det derimod, er ganske 



Kort tiid siden Undsets-Gaarders Opsiddere sc: Citanterne, egenraadig og u Lovlig 

begyndte at tiltage sig havning med deres Creaturer, paa de om Tvistede Stæder, 

det beviisses i Ligemaade med 5 fra Contra Citantens Side førte Vidner, deres 

eensteming udsang, og Forklaring; Af disse Vidner, er det 4de: og 5te Vidne, de 

selv samme som har brugt titt benevnte Engeslætter indtil for faae Aar siden, da 

de formedelst Citanternes Adfærd med at lade deres Creature bort beedte Slotten,  

 159.)  og for de indfaldende Dyre Aarringers skyld, bleve nødde til at forlade Høe-

biergning og brug sammestæds sidst benævnte Vidner, har og saavel ved Cartets 

optagelse som Rættens begranskning, udviist de Stæder som de tilligemed deres 

Forældre har brugt til Boestæd eller Coien ): Stæder hvorudi de om Sommeren 

havde tilhold, naar de vare sammesteds for at slaae Sætterne eller i anden 

henseende. -  

  Effter saadan Sagens Reene og beviislige beskaffenhed, formoder jeg, at 

denne Høytærede Rætt, saavel som eenhver forekommende Høyere Rætt, for 

hvis Øyne denne Sag maatte komme, kan erfare, at Niels Pedersen icke har gaaet 

videre med sin Bygning og sit brug, end hand effter fæste Sæddelen havde Rætt 

til og kand forsvare; Thi at disse omtvistede Engeslætter (som effter Vidnernes  

 160.)  Forklaring og udviissning, samt Bygsel-Seddelens Indhold, stræcker sig fra 

Nordfallet i Orven eller Nordre Orvbæcken eller i Søer til Skierbecken, der falder af 

Gloføgen og need i Søndre Orvbechen, omtrændt een halv Miil norden for Stoer-

Lægda eller Sundalen) ere de selvsamme Stæder som bygsel Sæddelen af 15de: 

Iuly 1712 benævner, og at de virkelig udi Kongens Alminding er beliggende, er 

nocksom med de fra Contra Citantens Side førte Vidners Forklaring godtgiort, 

ligesom og Fæste Seddelen i sig selv samme beviisser. Det er med Vidnerne 

beviist, at Citanternes Gaarder, ligger 4 Miile fra Contra Citantens Opbygte Sætter 

og Fæehavn, samt at deres Sætter og Fæehavn, ligger udi Sundalen; Men norden  

 161.)  for Sundalen sc: udi Overdalen eller Orvedalen ligger de Engeslætter Niels 

Pedersen med Bygsel Seddelen Nor: 2. har fæstet, og der sig Sætter Huus 

opbygget. -  At nu Sundalen ej er Undset Gaarders Eiendom, men Ligesaavel 

som Orvedalen Kongens Alminding, det beviises med Hiem-Tings Dommen af 

25de Iuly 1725, som Citanterne selv har fremlagdt (hvilcken ellers findes indragen 

udi den forhen passerede, og ved Lav-Tings Acten annecterede Hjem Tings 

Aasteds Act pag: 28 & 29. som fra Contra Citantens Side under No: 3. i denne Sag 

er fremlagd) hvoraf sees at Opsidderne paa Undset den 8de: Iuny 1724. haver 



taget bygsel til Havn og Engeslaatter i Sundalen som i Kongens Alminding er 

beliggende, og lægger Dommen dette dertil: at de den gang stridende Parter,  

   162.)  nemlig: beboerne af Gaardene Nordre og Søndre Undset samt Rommenstad og 

Rugsveen alle kunde blive hiulpne med Sætterhavn for deres Creaturer i 

Sundalen, men hvercken denne eller Dommen af 2den: Decembr 1721 (vide 

forbemelte Act pag 25) giver Citanterne Rætt med deres Havning, at gaae ind i 

Orvedalen. Jeg indstiller derfore, til høystærede Hr: Sorenskriver, og eenhver 

retsindiges Skjøn og overveielse, om icke Citanterne fører en Lovstridig og u 

rimelig Sag i det de vil paastaae Contra Citantens meddeelte Bøgsel Sæddel, 

underkjendt, og hands opbygte Sætter needrevet, da de dog ikke som forhen 

ermeldt, haver nogen Bøgsel, Hjemmel, eller udviist Cercumference, paa det Stæd  

 163.)  udi Kongens Alminding til Sætter boelig, hvilcket alt ej Anderleedes, end for een 

temerair Trætte kiærhed, af alle retsindige maae ansees. Og kand vel nogen 

meere Absurd eller Lovstridig, meening Statueres, end at ville tilegne sig Hævd 

eller Ejendom paa Stæder udi Kongens Alminding, som de selv egenraadig og u-

Lovlig har tiltaget sig, hvor andre tilforen i Langsommelig Tiid, har hafft Bøgsel og 

brug? - Nej aldeeles icke. De skal aldrig være i Stand til, saadant med ringeste 

tøddel af Lov, eller mindste Skind af billighed at kunde probere. At jo Contra 

Citanten effter slig Sagens sande beskaffenhed, er Competent at forsvare sig, 

imod Citanternes intenderede Forurettelser paa hands Bygslede Engeslætter, det 

kand vel ingen rettsindig nægte.  

  Thi foruden at Fogden Sr Jens Iuell, som ved Fuldmægtig udi denne Sags,  

 164.)  aller første begyndelse har været overværende, har for ingen Deel kundet 

modsige den til Contra Citanten Niels Pedersen udstæde Fæste-Sæddel paa den 

om tvistede Sætter-boelig med tilhørrende Høe Slotte og Fæehavn, men 

forestillet, at samme uden disputte tilhører og af alders Tiid har ligget udi Kongens 

Alminding (vide Hjem tings Acten pag. 9. insigneret) følgelig Acqviesseret, med at 

Niels Pedersen sin Rætt for svarede; saa er det og Contra Citantens pligt, ej i 

nogen Maade at lade fra komme noget af den Gaards tilliggelse, som hand 

Fæsted haver. vide Lovens 3 bogs 14de Capitul 29de Articul. saa Lovstridig og u 

grundet, som nu Citanterne er udi, at ville til egne sig Ejendom paa de Stæder,  

 165.)  som Niels Pedersen effter Fæste Sæddelen af 6te: July 1746, haver Bøgslet 

Sætterhuuss og Havnet sine Creature og hvilcket har været under aparte Bøgsel 

udi 30ve Aar, adskilte fra Undsett Gaarder, hvilcke som forbemelt, haver deres 



Sætter Huusse og Sætter i Sundalen, der alt er Kongens Alminding, beliggende 

4re Miile fra Undsets Gaarder og i et Andet Ting Lav, hvor det er u rimmelig, at de 

kand til egne sig Ejendom.  Ligesaa formeente u Rettviise, u effterrettelige, 

og villige ere de Vidner Citanterne i den forhen passerede Sag har ladet føre, for 

at bestørcke deres ugrundede formeening og foregivende Ejendoms Stræckning. 

Thi foruden at alle disse deres Vidner, ickun har vidnet om deres egen og 

Citanternes selvraadige og u lovlige for tægt og Gjærninger, men icke til det  

 166.)  mindste kundet Forklare om nogen adkomst eller Rættighed til deres foregivne 

brugelighed; saa har jeg og siden Rætten nægtede effter min paastand og Lav 

tings Dommens tydelige tilhold, at afhøre Citanternes Indstevnte Vidner paa Nye, 

og derved betaget Niels Pedersen all Rætt og adgang, at formeere sine 

exceptioner og Contra Qvestioner til ermeldte Vidner: effter Protocollens udviis, 

Forrestillet og oplyst: at de næsten alle ere nær beslægtede: og besvogrede til 

Citanterne, og derfore paastaaet at de som villige Vidner i følge Lovens 1te Bogs 

13de Capituls 17de Articul: ej bør ansees siden andre og bedre Vidner haves hvortil 

jeg paa contra Citantens Vegne saa meget meere er beføyet, da Citanterne i  

 167.)  denne Sag, søger at beviise, deres formeentlige Eiendoms Stræckning ved 

Hævd, som (undtagen paa Kongens Alminding, tilbringer Odels Rætt; udi hvilcke 

Sager, saavel Vidnerne som Dommer og Meddoms Mænd effter Loven ej maae 

være beslægtede til nogen af Parterne, og er det i den henseende Loven udi 1te 

Bogs 13de Capitul 9 og 12te Articlr: connecterer Odels og Ejendoms Vidner med 

hinanden og viiser, at de paa een foed skal tracteres. -  Alt det som disse 

Citanternes Vidner har vildet Fortælle os, gaaer deels ud paa, hvad de kand have 

hørt af andre i sin Ungdom, deels om Citanternes og deres egen ulovlig Foretægt 

og deels som deres egen Formeening med viidere, men at alle saadanne disse  

 168.)  Vidners Forklaringer Og Udsagn ere aldeeles urigtige, og sig langt anderleedes 

forholder, det er med de fra Contra Citantens Side førte 6 Eenstemmige Vidners 

Vidnes byrd beviist, og hvorved de førstes u overeenstemmende Forklaringer, ere 

Contradicerede og til indted gjorde. - Hvad sig derimod de fra Contra Citanten 

Niels Pedersens Side førte Vidner betræffer, da formeenes at ingen Lovligere eller 

gyldigere Vidner kand haves; saasom de ere for den største deel Ældgamle 

Mænd, hvis Alder overstiger Citanternes Vidner, samt veed god beskeen om hvis 

de har Vundet og derfor givet Grundig Raisons for deres provemaale i det samme 

Grunder sig paa et Lovlig og u svæcket Documente nemlig Bygsel Seddelen af  



 169.)  25de: Iuly 1712 som under No 3. er i Rættelagdt, følgelig er deres Vidnesbyrd, 

saameget meere troeværdig og paalidelig, som de ej af nogen Rætt kand 

underkiendes. Endskiøndt nu alt hvis ydmygst Forestillet er, kunde være nocksom 

at viise Sagens Rættfærdighed paa Contra Citantens Side, og dens Lovstridighed 

paa Citanternes Side; saa vil Ieg end og til overflød gotgjøre, at Sagen paa 

Citanternes Side i henseende til Formaliteten, er aldeeles Lovstridig og u Grundet. 

- Lovens 3de: Bogs 12te Capitel 15de: Articul byder: at naar der falder Trætte om 

Alminding og paa den eene Side foregives at det er Alminding men paa den anden 

Side, at det er nogens Iord, da maae den som siger: det sit at være NB: gjøre 

Forbud derpaa og forfølge Sagen Lovligen.  

  Nu viiser Loven i 1te: Bogs 19de Capitel 22de: Articul: at mod alt  slags  

 170.)  Fobud, skal Forholdes Ligesom med Arrest i alle Maader. Det er at sige Der skal 

stilles Caution og Forbudet forfølges med Stevning til neste Ting, hvis det ej skeer 

er Arresten eller Forbudet ophævet, vide Lovens 1te: bogs 19de: Capitel 4de og 20de 

Articlr:  Alt dette har Citanterne forbiegaaet, Ret ligesom saadant forgiæves udi 

hands Majestets Lov skulle være indført, uden at effter Leves; Men de har alleene 

ved 2de: Vidner ladet Niels Pederssen tilspørge: om hand med det gode ville 

qvittere hands Sætter etc.  

Hvorvidt nu saadant kand qvadrere med det Forbud Loven i saadanne 

Sager, som denne Reqvirerer, det lader jeg andkomme paa denne Høytærede 

Rettes Rætsindige Dom og Sentence. Ieg holder u fornødent viidere herom at  

 171.)  forestille, effterdi Rætten som forhen meldet er, ved Eragtning har til side sadt Lav 

Tings Dommen, der Tydelig foreskriver, at de indstevnte Vidner, paa nye skal 

afhøres, og derved betaget Contra Citanten ald Adgang til Sagens Oplyssning.  

Effter saadan Sagens beskaffenhed, bliver herved min ydmygeste 

Paastand: at Contra Citanten Niels Pedersen for Citanternes Søgemaal i alle 

Maader maatte blive frie kiendt, samt Bygsel Seddelen af 6te: July 1746 ved Dom 

Stadfæsted. - Ligesom Jeg og paastaaer: at de af Citanterne saavel udi den 

forhen passerede og til Lovligere Behandling hjem viiste Sag, som de udi den nu 

atter anlagde Sag, førte Vidner, deres Forklaring og udviisning, maae som 

partiske, villige, og u-effterretlige Viidner ansees, og derpaa ej til det mindste  

 172.)  Reflecteres, som saadan deres udsagn, ej at komme Contra Citanten til mindste 

præjudice. - Herforuden paastaaer; at de forhen benevnte Citantere een for alle og 

alle for een, maatte blive tilfunden, at erstatte Contra Citanten Sagens 



Omkostninger, effter den herhos producerede Regning med 194rdr: 4 s: samt 

Citanterne for deres Trætte-Kiærhed effter Forordning af 23de Decembr: 1735, 

med vedbørlig Mulct til Iustitz Cassen og de Fattige anseed. Hvornæst jeg under 

Reservation af viidere Svar i fornødne Tilfælde, Sagen under een Lovforsvarlig 

Dom indstiller og ellers med ald egarde og Estime forbliver Kongelig Mayestets 

Sorenskrivers Ydmygeste tjener Paa Niels Pedersens Vegne effter given 

Fuldmagt Lorentz Evensen - Storlægda den 19de: July 1751. -  

   173.)   Dernest indleverede Monsieur Evensen, de udi Indlægget paaberaabte 

Beviiser fra No 1. til 4. inclusive, nemlig: 1: Contra-Citantens Bøgsel Seddel af 4de 

Octobr 1745, med sine paateigninger. 2. Contra Citantens Bygsel Seddel af 6te: 

July 1746, med sine paateigninger. 3de: Den udi denne Sag forhen passerede 

under-Rettes Doms Act, samt een derved Annecterede Lav-Tings Act, af den 

første begierende Hand udi denne Act indragen det insignerede pag: 9, som er 

Fogen Iuels Delaration og paastand, angaaende, den udgivne Bygsel Seddel, 

samt den udi samme Act indførte Doms Afsigt, af 25de: Iuly 1725, fra pag: 28 itl 

30ve men af Lav Tings Acten begjerede hand alleene Doms Afsigten, af 10de  

 174.)  Ianuary 1750, i Acten inddragen. 4de Een under Fogden Iuels verification udgivne 

Copie af den til Embret Olsen Tolgen givne Bøgsel Seddel af 25de Iuly 1712, hvilke 

Documenter hand begierede denne Act tilført. - Og som den for Allegerede Lav-

Tings Acts Afsigt, af 10de January 1750, saa vel som den under No: 4. 

producerede Bygsel Seddel, foran findes Acten tilført, saa forbiegaaes, samme 

documenter her, Men de øvrige lyder, et effter Andet som følger. -  

  Iens Iuell Foged over Soløer, Øster og Oudalen giør Vitterligt: at da Niels 

Pedersen Sundmør har begieret udi bygsel et Stæd udi Almindingen ved øvre  

 175.)  Siødalen kaldet Oeløyen i Tolgens Præstegield, hvorunder skal følge nogle 

smaae Slaatter kaldet Gløføglien og i Fieldet Gloføgden, nock ved Aaen kaldet 

Sømaaen og i yderste Knippen af Gloføgden, for der at needsætte sig, og Stædet 

saaleedes med Rydning forbedre, at det om 6 Aar fra Dato kand blive en Skatte 

boelig; hvorfore Hand erbyder sig at betale udi Bygsel 2 Rdr: Saa haver Ieg paa 

min Allernaadigste Arve Konges og Herres Vegne, samt i forventning af høy 

øvrigheds Approbation, bevilget og Tilladt Niels Pedersen Sundmør, saafremt 

ingen derved paa sin Eiendom eller Leiemaal bliver præjudiceret, imod den 

anbudne bygsles erlæggelse, paa ovenanførte Vilkaar, at maae nyde udi Bygsel  



 176.)  bemelte Oeløyen i Almindingen ved Øvre Siøedalen samt derved følgende 

forovennævnte smaae Slaatter udi 6 Aar fra Dato, hvorfore og denne Bygsel-

Seddel til paa teigning underdanigst Anviises hans Excellence Hr:  General Major 

og Stifftbefalingsmand von Rappe, med bekræftning under min Haand og 

Signette. - Biørnebye den 4de: Octobr: 1745 -  

Iens Iuell - (L:S:)  

Anviist i Christiania den 13de November 1745. -  F:O: von Rappe -  

Læst og Protocolleret for Rætten paa Tønset, Tolgens og qvechne Præstegielders 

Høste Ting den 3de: Decembr: 1745 -  

testerer - A. Aagaard - 

   177.)  Jens Iuell Foged over Soløer Oster og Oudalen Gjør Vitterligt: at Peder Nielsen 

Sundmør nu boende paa Øløyen af Tønset Præstegield, har begiæret udi Bygsel 

eendeel Engeslaatter udi Kongens Alminding, nemlig Overdalen i Stoerbecken 

som udgaaer fra Gløføgen paa østre Side, samt paa den nordre Side fra 

Nordfalæt paa Orven og Øst i Storbæcken, for der at indrætte een Sætterboelig, 

hvorfore hand erbyder sig at svare udi bygsel 2 Rdr saa og at svare Aarlig høe 

Skatt af 1 Læs Høe; Altsaa haver Ieg paa min Allernaadigste Arve Konges og 

Herres Vegne med forventende den høye Øvrigheds Approbation, og naar ingen 

paa sin Ejendom eller Leiemaal, derved bliver præjudiceret, bevilget og tilladt, 

bemelte Peder Nielsen boende paa Oløyen imod den anbudne Bygsels  

 178.)  Erlæggelse, samt Aarlig Høe-Skatts svarelse, at maae nyde udi bygsel disse 

Engeslaatter, med de Vilkaar, at Hand skal søge Stæderne med Rydning at 

forbedre, og forbedringen til meere Høe Skatts svarelse i sin Tiid, for mig eller 

effterkommere, at angive, og naar Hand oplever 20ve: Aar fra Datto og bygselen 

fremdeeles agter at vedblive, da hand derpaa skal tage nye bygsel-Seddel Til 

paateigning af Hands Excellence Hr: General Major og Stifftbefalingsmand von 

Rappe, Anviises denne Bygsel-Seddel, under min Haand og hos trøkte Signete 

bekræfted.   Biørnebye den 6te: July 1746. -       Iens Iuell (L:S:) 

 Anviist Christiania den 16de Julji 1746.   F:O: von Rappe -  

 179.)  Læst og Protocolleret for Rætten paa Tønset-Ting den 29de: Iuly 1746 -  

Testerer A: Aagaard. -  

Paa Fogden Sr: Iens Iuells Vegne mødte hands Fuldmægtig Monsieur Erich 

Glørsen, for at observere effter hvad Vidner eller beviisligheder Citanterne 

paastaaer den under 6te: July 1746 Passerede Bygsling underkiendt, saasom 



Orvedalen i Storbecken, som udgaaer fra Gloføgen paa den østre Side, samt paa 

den nordre Side fra Nordfællet paa Orven og Øst i Storbecken, effterdi disse 

Stæder formeentlig uden Dispute tilhører og af Alders Tiid har ligget udi Kongens 

Alminding. -  

 180.)  Den 25de: Iuly 1725 er imellem Gaardene Nordre og Søndre Undsets samt 

Rommenstads og Rugsveens beboere saaleedes: 

  Dømt og Afsagdt. Det erfares af den her i Rætten producerede Act, som 

er begyndt den 2den: Decembr 1720, og sluttet den 2den: Decembr 1721, at 

samtlige indbemelte Citanter og Contraparter, der beboer Gaardene Nordre og 

Søndre Undsett, samt Rommestad og Rugsveen, har været eenige og samtyket 

udi at føre proces om Sundalen, og samme at forsvare for andres indtrængsel, 

Rett som de alle derudi vare lige deelagtige, uden at have nogen særdeeles aftale  

 181.)  mellem sig om Sagens Drifft i anden henseende, samt af den fremlagde Bygsel-

Seddel, under Dato 8de Iuny 1724, at de alle har Bygslet i Sundalen som i 

Kongens Alminding er beliggende, til Havn og Slaatter, item af Besigtelses 

Mændenes Eedelige Tilstand, at Parterne ved een indbyrdes god forstaaelse, alle 

kand blive hiulpene med Sætterhavn for deres Creature i Sundalen, og fordi har 

de nu værende Contra-parter, foretaget sig Sætter, samme Stæds at Jndrette, 

hvorimod Citanterne, som første Bøgslere, og de der i langsommelig Tiid, har hafft 

en Sætterhavn paa de Stæder, formeener sig at være fornærmed, og at de burde 

beholde saadan brug alleene, uden at fleere derudi med dem skal vorde deelagtig;  

 182.)  hvilcket har for Aarsaget, denne process i mellem dem indbyrdes; Nu er det 

bekiendt at begge disse parters Gaarder, ligger tilhaabe som i en Krids, ere Sam 

Ejere hiemme og paa Kletkiølen, hvor de alle har Sættere deels een og deels 

tvende. Og Kiender Rætten for billigt, effter foranførte omstændigheder, at de og i 

alle i vedliggende Kongens Alminding bør være Deelagtig og Contraparterne der 

tillige at nye Sæterhavn for deres Creature, med saa skiel, at de dog icke 

præjudicerer Citanterne i deres Havning paa Søndre Side fra Stor Lægda, men 

holder deres Havn og Fæerægster bestandig Nordefter og paa Nordre Side, fra 

deres Sætter-Huusse og Vold. - Derimod de efter eget Tilbud, maae ødelægge  

 183.)  den eene af de Sætter volder de har paa Kletkiølen, naar i værende Gjødsel er 

udtræcket af Jorden, saa begge parter effter Dags kand vorde lige deelagtige i 

Havning og have en Sætter hver for sig paa hvert Stæd, til vedbørende lighed i  

mellem dem, hvilcket da bliver dennem hver til nyttiggiørelse og brug, følgelig som 



forsvarlig og Lovlig være kand i allemaader.  For Rætten saaleedes at være 

tilgaaet, Dømt og Afsagdt, det bekræffter med egen Haand og Signete. -  

  Annis diebus & Loco utsupra.   Hans Winsnes. - (L:S:) 

 Endelig leverede Monsieur Ewensen Contra Citantens Regning over Sagens 

Omkostninger af gaards Dato, som hand ligeleedes begierede Acten tilført, og er  

 184.)  af denne Jndhold:                            Reigning  

Over Omkostningerne udi Sagen for Niels Pedersen, imod Simon Bersvendsen, 

Haagen Tollefsen Simen Haagensen, Giermund Larsen og Niels Audensen 

nemlig: 1. For under Rætten udi den forhen paadømte Sag og af Lav-Tings 

Rætten hiem vidste Sag. - Dommens Beskrivelse med Stemplet, samt for samme 

at afhendte fra Sorenskriveren som er 28ve Miile frem og ligesaa langt tilbage 9rdr 

10 s Og da Citanterne har ladet Exeqvere den forhen ergangne Lav-Tings Dom 

endskiønt samme til Ober Rætten strax blev indstevnt og samme steds  

 185.)  underkiendt Saa paastaaes de derfore Deponerede Contante Penge erstattet  

 med..................................................................................... 67rdr 3 Ort  - 

 hvorhos Contra Citanten desuden Reserverede sin Rætt 

og Ancke for Executionen  

 

2. Omkostninger ved Lav Tingget, som for samme Rætt blev 

stillet i beroe. 

 

 For Lav-Tings Stevningens Udstædelse med Stempled 

Papiir.................................................................................... 

 

  1rd: 1 Ort  -  

 For samme at Forkynde med hæsteleje indberegnet........... 13     -        - 

 Forelæggets Beskrivelse med Stempled Papiir...................   -   - 1  -   8 

 dens Forkyndelse.................................................................  13    -   -   - 

 Stempled Papiir til Indlægg..................................................   -     1   -   - 

 Ditto til Dommen...................................................................    1 -  2  -   - 

  186.)        Penge i Rætten.....................................................................      4 -  -   -   -  

 til Justitz Cassen..................................................................    1 -  -   -   - 

 Procuratorens Reise bekostninger med Salarium................  22 - 1 -  4 s 

3. Nock Sagens Omkostninger til denne Rættes holdelse 

Contra Stevningen med Forkyndelse................................... 

   

   4 - 2 Ort  - 

 Penge i Rætten....................................................................    1 - 3   -    -  

 For at Reise til Trundhiem at faae en Procurator til Sagens     



Forsvar er 21 Miile frem og ligesaa langt tilbage..................    5 - 1   -    - 

 Stempled Papiir til Jndlæg...................................................     -    -   -   6. 

 Ditto til beviiset No 3.............................................................     -   1   -    -  

 ditto til Dommen...................................................................     -   3   -    - 

 for 6 Vidners Underholdning udi 8 à 9 Dage, samt deres  

 187.)         Reise bekostning frem- og tilbage 10 Miile...........................     14   -   -    - 

 Nock for Actens og Tings Vidnes Vidløftigere beskrivelse 

Andføres............................................................................... 

     

    4   -   -    - 

 For Sagens Procedeur og Vidnernes Examenation 

tilligemed Skyds og Underholdning fra Trundhiem til 

Aastædet, er 45 Miile Frem og tilbage................................. 

  

 

  30rdr -   -   - 

                                                                                 Summa 194 rdr -  4 s 

Aastædet Storlægda den 28de July 1751 -  

Niels Pedersen 

Hvorefter Hand ville ervarte Monsieur Hiortes Tilsvar, da Hand derefter 

Resserverede sig hvis fornødiges. -  

 188.)    Monsieur Hiort i Anleedning af Monsieur Ewensens Indlægg, svarede: at 

Hand meener Niels Pedersen er aldeeles in Competent til at føre denne Sag 

saaleedes som nu skeer, saa og at Hand aldeeles ingen føye kand have, at 

begiere Sætter og Fæe-havn her i Rendalen, saa som Han er boende i Tolgens-

Præstegield, da det er bekiendt, at baade Tyldalen og Tynsett, har Ejendeele 

imellem Tolgen og dette Stæd. - hvad angaaer den under No: 4. i Indlægget 

ommelte Bygsel-Seddel, af dato 25de July 1712. da om samme end var Rigtig, 

som dog disputeres, er derved, at agte, at de Slaatter som Embret Olsen Tolgen 

skal have hafft, er i Tønsett-Præstegield beliggende, effter samme Bøgsel-

Seddels Indhold; Og altsaa ej kand vedkomme, eller hendtydes til disse  

 189.)  omtvistede Stæder.  Til det Indlægget moverer, at Undset Opsiddere den 8de 

Juny 1724, skulle have taget Bøgsel til Havn og Enge-Slaatter i Sundalen, som i 

Kongens Alminding, svarede Monsieur Hiort: at hand haver ikke nogen Tiid seet 

eller veed af saadan Bøgsel Seddel at sige troer ikke heller den er til eller har 

været, men om end saa er, maae det være noget som en af Citanternes Formænd 

kand have giort, enten af mis Forstand i den Tancke at her var Alminding, eller af 

misundelse for at tilvende sig bruget fra sine Naboer, hvilcket sidste, disvære alt 



for meget practiceres, og hvilcken af deelene det da var, da kundet dog icke 

præjudicere Citanterne i deres Rætt og Ejendom.  

 190.)   Det  øvrige af berørte Indlægg holdt Monsieur Hiort u nødig at opholde 

Rætten med at besvare, saasom Hand icke finder noget derudi saagrundig, at jo 

Rætten ved Første Øyekast kand see paa hvor svage Føder Niels Pedersen har 

Grundet sin Sag, thi bad hand fremdeeles om Dom. -  

Monsieur Ewensen Forestillede: at Hand u omgiengelig behøver at 

besvare, saa vel Monsieur Hiortes Protocolation som Jndgivne Indlægg, og viidere 

paafølgende Mundtlig Procedur, men sagde sig ej at være i Stand der til i Aften, 

da Klocken er allereede over 9 slett, og desuden nødvendig behøver nærmere 

oplyssning hos hands Principal, som nu ej er tilstæde; thi begierede hand 

ydmygst, at Rætten ville forunde ham andstand til i Morgen Klocken 9 à 10 slett,  

 191.)  hvorudj hand haabede at nyde Rættens biefald. -  Monsieur Hiort holdt 

forunderlig, hvorfore Monsieur Evensen icke effter Løfte, uden ophold, vil see 

Sagen til Doms befordret, men giør fliid for at opholde baade Dommeren og Lav-

Rette; Hiort meener, det er alleene for at føre Citanterne i meere bekostning, saa 

som Evensen med Principal endskiønt de har aarsaget Rætten meere at bestille 

en Citanterne ved denne Session, dog har vægret sig for og nægted i Dag at 

betale Lav-Rættet, hvad dem tilkom, og saaleedes lader alle Udgifterne gaae paa 

Citanterne, thi Paastoed Comparenten Ewensen tilholdt, uden opsættelse at 

befordre Sagen til Doms. -   

 192.)   Monsieur Ewensen modsagde Monsieur Hiortes protocolation som u rigtig, 

og formodede den begierte Udsættelse ej vorder ham nægtet. -  

  Retten Gav Monsieur Ewensen tilkjende: at det var u muelig her at holde 

Rættergang i Morgen, aller mindst noget ud paa Dagen, saasom adskillige andre 

Forretninger, præcise ere berammede og forestaaer, hvortil nødvendig maa 

Reises i Morgen, desformedelst vil Rætten holde Protocollen aaben for hannem i 

Afsten, til hans Procedurs udførsel, saa længe mueligt være kand, thi naar 

udsættelse skal skee, maae det blive paa een noget Længere tiid. -  

  Monsieur Ewensen i henseende til Hand ved forestaaende Rættens 

Eragtning sagde sig at være, betagen tiid til, at faae den forhen om meldte  

 193.)  høynødvendige Oplyssning hos hands Principal, maatte procedere Sagens til 

Doms, saa godt som hand nu kunde, og til den Ende Replicerede, at hvad sig det 

Angaaer at Bøgsel Seddelen ej skulle lyde paa Niels Pedersens Navn da viiser 



saa vel Processen i sig selv, som Bøgsel Sæddelen af 4de Octobr: 1745, at det er 

Niels Pedersen og ingen Anden samme kand lyde paa, men er alleene en 

feilskrivelse, det hand Formodede Rætten vel overvejer, ej kand være til mindste 

hinder for Contra Citanten.   Betræffende det udi Bøgsel-Sæddelen, 

Navngivne Strækninger, ej skulle kunde udviises, saa formeente Monsr Evensen, 

at det tvert imod ved Contra Citantens Vidners Provemaal og Udviissning 

anderleedes er beviist, og ermeldte Stræckninger, tydelig Udviiste. - belangende  

 194.)  det Fogden skulle have tilstaaet at Citanterne havde Rætt ved det Hand ej havde 

Ancket paa den i forrige Sag Afsagde Dom, men samme Exeqveret, da er denne 

Post udi Contra Citantens Indlæg tilstrækelig Refuteret; Desuden skiønner og 

Rætten, at Fogden ej kunde nægte Execution effter Dom, tvert imod Loven, naar 

hand dertil blev begiært. Hvad sig det angaaer, at udi den eene Bygsel-Sæddel, 

skal melde Tolgens og i den anden Tønset Præstegjeld, da kommer det deraf at 

samme Præstegielder vare tilforne et. -   Denne Rigtige Fortolckning 

Monsieur Hiort giør over den omtvistede bygsel Seddel, modsagde hand nemlig: 

Monsieur Ewensen i allemaader, thi det er med de førte Vidner oplyst, at  

 195.)  Overdalen og Storbechen, samt Gravbechen, er een og den samme.  

Betræffende det i Rættelagde Copie Skiøde, da er det denne Sag u 

vedkommende, thi samme indeholder icke at Orvedalen skulle være Bortskiødet 

fra hands Majestætt, men alleene øvre og Nedre Reendalen, som over 3de Miile 

herfra er beliggende. - Angaaende det fra Citanternes Side indkomne Indlæg; Saa 

benægtede og mod sagde: Monsieur Ewensen samme i alt dets Indhold, som 

aldeeles u Rigtig og u-beviislig, saa velsom de øvrige hands giorde Mundlige 

Protocollationer, Videre kunde Monsieur Ewensen ej for nærværende Tiid forestille 

af Aarsage som forhen opgivet er, men var nødt til at indstille Sagen under een 

Rætfærdig Dom.  

Paa Amtet eller Fogden Iuells Vegne indfandt sig ingen effter paaraab med noget 

 196.)  Tilsvar. -  

 Retten tilspurte begge Parters Fuldmægtige, om de havde noget viidere her paa 

Aastæderne udi Sagen at vil have Begransket eller forretted, end allereede ført og 

skeed er? Hvorpaa begiæres deres Svar. -  

 Monsieur Ewensen Declarerede: at hand ej for nærværende Tiid vil have nogen 

viidere Granskning her paa Aastæderne, men alleene Reserverede vedbørlig 



Ancke over at hannem skal være betagen Tiid til Sagens fuldkomne Oplyssning 

fra Contra Citantens Side. -  

 Monsieur Hiort sagde: at Hands Parter ikke behøver meere oplysning i Sagen her 

paa Aastæden at tage eller føre, alleneste hand bad at Rætten icke Reflecterer  

 197.)  paa noget af Contra Citantens fremførte, saavidt ej Lovlig er bevidst. -  

Eragtet: 
Efterdi saavel Amtet som Fogden Seigr Iens Iuell ved Stevnemaal i denne Sag er 

indkaldet, og inted tilsvar derfra møder; Saa fandt Rætten fornøden at udsætte 

Sagen til den 11te December førstkommende, og de ude blevne til den Tiid 

forelagde at indkomme med hvis udi Sagen fra dennem agtes at svare. -  

Og som icke meere paa Aastæderne er at forrette, Aarets Tiid, da vel ej heller 

Tillader at hidkomme, Saa bliver Stædet hvor Rætten da bliver holdet Hjemme i 

Bøigden paa Gaarden nordre Undset. - Og haver Citanterne denne udsættelse, og  

 198.)  Lavdag at tage beskreven til Lovlig Forkyndelse for vedkommende, ligesom og 

Monsieur Evensen, da til den Tiid, med den besvarelse hand videre udi Sagen 

agter at gjøre, kand indkomme. -  

 Anno 1751 Løverdagen den 11te December, er effter udsættelse fra sidstleeden 

29de: July, Rætten igien vorden sadt paa Gaarden Nordre Undset, udi den imellem 

eendeel af opsidderne paa Gaardene Undset, paa den eene og Niels Pedersen 

Sundmør paa den Anden Side, værende Aasteds Sag, Angaaende Sætteren 

Storlægda, i overværelse af de samme i denne Sag sidstleeden 28de: July indførte 

Lav Rættes Mænd. - Hvorda -  

 Procurator Monsieur Hans Hiort mødte paa Citanternes Vegne og indleverede  

 199.)  Rættens den 29de: July sidstleeden givne Lavdag i Sagen med Forkyndelses 

Paaskrifft af vedkommende selv paategnet, der saaleedes lyder: -  

  Mig Lovlig Anviist. -  

      C:R:P:B: Giersdorff. -  

  Mig Lovlig anviist -  

      Iens Iuell -  

 Hvorefter hand vilde forvendte hvad Svar fra de indstevnte videre maatte 

indkomme. -  

 Fra Fogden Sr: Jens Iuell blev ved Ouden Lien indleveret udi een Forseglet 

Convolut hands Indlægg i Sagen af Dags Dato, som blev oplæst af denne Indhold: 

Kongelig Mayestts: Sorenskriver Velædle Andreas Aagaard. -  



  Det er bekiendt, at i Østerdalen udi de Store og Vidløftige Fjelde og  

 200.)  Udmarcker sammestæds ere mange Stæder saa langt fra Bøygderne beliggende, 

at ingen med Rette eller fuldkommen vished, sig dem har kundet tilegne, i det 

mindste icke været Forsickret om uden Dispute derpaa at kunde fange Roelig 

hævd og Ejendom; da i henseende til Ejendeelenes vidtløfftige Stræckninger, 

ingen har holdt det u magen værd at føre Kostbare Aasteds Processer om Stæder 

af saa Ringe importance, som aldrig saadant kunde belønne; Deraf har een og 

Anden taget Anleedning til at angive deslige Stæder for Kongens Alminding 

hvilcket baade af mig og mine formænd i Embedet udi een Tiid af meere end et  

 201.)  Seculum er bleven Consenteret, og, effter Embedets Pligt, baade for at 

Conservere Roelighed og indbyrdes goed forstaaelse i blandt Almuen, saa og for 

at iagttage hands Mayestts: Intresse udi Kongens Navn bort bygslet saadanne 

Stæder, og derved Autoriseret dem til deres Brug, som noget udi Bygsel, samt een 

Aarlig Ringe Kiendelse til Hands Mayests: Cassa ville erlægge, alt med den høye 

Øvrigheds paa tegnet Approbation, hvilcket er skeed paa nogle Sneese Stæder 

alleene i min betjenings Tiid, og har Ieg fundet at saadant mit Øyemærcke stedse 

har opnaaet sit maal, saaat deslige Bygslinger, baade har været Hands Mayests: 

Cassa til Fordeel og enhver der har nødt Bygselen paa saadanne Stæder derved 

samme beholdet i Roelighed og u paa ancket af andre, der ikke med Krafftigere  

 202.)  Documenter kunde beviise sig der til meere berettiget. Jeg har ogsaa saavel udi 

den af 6te: Iuly 1746. til Niels Pedersen udgivne, som eenhver anden Bygsel 

Seddel, brugt den Præcaution, at det med de Bygslende Stæder, saa fremt andre 

skulle finde sig nærmere dertil berettiget, maatte ankomme paa den bygslendes 

egen Resico, hvorfore saa fremt Dommeren skulle finde Citanternes fremførte 

beviisser Krafftige nock, til at Hiemle dem Eiendom paa de Stæder som Niels 

Pedersen har udgivet for Kongens Alminding og i Bygsel Seddelen er indført;  

Jeg for min deel icke noget derimod haver at erindre. -  

  Forblivende med Consideration Kongelig Mayestts: Sorenskrivers 

Tienstskyldigste Tjener -      Iens Iuell. -  

  Undset i Reendalens Præstegield den 11te: Decembr: 1751. -  

 203.)   Contra Citanten Niels Pedersen mødte Selv og indleverede et Indlægg, 

under Hands Procuratores Fuldmægtig Monsieur Lorentz Ewensens Haand, 

dateret 20de: Novembr: 1751, der ligeleedes blev oplæst af denne Indhold: -  

  Velædle Hr: Sorenskriver Andreas Aagaard. -  



 Endskiøndt det fra Contra Citanten Niels Pedersens Side udi denne Sag. forhen 

indgivne Indlæg, af 29de: July a:c: nock som Tydelig ilustrerer denne Sags sande 

Beskaffenhed, og tillige viiser hvor aldeeles Lovstridig samme af Citanterne Simen 

Bersvendsen, Giermund Larssen, Haagen Tollefsen og Simon Haagensen Sydre,  

 204.)  samt Niels Audensen Nordre Undset, er begyndt og af dem fuldføres, saa vil jeg 

dog effter den mig til denne Sags Procedur meddeelte Fuldmagt af 13de: July 

indeværende Aar, som ved sidste Session inden Rætten er anvist, herved paa 

contra Citantens Vegne yderligere Refutere, alle de Jndvændinger og 

Absurditeter, ermelte Citantere den Tiid, ved deres Fuldmægtig Monsieur Hiort, 

saavel Muntlig som Skrifftlig, har ladet fremføre, som ej da kunde skee 

formeedelst den begierte og til Sagens Oplyssnings indhentelse, nødvendig 

behøvende Opsættelse, blev af Rætten nægted.  

  Til saadan Ende, er det jeg herved vil Postviis igjennemgaae og besvare,  

 205.)  benævnte Citanteres Fuldmægtiges Muntlige Procedur, eller (som hand selv 

kalder det) Hands Reflectioner, over Contra Citantens Vidner.  Derudi 

indvendes: 1. At Niels Pedersen selv er den som har angivet de Omtvistede 

Engesletter for Alminding og paa den maade tilvendt sig Bøgsel Sæddel som dog 

ickun skal være Conditionel. 

  Dertil svares: det kand vel ikke af nogen Retsindig med mindste Grund 

nægtes at jo Contra Citanten, naar hand behøvede at til bøgsle sig et Stæd, udi 

Almindingen til Sætter, som ellers efter Loven er ham Tilladt, hand da og Selv, 

kunde angive det for Fogden, under det Navn samme i sig selv er nemlig:  

 206.)  Alminding, og derpaa begiere Bøgsel, thi Niels Pedersen er ej den første som har 

angivet disse Stæder Bøgsel Sæddelen indbefatter for Alminding, den i Rettelagde 

Bøgsel-Seddel af 25de: July 1712, til Embret Olsen Tolgen, udgiven viiser: at 

samme den Tiid var Kongens Alminding, det og de, fra Contra Citantens Side, 

førte Vidner, har Stadfæsted saaleedes, at de ej andet er vidende eller hørt haver; 

ja Citanternes egne Vidner, i hvor Partiske og u paalidelige end deres øvrige 

Udsagn er, har de dog ikke trøstet sig at benægte det Orvedalen (hvorudi disse 

omtviste Slaatter ligger) ej er hands Mayestets Alminding tilhørende; heraf kand  

 207.)  da denne høytærede Rætt behagentlig erfare, at Contra Citanten ej ved nogen u 

Rigtigheds forebringende, har tilvendt sig Bøgsel-Sæddel, men paa Grund, at titt 

ermeldte Stæder, har været og endnu er Kongens Alminding faaet saadan 

Tilladelse. -  



  Fogden Iuells bygsel Sæddel af 6te: July 1746, melder ej heller at Contra 

Citanten, har først opgivet, det for Alminding saa som samme var nock Fogden og 

enhver tilforen bekiendt, men alleene indeholder hvad Engesletter, derudi til 

bygsel blev begiert, og desen Stræckninger de Conditonele Omstendigheder 

formeener at Contra Citantens Bygsel Sæddel, skulle indeholde, veed jeg ej 

hvorudi bestaaer uden det skulle være disse Ord (naar ingen paa sin Ejendom,  

 208.)  eller Lejemaal, bliver præjudiceret) Endnu har ej Contra Citanterne til det mindste 

beviist, at de i Bygsel Seddelen, benevnte Stæder er deres Ejendom, som jeg og 

udi mit forrig Jndlæg har meldet, følgelig icke heller kand præjudiceres udi den 

Rætt eller Ejendom, de aldrig har hafft; Men at de om tvistede Engesletter, tvert 

imod har som Kongens Alminding været brugt over 30ve Aar, det er fuldstændig fra 

Contra Citantens Side beviist, de øvrige i bygsel-Seddelen benevnte Conditioner 

er Citanterne u vedkommende. 2det: Indvendes at bygsel Sæddelen, Skulle Lyde 

paa et andet Navn og saadanne Stræckninger, som ej skulle kunde udviises etc:  

 209.)  Hertil er saavidt Navnet angaaer tilfaaren føyet besvarelse som viiser hvor u 

rimmelig denne Indvending er.  Ieg kand ej heller undlade, at bede, at Rætten vil 

efter Læsse det, udi den i Rætte lagde Lav Tings Act, andførte, og af Niels 

Pedersens Fuldmægtig forfattede Indlæg, af 13de: 7br: (= september) 1749. som 

oplyser at Navnet alleene er een Skrivfejl, saaleedes, at det som staaer først, bør 

være sidst, og derimod har Citanternes Fuldmægtig, ej den Tiid hafft noget at 

indvende, følgelig Acqviesseret dermed, ligesom Ober Rætten og har Kient og 

Andseet Bygsel-Seddelen for Lovlig; Men hvad sig det angaaer at bygsel-

Seddelen,  skulle lyde paa saadanne Stæder og Stræckninger, som ej skulle  

 210.)  kunde udviisses; da er dette foregivende ligesom alt det Andet, aldeeles u rigtig; 

thi de Mentionerede Stæder og Engeslætter, nemlig: Orvedalen i Stor bæcken 

som udgaaer fra Gloføgen paa Østre Side samt paa den Nordre Side, fra 

Nordfaldet paa Orven og Øst i Stor becken, er jo alle af Contra Citantens Vidner 

udviist, det Rætten ved Begranskningen, Nocksom har erfaret.  Ermelte Vidner 

har og forklaret, de diverse Navne eendeel af disse Stæder gives, saasom at Stor 

becken, baade kaldes Gravbechen og Skier bæcken, samt at Ovredalen tillige 

betegnes under det navn af Orvedalen, med viidere skeede Udviisning og 

forklaringer, som dog udi Befaringens beskrivelse fornemmes, ej aldeeles  

 211.)  fuldstændig er andført. hvorleedes kand nu Monsieur Hiort med Sandhed sige, at 

Stræckningerne ej kunde udviisses, 3de: Forestilles at Niels Pedersen ej skal have 



kundet godtgiøre, det er Alminding, ej heller Fogden kundet fremskaffe det 

ringeste beviis. - Hertil svares: foruden, at Contra Citanten, med de producerede 

Bygsel Sedler og førte Vidner haver fuldstændig ligitimeret og beviist, at de ham til 

bygslede Stæder, er i Kongens Alminding beliggende, og derfra Aldrig været 

skildt; saa bestørckes dette enddog ydermeere, med de fra Citanternes Side 

producerede Gamle Domme, hvis indhold udi mit forrige Indlæg er anmærcket, 

ligeleedes beviises, saadant med Citanternes egen foretagende, og fremført ved  

 212.)  at giøre Sætterboelig i Almindingen, og at fløtte Sætters Mærcke, thi de har for 

omtrendt 25ve Aar siden, fløttet fra Schielaae Voldene een halv-Miil og af nye 

oprydet og bebygget Alle de Sætter boeliger som nu findes og bruges paa Stor 

Læda Længst Nordvæst i Sundalen hvilcket hvercken de første Bøgsel Mænd og 

brugere af Orvdalen, eller contra Citanten har kundet nægted dennem, og lige 

saalidet, kand eller bør Citanterne, med Lovlig føye nægte Niels Pedersen sin 

Sætter, da hand ved Kongens Fogeds Tilladelse har optaget een øde Iord, og 

samme nu over 6 Aar med Rydning og dyrckning forbedret, samt nye huusse 

opbygget. - hvilcken Fæstede Gaard Contra Citanten har i følge loven begiert at  

 213.)  maatte skyldsættes. - Jeg har og udi mit første Indlæg, med Vidnernes 

Forklaringer beviist at Citanternes Sætter Stor Lægda og dens Volder, ligger, 

omtrent 4re: eller i det mindste 3½ Miil fra deres Gaarder Undset og dog vil de 

endnu foruden de nysbenevnte forfløttelse imod Lovens 3de: Bogs 12te Capitel 3de 

Articl: viidere flyttet deres Sætters mærcker een halv Miil, nemlig: fra Stoer Lægda 

i Sundalen og hen til een anden Dael S:c: Orvdalen, alleene i den hensigt at 

Ruinere Contra Citanten og hindre ham udi hands nye bygde Sætterboels nyttig 

giørelse, som dog kuns ligger een halv-Miil fra hands Gaard ved Hoeløyerne, men 

over 4re Miile fra Citanternes Gaarder. - Hvad sig Fogden Sr: Iuell betræffer, da  

 214.)  maatte Ieg spørge: hvad viidre beviis hand for sin Deel skulle forskaffe? Kunde 

det ikke være nock, at de samme nu omtvistede Stæder af Hands formænd i 

Embedet har, som Kongens Alminding været bortbygslet, og paa den Grund af 

vedkommende brugt over 30 Aars Tiid, uden mindste ancke, eller paa Tale af 

nogen. - Dett maatte derfor først tilkomme Citanterne, som vil tilvende sig 

Ejendom, at beviisse, anden og bedre Hjemmel til disse Engeslætter, udi 

Orvedalen, som af Alders Tiid, har ligget og henhørt under og til Kongens 

Alminding, hvilcket og Fogden ved Fuldmægtig, forhen inden Rætten (vide den 

producerede hiem-Tings Actes udviis pag: 9) har forestillet og erindret. - 4de:  



 215.)  indvendes at Fogden ligesom skulle have Acqviesseret og tilstaaet, at Citanterne 

havde Rætt, ved det at Hand uden at Ancke paa forhen i Sagen faldne Dom, har 

Exeqveret samme. -  

 Hvor u rimelig og tilligemed Lovstridig dette Argumente er, det har ieg forhen ved 

Mundtlig Protocollation viist, hvortil Refereres, thi endten Dommen var Retfærdig 

eller Lovstridig, saa kunde vel icke Fogden imod Lovens 1te: Bogs 22de: Capitel 

37te Artcl: under hands Bestillings forbrydelse nægte sammes Execution naar 

hand derom blev anmodet, Men hvorleedes kunde nu Fogden ved denne hands 

Pligts og Embedes opfyldelse, tilstaae at Citanterne havde Rætt? J det mindste  

 216.)  findes aldrig et Ord i Executions Forretningen som saadant beviisser. - Fogden 

havde heller icke nødig (naar hand ej ellers i betragtning af den Niels Pedersen 

overgangne u Rætt, i een u Skyldig Sag, dertil lod sig bevæge) at indlade sig i 

videre Process, naar Niels Pedersen selv paa Lovlig Maade vilde Maintinere sin 

Rætt, som og ved paafølgende Indstevning for Ober Rætten skeed er, hvor under 

Rættes Dommen er bleven Underkiendt, følgelig er den skeede Excecutions 

Forretning og dermed tilsidesadt. Ieg har og forhen Remarqveret at Fogdens ved 

Fuldmægtig giorde Protocolation, viiser tydelig: at Hand var fornøyet med, at 

Contra Citanten forsvarede sin Rætt og havende Bygsel. -  

 217.)   Ellers sees af den i Rættelagde Lav-Tings Act, at dette ogsaa har været 

een af Citanternes Hoved Satzer for samme Rætt;  

  Men hvor u grundet samme er, og hvorlidet derpaa af Ober Rætten er 

Reflecteret, det sees og af den udi Sagen afsagde Dom.  

  Er det da icke uforsvarlig, ja høyst u billig at betiene sig af saa Absurde og u 

grundede Fundamenter, som dog aldrig hos nogen Retsindig Dommer kand nyde 

mindste biefald.  Een Fattig Bonde mands Engeslætter og Sæter er dog for 

ham af større betydenhed, end at hand paa saadan maade skulle lade sig Snacke 

den fra.  Angaaende de fra Contra Citantens Side førte Vidner indvendes:  

5te: At den Forklaring Vidnerne forhen for Berg-Rætten har aflagdt skulle ej  

 218.)  overeens komme med hvis de siden paa Aastæden har Vindnet hvorfore inted 

paa deres udsagn være at Reflectere imod videre etc: -  

 Til denne Jndvænding svares alleene kortelig dette: At det er Rætt forunderlig: at 

Citanternes Fuldmægtig, een Tiid paastaaer: at Vidnernes deposition for Berg-

Rætten, skulle være underkiendt, og siden igien selv betjene sig deraf til at 

Confundere Vidnernes udsagn, alleene fordi der kand være nogle faae u 



betydelige omstændigheder, som de den første gang bedre kunde erindre end nu 

effter Længere Tiids forløb. -  Men hvad Hoved Posterne i sig selv angaaer da 

er baade deres første og sidste forklaring Conform, som Ieg formoder, Rætten  

 219.)  selv vil befinde. I øvrigt benægtes og imodsiges alt hvad Citanterne herom uden 

mindste Grund har ladet forestille. -  

  6te: Anfører Citanternes Fuldmægtig som noget i Hands Tanker sær 

mærckelig at Contra-Citantens 4de: Vidne icke skal have kundet sige Bygsel 

Seddelens dato, eller Rætt Indhold, og skulle have Vidnet at dend fremlagde 

Copie er eens Lydende med orriginalen. -  

 Hertil svares: hvor kunde det være muelig eller ventelig: at Vidnet som eenfoldig 

Bonde, eller Hytte Arbejder, kunde exacte og i samme Moment udsige bygsel-

Seddelens Jndhold fra ord til andet samt Dag og dato.  Nock er det at Vidnet  

 220.)  har opregnet de derudi benævnte Stræckninger og 2 s Aarlig Høe-Skatts svarelse 

med viidere, og for Resten, tillige med det 5te: Vidne forklaret at Engeslætterne 

paa Grund af denne bygsel Seddel, blev af hands Salig Fader og siden af Vidnet 

brugt in alles over 30ve Aar, der tog sin Ende for 8te à 9 Aar siden, hvilket kommer 

ganske overeens med Bygsel-Seddelen. - Foruden da, at bemelte 4de: Vidne Ole 

Embretsen har tilforne, skiøndt Længesiden, vist og hørt den Orriginale bygsel 

Seddels Indhold, og derfore nu, ved det Copien for ham blev oplæst, har tilbage 

ført i Erindringen, den forhen haffte Kundskab om sammes Jndhold, kunde med 

vished sige: at Copien dermed var eenslydende. - Saa maatte og Vidnet forestille  

 221.)  sig at det ej var nogen Løs, men af een vedkommende Kongelig betjente 

vidimeret Copie ham blev forelæst, og følgelig saa meget sickere kunde sige at 

den var eens lydende med den Rætte orriginal. - Beviis paa hvor særdeles 

anlegen det har været Monsieur Hiort, at forvirre Contra Citantens Vidner, i deres 

udsagn, Tiener dette: at endskiønt tit ermelte Vidner, har givet ald den forklaring 

og Oplyssning, som om bygsel-Seddelen behøvedes, saa har hand dog effter at 

begge Parters Vidner vare afhørte paa Aastæden, gjort udviisning, og derefter for 

Rætten Eedfæstede, fremkommet med sine bagefter ophittede Spørsmaale som  

 222.)  hand under Eed, har faaet besvaret, skiøndt ej saa behagelig som hand 

mueligens har gjort sig Tancker om, og heraf kand da denne høytærede Rætt 

erfare, hvor vrangviist og unyttig dette Citanternes Argument er. -  

7de: Fremfører Citanternes Fuldmægtig, som noget endnu Mærckværdigere, 

at det 5te: Vidne som ickun er 36 Aar gammel, og for 9 à 10 Aar siden qvitterede 



de omtvistede slaatter, skulle sige Tydelig at Hand endda vist kand erindre, at 

Hans Fader og hand havde brugt samme Slaatter i 30ve Aar, og paa den maade 

(siger Monsieur Hiort maatte kunde Erindre førend Hand blev fød. -  

Til dette brugende Argumentes Jndhold, som Citanterne dog holder for et af deres  

 223.)  fornemste hoved Beviiser, vil ieg ej opholde Rætten med vidtløfftig besvarelse. Thi 

Jeg forhaaber, at den høytærede Dommer og eenhver Rætsindig, ej vil ansee 

dette for andet, end een Maliceux Chicane der falder sin Foster Fader selv til Last. 

Vidnets Ord og Meening (naar samme uden Partisk og Spidsfinding udtolckning 

overveies) er og bliver ej Anderleedes end denne: at under de omprovede 30ve 

aar, er indbegreben baade den Tiid Vidnets Fader tilligemed Andre og siden 

Vidnet selv brugte Engeslætterne; Men ej at Vidnet selv kunde Erindre den Tiid 

samme Allerførst af Faderen blev brugt, uden saavidt hand siden derom af andre 

bleven underrætted, hvilcket Fornufften selv Tilsiger at være umuelig. Hvorfore det 

er forunderlig, at Monsieur Hiort vil beraabe sig paa dette Vidnets Generale  

 224.)  udsagn, da eenhver Lettelig seer at det fremsatte Spørsmaal er ej af Vidnet 

begrebet paa den Maade Fuldmægtigen vil have det forstaaet. -  

8de: Forestilles at Contra Citantens i Rettelagde bygsel Sedler skulle være u 

effterretlige fordi at den eene siger: at det Stæd Niels Pedersen har bygslet at 

Rydde og bygge paa, er i Tolgens Præstegjeld, og den Anden at samme Stæd 

liger i Tønsets Præstegield etc: -  

Hertil har Jeg forhen mundtlig Repliceret og derved vist, at denne u betydelige 

difference som dog har sin Rigtighed, kommer deraf, at den Tiid første Bygsel-

Seddel af 4de Octobr: 1745, blev udgiven, var disse Præstegiælde, ickun et under  

 225.)  Navn af Tolgens Præstegjeld, men siden ere de blevne adskilte i 2de: nemlig 

Tolgens og Tønsets, under hvilcket sidste Præstegjeld Contra Citantens bygslede 

Gaard, effter saadan Separation er kommen at Sortere; Saa heraf sees at denne 

Jndvending er Ligesaa u nyttig som alt det øvrige fra Citanternes Side fremføres. 

Herforuden skiønner vel Rætten, at geistlig Iurisdiction, ej kand Confundere den 

Værdslige, eller derefter Reguleres, thi det som Loven kalder Bøygdelav (udi hvis 

tilliggende Alminding eenhver bør nyde Sætter, er det samme som Tinglav, 

hvilcket med adskillige Lovens Articuler kunde beviisses om var fornøden. -  

 9de: Indvendes at Bygsel Seddelen af 6te: Iuly 1746, ickun lyder paa et Læs  

 226.)  Høe, da dog Retten skulle have fornummet, at der paa denne Stræckning Niels 

Pedersen har indtaget, kunde Avles over 12 Læs. -  



 Dertil svares: Denne Indvending er ligesaa u nyttig som de forrige, thi om Contra 

Citanten nu siden den Tiid kand have forbedret og Røddet de Bygslede 

Engeslætter saaleedes at Hand derpaa kunde avle over 12 læs Høe, som dog er u 

rigtig, burde Citanterne derfor misunde Ham det?  Og hvad kand saadant være 

dem ved kommende? hand kunde vel ikke heller have mindre Stræckning til 

Sætter havn for sine Creature. Nei det er Aabenbare, at just denne Contra 

Citantens lovlige fremfart ved øde Stæders Rydning og forbedring, til Kongens og  

 227.)  Landets nøtte, er det eeneste som opvæcker denne Store Had og misundelse hos 

Citanterne hvilcke deres Continuerlige Processer viiser, til indtet Andet at hensigte 

end Hans Ruin og at gjøre Contra Citanten med Hustrue og 6 Børn, udArmet og 

huusvilde. -  

10de: behager det Monsieur Hiort at Forestille, at Bøgsel Sæddelen af 6te: 

July 1746, er Tinglyst paa Tønsets-Ting, da dog Retten skal have fornummet at 

Slætterne ligger i Reendahlens Tinglav. -  

Her til svares: at Hoved Bøgsel Sæddelen af 4de: Octobr: 1745 er publiceret paa 

Tyndset, Tolgen og Qvechne Tinge, det viisser den derpaa teigende paaskrifft, 

men aldrig skal Citanterne eller deres Fuldmægtig, være i Stand til at fremsætte,  

 228.)  mindste Ord af Lov eller Forordninger som befahler at man skal tage Bøgsel-

Sæddel, paa de Stæder som behøves til Sæter boelig og Fæedrifft, Og samme til 

Tinge at lade publicere, icke desmindre har Contra Citanten Niels Pedersen 

saadant nøye i agttaget, som Han dog (i betragtning af det Beneficium Hans 

Mayestets Lovgiver Ham, og alle Bøgsel og Skatte-bønder, at nyde Sætter til sin 

Gaard) ej var pligtig til og enda kand hand ej nyde sin Sætter u behindret. - Ja 

Lovens 3de bogs 14de Capitul 25de Articul som Handler om Bøgsel Sæddeles Form 

og Reqvisita, melder ej et Ord om, at den befahlede Tinglyssning Abselut bør skee 

paa det Ting Jorden egentlig henhører mindre at Bøgselen, om ej saaskeede 

skulle være u lovlig. - Jeg meener det kunde være meere end nock, at Bygsel- 

 229.)  Sæddelen er læst paa Tønset-Ting som det nermeste. -  heraf kand da Rætten 

behagentlig erfahre, hvor Lovstridig, og u-grundet denne og de øvrige Citanternes 

forebringende er, saa, at de langt fra at holde prøve, vil befindes tvert imod, at 

være aldeeles u nyttig og u rimmelig. -  

  11te: behager Citanternes Fuldmægtig Monsieur Hiort at sige, at de i 

Bygsel-Sæddelen beskrevne Stræckninger, skulde ej passe sig paa det 

omtvistede Stæd, thi Orvdalen og Stor-bæcken som udgaaer fra Gloføgen paa 



Østre Side skulle være ham u-bekjendt, og om de ere til maatte være et Stæds 

østen for Gløføgen, glemmende ej derhos at Titulere Bøgsel Sæddelen for u rigtig.  

 230.)  Denne indvending Meriterer ej vidløfftig besvarelse. Lovens 1te Bogs 9de Capit: 10. 

Articul: og Hands aflagde Procurator Eed forbyder Monsieur Hiort all u retviisheder 

i Rætter Gang, og tillige imod bedre viidende at nægte Sandhed. -   Rætten 

har jo Selv saavel som Citanterne og deres Fuldmægtig ved Grandskningen 

baade seet og Erfahret, Stræckningerne som af Contra Citantens Vidner blev 

udvist. -   hvorleedes kand da Monsieur Hiort med Sandhed sige, at de i Bygsel 

Sæddelen navngivne Strækninger, ej skulle passe sig paa Aae-stædet. - Det er og 

med begge Parters Vidner beviist, at Overdalen er det samme som Orvedalen og 

Stor becken kaldes tillige Grav-becken og Skier-becken som forhen er viist. -  

 231.)  At disse Stæder ej skulle være Monsieur Hiort bekiendt, det lader jeg staae ved sit 

værd, Stræckningerne og Enge sletterne kand vel derfore være til og af andre 

Folck bekiendt, om icke Han kand eller rettere ej vil derom være viidende. - Men at 

Monsieur Hiort nu effter at Hand havde bieværet Aastædets befaring, vil sig at 

Overdahlen og Stoer becken skal være Østen for Gløføgen, det kand ej Andet end 

ansees for een pur Chican og noget som imod bedre vidende er fremført. -  

  12te: Hvad sig den fremlagde Copie af et Kongelig Skjøde Dateret 18de 

Septembr: 1662 angaaer, hvormed Citanternes Fuldmægtig, siger at skulle 

beviisse, det ikke alleene paa disse omtvistede Stæder, men og i heele 

Reendahlen ej er nogen Alminding, hans Mayestætt tilhørrende, men at samme  

 232.)  skal være solgt uden mindste forbeholdenhed fra Kronen. -  

 Da svares dertil: at foruden samme Documente ickun er en løs Copie eller Extract, 

der aldrig imod Loven kand være tilstrækkelig at vinde Eiendom med, allerhelst i 

Kongens Alminding; Saa indeholder ej heller det Ældgamle Skiøde at hele øvre og 

Needre Rendahlen som dog u Rigtig foregives, er Solgt fra Kronen, og langt 

mindre Orvedahlen, men alleene eendeel Gaarder udi øvre og needre Reendalens 

Annex, og endnu mindre er Hans Mayestets Alminding derved bortsolgt eller det 

Benefecium som Hans Majests Lov giver eenhver derudi at nyde Sæter, ophævet 

eller tilbage kaldet. -  

 Foruden dette viiser og denne Copie at Hands Majestets Regalier og Herligheder  

 233.)  af Godset er u forkræncket Resserveret, hvorunder Almindingen tillige er 

indbegreben. -  Der kunde andføres mange Exempler, hvor særdeeles 

Omhyggelig hans Kongel: Majestett er for at Conservere Almindingerne, og det 



Benefecium Undersaatterne til sammes brug udi Loven er givet, saa at endog 

adskillige Gang de Kongelige Skøder ere forandrede og tilbagekaldede, naar det 

blev beviist, at Almuen derved tilføyedes mindste fornermelse, udi den brugelighed 

de i Almindingerne fra Alders Tiid haft haver. -   Det er dog ret forunderligt og 

sær mærkelig, at det som Citanterne forhen har paastaaet, at skulle være een 

Bøyde Alminding, vil de nu skal være deres Ejendom og fra Cronen bortsolgt, 

alleene paa Grund af et Gammelt extraheret Copie Skjøde, der ej lyder paa deres  

 234.)  Navn, og desuden denne Sag aldeeles u vedkommende; saa at det synes at 

disse Citantere, ikke alleene vil have baade Sundalen og Orvedalen  til Ejendom, 

men og end 3 à 4re Miile i Streckning, vil til egne sig adskillige Store Dahle og 

Fjelde, til Store Sølendalen, hvor de vil gaae over Sølen Elv og Store Sølen 

Søerne, og have Sætter boel længst Nordvæst i Sølen eller Sundalen paa den 

Nordre Side, hvor de for meere end 26 Aar siden, hvercken havde Sætter eller 

brug, saa at disse Mænds brugende Myndighed, og adtraaende herredomme 

uden Maal og Grendser. - hvad sig det fra Citanternes Side, indgivne Jndlæg 

betræffer, da befindes samme, ligesaa u rimelig og Lovstridig, som alt øvrige de 

betjener sig af, hvorfore jeg ej heller vil opholde Retten med at igjennem gaae  

 235.)  sammes indhold, eller dertil føye det meriterende Svar; Men alleene i muligste 

korthed, vil Refutere deres fornemste brugende Argumenter og forevendinger. -  

 Angaaende den Historiske fortelling, som udi begyndelsen af Indlægget andføres, 

af hvad Beskaffenhed, denne Sag skulle være, da holder jeg u nødig her at viisse 

hvorudi sammes u rigtighed bestaaer, thi saadant er saavel udi mit forrige som 

dette Indlæg for eendeel andført ej paa tvivlende, at denne høyst ærede Rætt 

erfarer, hvor Partisk Historien er fremført og forestillet. -  Dernest meldes udi 

ermeldte Indlæg. -  

1. At den Høe-Slaat og brug som Embret Olsen Tolgen har hafft i Orvedalen,  

 236.)  skulle være skeed uden Citanternes viidende, saa at de ikke har kundet Ancke 

derpaa etc: samt at Niels Pedersen ej skal have Rett til, at træde udi Embret Olsen 

Tolgens Stæd, og Applicere paa sig det brug han har hafft. -  

 Der til Svares? Denne paaberaabte u viidenhed, kan ej være Contra Citanten til 

præjudice om endskiøndt sig saaleedes har forholdet, som dog synes u troelig, thi 

den originale Bygsel Sæddel bemelte Embret Olsen og Hands Fader havde, har u 

imodsigelig været Publiceret til Tinge hvilket best kunde beviisses, om Citanterne, 

eller i særdeeleshed Giermund Larsen ville fremviisse samme Bygsel Sæddel, 



som Hand paa en eegen sær Maade har filouderet, Vidnet Ole Embretsen Tolgen 

hvilket Retten af hands Forklaring udi det fra Citanternes Side producerede Berg- 

 237.)  Rætts Tings-Vidne kand erfare, der dog paa Aastædet (skjønt Vidnet forklarede 

det som og u stridig tiente til Sagens oplyssning) blev negtet, at tilføres 

Protocollen.   Slætterne blev brugt med Øvrighedens tilladelse og effter 

Lovlig Bygsel, hvorfore ingen u-viidenhed her kand have Stæd, eller med føye 

paaberaabes. Ieg ponerer og, om end Citanterne den Tiid havde ancket derpaa, 

saa nock dog de samme Vanskeligheder, mødt dem da som nu. - I øvrigt kand vel 

ingen retsindig negte, at jo Contra Citanten kand beraabe sig paa, at Enge 

slætterne forhen, har som Kongens Alminding været brugt over 30ve Aar. Og naar 

saa er, hvorfor skulle Niels Pedersen da ikke ogsaa nyde samme Rett, naar Han 

saadan effter de forrige Bygsel Mænds afladelse begjerede, og derpaa fæste 

Sæddel erholte. -  

 238.)  2det Forestilles: at Contra Citanten ej skulle have Rett til Sæter boelig men alleene 

til at vircke et læs høe, Fortellende derhos den forkjel der er imellem, at vircke et 

Læs høe frem for at Havne sine Creaturer. -  

 Denne u rimelig indvending Anser jeg u fornøden at besvare, men modsiger 

samme, som et fingered Snack uden mindste Grund og i saa maade vil have mig 

Refereret til hvis forhen herom er erindret og Repliceret. -  

3die: At det skulle være imod Lovens 3de Bogs 12te: Capitul 4de Articul at Bygselen 

er skeed etc: -  

Det er een mærkelig Forskiel imellem at Bygsle Engeslætter i Almindingen til  

 239.)  Sætter boelig, hvilcket Lovens 3de: Bogs 12te: Capitel 3de Articul desuden tillader 

eenhver at nyde udi den Alminding som ligger til Hands bøydelav, frem for at 

Bygsle nogen Plads til beboelse, thi det sidste bør ej skee med mindre den ved 

Lovlig Besigtelse, befindes at kunde med Tiiden oprydes til et Skatteboel, hvilcken 

Allernaadigste Befaling, Contra Citanten ved hands Bygslede Gaards Rydning og 

forbedring, har effterlevet, og i Anden henseende kand ej den Allegerede Lovens 

4de Articul udi 3de Bogs 12te: Capitul forstaaes eller interpreteres naar billigheds 

Regler der ved i agttages; Men aldrig findes nogensteds i Loven befahlet, at 

saadanne Conditionelle omstændigheder bør Observeres ved Sætter boeligs  

 240.)  indrettelse, og endnu mindre er noget Forbud om, at ej Sætterboliger maae 

fæstes eller Bygsles, naar vedkommende det selv forlanger, hvilcket er saa meget 

meere Profitabelt for Hands Majests: Cassa i henseende til Bygselens erlæggelse 



og Aarlige Høe skatts svarelse. - De øvrige ved denne Post gjorde Indvendinger, 

er tilforne udi mit forrige Indlæg tilbage drevne, og som Lovstridig beviiste, hvortil 

Refereres.  Men hvad sig u anstændige Expressioner og Talemaader Angaaer, 

som Monsieur Hiort tillige ved denne Lejlighed, har fremført, da er det mig u 

anstændig at svare ham derpaa efter Fortjeneste, og desuden imod den Respect 

jeg og eenhver er Rætten skyldig; hvorfore Jeg alleene lader alle saadanne imod 

Loven brugte Gluffer og Glosser Retournere paa ham Selv.  

 241.)   De herlige Vidner Citanterne ved Sagens Allerførste anlægg har ladet 

afhøre, og hvis Forklaring udi den i Rettelagde Hjemtings Act er indraget, vil jeg 

gjøre Vidtløfftige Remarqver over, effterdi Rætten har behaget at nægte sammes 

afhørelse paa nye, effter den af mig i Rettelagde u svæckede Lav-Tings Doms 

tydelige Tilhold, hvorom nærmeere til Tiid og Stæd forbeholdes.  Og at 

Citanterne i dets følge har funden sig Obligeret samme Vidner til nye Examination 

at indstevne, det viisser deres udstædde Stevnemaal. Ligesom og ermelte Vidner 

ved Stevningens afhiemling var for Retten tilstæde, men dog straxen, ventelig 

formedelst Citanternes eller Fuldmægtiges Tilskyndelse fra Rætten sig Absenteret.  

Ikke des mindre, vil Ieg dog med faae Ord viisse disse Vidners udsagns u  

 242.)  effterretlighed, i den Stand samme nu er, dog uden i mindste Maader, at binde 

mig til deres Vidnesbyrd. - Vel sig det første Vidne Ole Simensen Myre, der er nær 

beslægtet til Citanten Simon Bersvendsen og Giermun Larsen, at være bekjendt 

det Citanterne udi 24de Aar fra den Tiid de byggede Sætter paa Stoer Lægda, 

skulle have hafft deres Sætter havn, ej alleene til det Stæd Contra Citanten har 

bygget Sætter huus, men end og Norden for til Orve-Kiernet, samt og (som 

forunderligere er) At Undset skulle have hafft for 27ve Aar siden Sætter paa 

Stæder NB: omtrent hvor Niels Pedersen og Jngebor Jwersdatter har bygdt; Men 

foruden at dette Vidne ej har kundet give mindste Grund eller Raison for saadant 

provemaal eller hvoraf hand det kunde vide; Saa har heller ingen af de andre  

 243.)  Vidner saadant kundet forklare, følgelig er et Enckel Vidne, som effter Lovens 1te: 

Bogs 13de: Capitels 1te Articul ej kand ansees.   Ved dette Vidnes udsagn, er 

dog at mærcke at hand ikke har kundet nægte at være vidende at andre end 

Undsetningerne har hafft Slaat og brug paa de om Tvistede Stæder.  Det 

Andet Vidne Peder Mortensen, som Tieneste-Dreng hos Vidnet Morten Larsen 

Nordre Unset, som er Sødskende Barn til Citanten Haagen Tollefsen, har vel og 

Forklaret at have været med at Gjæde i sin ungdom fra den omtrendt een halv Miil 



Sønden for beliggende Undsett-Sætter Schielaae Volden kaldet og forbie Niels 

Pedersens bygde-Sætter, og skal siden have hørt at Citanterne, effter at de 

oprettede Sætteren Stoer Lægda har Giædet længere Nord effter etc: Men  

 244.)  Ligesaalidet som dette Vidne, har kundet forklare hvad beretigelse Undset 

Opsidere dertil havde (thi et u Lovlig tiltagne brug, giver ej Ejendoms Rætt) lige 

saa lidet er og Hands Vidnesbyrd overeensstemmende med de andre Citanternes 

Vidner.  Af næsten samme beskaffenhed, er og de øvrige Citanternes 

Vidners Forklaringer, hvilcke desuden i Adskillige omstændigheder, tiener at 

bestyrcke Contra Citantens havende Rætt til Sætteren. Saaleedes har jeg da med 

faae Ord, kortelig viist disse Villige Vidners variable og u-effterretlige udsagn, 

hvorudi vilde have skeed een stoer Rabat saafremt de paa nye har bleven afhørt, 

da de og tillige kunde have under aflæggende Eed forklaret om deres Slægt og  

 245.)  Svogerskabs beskaffenhed til Citanterne, som dog nu imod Sandhed søger at 

desputere samme.  

J det øvrige vil jeg saavidt disse Vidner betræffer have mig Refereret til 

mine mundtlig Protocollationer og skrifftlige Paastand udi det forrige indgivne 

Indlæg. Hvad sig dernest de sidste Session fra Citanternes Side paa Aastæden 

førte Vidner angaaer, da agter jeg u fornøden viidere derom at melde, effterdi de 

sammes Vidnesbyrd ej til det mindste bestyrcker Citanterne udi deres u rimelige 

Søgemaal, hvorfore Ieg herved benægter og modsiger deres Vidnes byrd, for 

saavidt samme ej er overeensstemmende med Contra Citantens Vidner. J øvrigt 

modsiges herved alt hvad Citanterne saavel udi det indgivne Indlæg, som og  

 246.)  desuden har ladet fremføre, for saavidt samme ej lovlig er beviist.  Hvornest Ieg i 

alle maader vil have mig Refereret til mit paa Contra Citantens Vegne indgivne 

Indlæg af 29de: Juli a:c: og ellers forhaaber og tillige ydmygst beder at Rætten 

behagentlig vil ved Sagens paadømme overveje, den derudinden gjorde Erindring 

og Paastand, angaaende de store og betydelige mislighed udi Formaliteten paa 

Citanternes Side, ved det de ej har sig Lovens 3de Bogs 12te: Capitel 1te: Articul: 

holdt effterretlig, hvilken Mislig og mangelhafftighed, er af saa betydelige 

omstændigheder, at Sagen allene for den skyld bør som lovstridig afviisses, 

hvilcket og herved bliver Contra Citantens faste paastand. Hvad sig ellers Fogden  

247.)  Sr: Iuell angaaer, som til denne Rættens holdelse er forelagt at møde, saa vil jeg i 

alle maader have mig Refereret til hands udstædde og Contra Citanten meddeelte 

bygsel Sedler og den i alle maader have mig Refereret til hands udstædde og 



Contra Citanten meddeelte bygsel Sedler og den forestilling og Paastand hand 

derom inden Rætten effter den forhen passerede og i Rettelagde Hjem Tings 

Actes udviis pag: 9. gjort haver, hvilken hands første declaration, som og udi mit 

forrige Indlæg er anmercket, vel effter Loven bliver u fravigelig, i hvad end og 

derimod nu bag effter kand indvendes og forestilles. -  Sluttelig vil Jeg have 

mig Refereret til den udi mit forrige Indlæg af 29de: Iuly a:c: paa Contra Citantens 

Vegne giorte Paastand og i Rættesættelse, og, foruden de udi forige Regning 

anførte omkostninger  

anførte omkostninger.................................................................... 194 rdr: 4 s. 

 248.)  paastaaer at Citanterne ligeleedes bliver tilfunden at erstatte 

Contra Citanten de ham siden Aarsagede omkostninger 

saasom: For Copie af Citanternes Indlæg og viidere passerede 

      

      3    -    -  

For een Expresse til Trunhiem med samme Documenter..........       3    -    - 

Stemplet Papiir til dette Indlægg.................................................        -    -   6 

for Sagens vidtløfftigere Procedeur og Reise omkostninger, 

som udi forrige Reigning er forlidet anført................................... 

       

      4    -    -  

                                                                                  Tilsammen 204 rdr 10 s 

indstiller Sagen under Dom og med megen Estime stedse forblive.   

Velædle Herr Sorenskrivers ydmyge Tjener. -  

Paa Contra Citanten Niels Pedersens Vegne, udi Procurator Lemmes 

fraværelse som Fuldmægtig     Lorentz Evensen 

Trunhiem den 20de: Novembr: 1751 -  

 249.)  Citanternes Fuldmægtig som Havde anhørt de Indkomne Jndlægge, forundrede 

sig over at Sigr Evensen havde hafft saa megen Tiid at anvende og Spilde paa et 

saa vidtløfftig skrifft, for at om mueligt var, føre Retten fra det Rette og sande 

begreb om Sagen; Og som Citanternes Velfærd hviler i denne Sags udfald, saa 

agter Comparenten saa meget desmeere fornøden baade at besvare Sr: 

Evensens indgivne og, om mueligt besørge forskaffet een virificeret Gienpart 

under itzige vedkommende høye øvrigheds verification, eller og selve orriginalen 

af deres Mayestets under Dato 18de: Septembr: 1662, udgivne Skjøde.       Men  

 250.)  som det nu er udpaa Aftenen, og i Morgen Hellig Dag, saa hand ikke kand faae 

give den fornødne besvaring paa bemelte Indlæg, maatte hand desformedelst og i 

sær for den anden anmelte Aarsag, bede om Sagens Anstand til en Tiid, naar det 

kand falde Sorenskriveren belejlig samme at foretage igjen, hvor til Comparenten 



gav tilkiende, at Hand i det mindste behøvede 10 à 12 Ugers Tiid, formedelst 

befalede Sager og andre Forretninger, som hand er paaliggende at Expedere.  

  Niels Pedersen sagde: at Hand indted hertil kunde svare, men lod det 

ankomme paa Retten hvad den fandt for godt. Var ellers lige saavelsom Monsieur 

Hjort tilfreds med, at i fald opsættelse blev bevilget, Sagen da hernest kunde  

 251.)  foretages paa Gaarden Hornset her i Rendalen.  

Retten herefter bevilgede den begierte Sagens udsættelse til den 22de: 

Marty førstkommende, da igien at foretages paa Gaarden Hornset her i 

Reendahlen. -  

 Anno 1752 den 22de: Marty er, effter udsættelse til denne Dag fra 11te: 

Decembr: sidstleden Retten sadt paa Gaarden Hornset i Reendahlen, udi den af 

eendeel Undset Opsiddere, andlagde Aastæds Sag, mod Niels Pedersen 

Sundmyr og Retten dertil betjendt, med samme 6 Lav-Rettes Mænd, som forrige 

Sessioner, undtagen at udi Carl Olsen Hagen som er Svag, hands Stæd, nu sider  

 252.)  Semming Bersvendsen Hagen.           Hvorda 

Citanterne, som selv vare for Retten loed ved Procurator Monsiur Hans Hjort 

Producere -  

1. Salig og Høylovlige Ihukommelse Kong Fridrich den 3die til forrige Lavmand 

Christen Jensen allernaadigst udgivne Originale Skjøde av Dato 18de Septembr: 

1662, hvoraf Han forhen i Sagen har Produceret Extract in Copia til beviis om 

sidtbemeldtes rigtighed, siden Contra Citantens Fuldmægtig har søgt at sætte 

samme i tvivl. -  

Og som Copien forhen i Acten er inddragen, saa forbiegaaes Orriginalen 

paa dette Stæd.  

 253.)   Dernest producerede Comparenten, Et Skrifftlig Forfatted Indlæg under 

Hands Haand af Dags dato, med 3de derudi paa beraabte Copier, under Hans 

Excellence Hr: Geheime-Raad og Vice-Stadtholder Bentzons høye virification, 

hvoreffter Hand indloed Sagen under Dom, og forvendtede, at de om Tvistende 

Stæder i Sundalen som af nogle ogsaa kaldes Orvedalen, hvor Citanterne baade 

med Vidner af Rettens begrandskning i sær af de Gamle mange og deels Store 

Regste Wejer, har beviist og hafft hævdelig Hauvning og brug, var der befunden 

og Kjendt, at være Citanternes rette Ejendom med viidere effter Hands forhen 

gjorde Paastand. -  

Hvilcke fremlagde Documenter et effter Andet lyder saaleedes:  



 Velædle Allerhøystærede Hr Sorenskriver Sr: Andreas Aagaard. -  

 254.)  Nu er det da vel at Monsieur Evensen har faaet styret sin Lyst med at Skrive alt 

hvad hand har kundet paa finde, at sige i den Sag som mine Parter paa Undset 

her i Reendalen har været nød til at anlægge imod Niels Pedersen Sundmør fra 

Tolgens Præstegield, fordi hand har oprettet Sætter i deres Sætter hauvn, dennem 

til Stor fornermelse og fortrængsel, thi Retten vil endnu befinde, at i hvor Stor u 

mage hand har gjort sig for at gjøre sine Principaler en vel behagelig tjeneste, har 

hand dog intet kundet frembringe andet end u rigtige Forklaringer, om Sagens og 

dens beskaffenhed, og langt fra ikkundet igiendrive de Argumenter jeg haver 

fremsadt, baade om mine Principalers Rætt og om den mislighed jeg haver viiset  

 255.)  af Niels Pedersens Vidners forklaring, og af de Andre beviiser hand haver 

fremført, samt af det omtvistede Stæds Circomferense, at være paa hands Side, 

hvilcket jeg end tydeligere skal illustere ved følgende som jeg i mueligste korthed 

paa hver post af Hands seeneste Jndlæg agter nødig at Replicere saasom. -  

1. Her tilstaaer Monsieur Evensen at Niels Pedersen paa hands eget angivende 

om, at det paastevnte Stæd, skulle være Kongelig Mayestæts tilhørende 

Alminding, har tilvendt sig bygsel Sæddel, hvilcket ogsaa kunde sees, saa vel af 

Bygsel Sæddelens Stiel i fald den ellers lyde paa hands Navn, som og af det 

Fogden endten ved Fuldmægtig eller Selv ved Indlæg haver givet til gienmæle i 

Sagen; Men hvercken Fogden eller Niels Pedersen har endnu beviist, eller nogen  

 256.)  Tiid kand beviisse endten at Hans Mayestætt, har nogen Alminding forbeholden i 

Østerdahlen, ej heller om hand havde nogen hvad Stæder og hvorvidt samme da 

skulle Stræcke sig. (a:) Hand beraaber sig vel til beviis paa de omtvistede Stæder, 

skal være Alminding paa en Gammel Bygsel-Sæddel, som Hand foregiver skal 

være udstæd til Embret Olsen Tolgen den 25de July 1712, men det er u vist, 

hvorvidt samme virckelig have været til, thi om endskiønt, den fremlagde Copie er 

udstæd under en Kongel: Betjentes virification, kand man dog langt fra ikke fideres 

paa dens Rigtighed saasom den samme u stridig er inpliceret i Sagen, og lad 

være, at den virckelig saaleedes havde været til, saa kunde den dog icke tiene 

Niels Pedersen til nogen nytte eller beviis om hand havde Rett i denne Sag, thi 

først havde Hand da ligesaa u Lovlig effter eget angivende udvircket samme, og 

Andet har Niels Pedersen ikke kundet beviisse at Jngebret Olsen nogen tiid der 

efter, har hafft brug paa disse Stæder, meget mindre dereffter fanget hævd.  



 De Vidner Hand haver stræbet at føre til beviis derom blaatter ickun deres, enten 

Store Enfoldighed eller Partiskhed; thi de siger et Stæd, at de veed at Hand Slog 

og Høstede, iust paa de Stæder, hvor Niels Pedersen haver Sæter, men et Andet 

Stæd, maae de tilstaae, at de ikke har seet, enten hvor hand slog Gresset, eller 

hændtede høet med viidere, som jeg forhen har viist.  Skulle Embret Olsen 

have hafft noget brug effter denne Gamle bygsel Sæddel, da maae det have været  

   258.)  fra Stor-bæcken paa den Østre Side af Fjeldet GLøføgen og hen i Nord til 

Nordfallet, som er langt Østen og Norden for det omtvistede Stæd; Og enda er det 

skeed uden Citanternes viidende og villie, thi ellers havde de viisselig ej ladet det 

u paa Ancket (b.) Citerer hand Contra Citantens Vidner til beviis om, at de 

paastevnte Stæder, skulle være Kongelig Mayestæts tilhørende Alminding; Men 

naar de samme Vidners Ord, skullel tages i Concideration, saa for det første 

fornemmer mand, deres endten Eenfoldighed elle Partiskhed som meldt og hvor u 

betænksom, de Vidner effter deres Løsse meeninger, thi først siger de reent og 

Rundt ud, at her er Alminding, nemlig Kongens, men siden maae de tilstaae, at de  

 259.)  ikke veed det tilvisse eller anderleedes, end at de altiid har hørt det er saaleedes 

kaldet, og det betydeligste S:c: om det er hands Mayestæts tilhørende, kand de 

icke sige et Ord om.  Men om end her var Alminding Hands Majestætt 

tilhørende og for beholden som her icke er, saa var det jo enda mod Lovens 3de 

bogs 12te Capitel 3de og 4de Articler, at dette Stæd er bort bygslet, til en Mand af et 

Andet Bøygdelav, thi effter den 3die Articul var Citanterne berettiget til at have 

deres Sætterboel og Sætters havn, som de haver hafft i hævds tiid, og maatte 

ingen flytte dertil, dennem til Skade. Og efter den 4de Articul, er det forbudet 

Fogden, at Bygsle noget saadant Stæd bort, af Almindingen som dette, hvor ej 

kand blive et Skatteboel enten til Niels Pedersen, Peder Nielsen, Embret Tollefsen 

eller hvad hand end maatte heede,  

 260.)  2. At Bygsel Seddelen icke lyder paa Niels Pedersen, men paa et Andet Navn, det 

ligger Aaben bar for alle seendes Øyne.  Det er og u Sandt, at Ober Retten 

skulle have Kiendt Bygsel Sæddelen for Lovlig, thi hvorleedes skulle mand ellers 

søge at faae den ved under retten Underkjendt? Jlige maade er det Aabenbare 

usandt, hvad Monsieur Evensen i denne Post melder om Stræckningen; thi den 

om tvistede Stræckning, som vidnerne har udviist og Rætten har taget i Øyesyn, 

er jo beliggende i Sundahlen fra Stor bæcken (hvilcken af nogle skal kaldes 



Skjerbæcken, som udløber af Gloføgden Field, paa den NB Wæstre Side og 

Stræcker sig Nord indtil Orvedahls Kiernet; Men den Stræckning i bygsel  

 261.)  Sædlerne ommeldes, beskrives jo at skulle være, i Orvedalen, som effter 

Vidnernes forklaring, er Norden for Orvedahls-Kiernet, der skulde den tage sin 

begyndelse, fra en bæck kaldet Storbæcken, som udgaaer fra den NB: Østre Side 

Gloføgen og fra Nordfalet paa Orven paa den Nordre Side, og Øst i Stor bæcken 

hvilken Circumference om er til, maae være langt Østen og Norden for dette 

omtvistede Stæd, thi Orven er Norden for Orvedals-Kiernet, og Nordfaldet er 

Norderst paa Orven.  Altsaa bliver det een u imodsigelig Sandhed, at den 

Stræckning, som udi Bygsel-Sæddelen er andført, ej er udviist paa dette 

omtvistede Stæd, hvor Niels Pedersen, har tiltaget sig at Bygge Sætter og 

Hauvne, Citanterne til fortrængsel.  3de For  at hjelpe Niels Pedersen og de  

 262.)  som styrcker hannem udi Hans u billige foretagende, af drømmen og den 

imagination ved hvilcken de præcipiterer udi et forvirret begreb, om Almindingen, 

holder Jeg fornøden her at beskrive hvorleedes det haver sig med Almindingen, 

hvilcket Dommeren med Lav Rettet, som forhen vel derom haver kundskab, skal 

befinde, at være den rette og sande sammenhæng: der haver af alders tiid været 

Alminding til hver bøydelav, neml: det øverste og yderste, som laae langt fra hver 

bøyd, hvilcket baade Gamle og de Nye Lover; Oplyser; Men som Kongen paa de 

Tiider Ejede een Stoer deel af, ja nogle Stæder alt Jorde-Godset, her i  

 263.)  Østerdahlen, saavelsom Andre Stæder her i Norge og ingen Selv Ejer-bonde, 

havde nogen særdeeles Ejendom udi eller rætt til Almindingen, men alle eenhver 

bøygds Opsiddere var givet lige frihed, tilfælleds brug af hauvning og brende hugst 

samt Bygnings Tømmer derudi, og Kongerne alleene havde sig forbeholden, at 

lade indhægne og bortbygsle saadanne Stæder derudi som kunde blive 

Skatteboel udaf; saa blev disse Almindinger, da kaldet Kongens Almindinger, 

skjønt bøygdernes Jndbyggere havde Nytten deraf uden noget derfor til Cronen at 

erlægge; Men siden effter haver De høyt Salige Konger Allernaadigst behaget at 

bortsælge, hvad Jorde Gods Kronene tilhørede baade her og Andre Stæder i 

Østerdahlen, med alt hvad dertil og under var beliggende, uden nogen  

 264.)  forbeholdenhed, hvorom til beviis forhen er produceret, verificeret Copie Extract, 

af et Skjøde udgiven, af høyt Salige Konge Friderich den 3die:, Og endnu 

derforuden (saa som jeg fornemmer at Monsieur Evensen vil sætte dets rigtighed i 

tvivl) herved produceres 3de Copier af itzige vice Stadholder Hands Excellence 



Herr Geheime Raad Bentzon verificeret, hvilket tydelig oplyser at den Østerdalske 

Alminding for meere end 50ve Aar siden er solgt fra Cronen, og at Almindindingen i 

Østerdahlen ikke er Kongens med viidere.  Jkke des mindre har dog 

Almindingerne beholdt det Navn at de er bleven kaldet Kongens Alminding, 

skjøndt Kongen tilsidst ikke Ejede noget Iorde Gods i bøygden., Dette haver 

Anleediget eendeel egen nyttige (som ikke har villet lade sig nøye med det felleds  

 265.)  brug de effter Loven i Almindingen kunde tilkomme, men ville indtage noget fra 

den fælleds Hauvn og Græsning til at bruge alleene til Slaatte boel i mod Loven at 

udvircke og tilvende sig bygsel Sæddel af Kongens Foged paa de Stæder de 

saaleedes i bøygdes Alminding haver Atraaet, og det under Navn af Kongens 

Alminding hvormed de og imod Loven ere bleven Assisterede.  Dette 

passerede saaleedes een tiid, thi den største Deel af den Enfoldige Bonde Almue 

vidste ikke andet, end det var rett, en Anden deel som begreb det Anderleedes, 

har icke kundet faae de øvrige Jndbyggere i bøygden, til at være medbehielpelig 

at ancke der paa; hvor fore saa danne bygsel-Sædler, og paa de fledste Stæder  

 266.)  ere bleven u paa Ancket, saasom eenhver, har vægret sig for at alleene forsvare 

den Alminding, som alle bøygdens Jndbyggere, havde lige Deel udi og det ikke 

uden Aarsag, thi der er ogsaa ickun faae som kand udreede de bekostninger som 

udfordres til saadan Process, og som det saaleedes løb vel af, troede de 

Enfoldige, at det burde saa være, hvorfore det At Bygsle Almindingen til 

Sæterhauvn, Engeslaatt, eller Fiske-Vande og hvad andet brug nogen i 

særdeeleshed havde lyst til, blev gandske Almindelig og formeentlig fornøden, 

indtil de kom saavidt at Toe eller fleere fick Bygsel Seddel paa et og det samme 

Stæd, og nogle fick tilvendt sig bygsel-Seddel paa Grunde som var andre Ret 

Ejendommelig eene tilhørende, da eendeel Resolverede til at tage paa samme  

 267.)  maade bygsel Seddel paa deres hævdelige Ejendoms brug, for derved at 

forekomme det andre ej skulle faae bygsel derpaa; andre Stæder er derimod 

opkommet Process imellem bygselmænderne til u bodelig udgifft og bekostning, ja 

nogles endelige Ruin. Saaleedes har gjerighed og misundelse hafft sin Onde 

Virckning, om icke paa de første skyldige i saadan u Retfærdighed, saa dog paa 

deres Børn og Børnebørn indtil denne Dag.  Og kand de producerede Gamle 

Domme tjene til beviis om at nogle faae af mine Principaler, ogsaa nogle Aar 

maae have været indvicklet i denne Labyrint;  Men siden de har mærcket deres 



Vildfarelse, har de brugt deres Sætterhavn som de havde Rætt til uden at tage 

enten bygsel Seddel eller anden tilladelse derpaa nu i mange Aar.   Ligesaa  

 268.)  kand de forberørte herved producerede 3de: verificerede Copier tiene til beviis, om 

at alt forandførte saaleedes i Sandhed forholder sig.  Alt saa siger Ieg Det kand vel 

være muelig at dette omtvistede Stæd har forhen Ligget i Kongens Alminding, 

hvilcket dog ej endnu er beviist, men var det endskjøndt saa, da er nu Almindingen 

ikke meere Kongens men Bøyden, nemlig Reendalsbøyden tilhørende, og i 

hvorleedes end er, saa er Fogden paa Kongens Vegne ej givet magt at 

Dispencere der over, men meget meere ved forhen Allegerede Articler i Loven 

Forbuden at tilbygsle nogen af Tolgen eller Tønset Bøygder, Sætter i Rendahlens  

 269.)  Bøydens Alminding i sær hvor det kunde være, som her Reendalens opsiddere til 

Skade og fornærmelse paa deres Sætterhavne og Græsning, hvorfore Peder 

Nielsens bygsel-Sæddel som Niels Pedersen haver fremlagdt, bør underkjendes 

og til indted giøres, og Niels Pedersen tilpligtes, at fravige det brug, han paa disse 

om-Tvistede Stæder, hvorpaa Bygsel Seddelen ej heller er lydende, haver tiltaget 

sig, samt derforuden, at lide effter Lovens 6te: Bogs 14de: Capitel 4de og 5te Articler 

med videre efter den forhen inden Rætten giorde paastand. -  

4de: Saa vel Fogdens Fuldmægtiges sidste Protocolation paa Aastæden, den 6te: 

September 1748, som og Fogdens egenhændig udigivne Indlæg, af sidste 

Session, viiser nocksom hvor lidet Fogden vedbinder sig at beviisse det Kongen  

 270.)  Ejer nogen Alminding, endten paa dette eller andre Stæder, og at det alleene er 

effter de Bygslendes egen Angivelse og forlangende at nyde bygsel-Seddel, 

hvorfore Ieg holder u fornøden, at giøre viidere Forklaring over denne Post. -  

5te: Havde Monsieur Ewensen icke baade imod Forordningen af 3de: Marty 1747, 

dens 11te Articul, og Rettens til hannem derefter giorde Alvorlige paamindelse 

indført i sine Spørsmaale til Vidnerne, alt hvad hand vilde have svaret da skulde 

mand fornummet hvor Lidet Contra Citantens Vidner havde vidst at sige af hvis de 

forhen for Berg Rætten skal have udsagt, og u agted Hand paa den maade søgte 

at anføre dem, haver de dog ikke kundet bestaae ved hvad de forhen skal have  

 271.)  forklaret, hvilket jeg formeener endelig maatte Considereres om Sagen var af den 

beskaffenhed, at med Deres Vidnesbyrd noget mod mine Principaler kunde 

udrettes. -  



J øvrigt henstilles endnu til Rættens paaskiønnende, hvad Monsieur 

Evensen bør Bøde for hands overhørighed, baade imod Høystbemelte Kongelig 

Forordning og Rættens derefter gjorde Alvorlige Tilholdelse. -  

6te: Hvad Jeg har Sagdt, er sandt og Rætt, Vidnet maae endten være Partisk eller 

saa Eenfoldig, at hand ej veed selv hvad hand har Vidnet; Thi hvorleedes kand 

hand sige at den fremlagde Copie bygsel-Seddel er i alt eens Lydende med 

Orriginalen naar hand ikke veed hvad dato orriginalen skulle have hafft?       Den 

producerede Copie, kand derfor lettelig have faaet saadan Dato, som kunde 

komme overeens med den Forklaring nu af Vidnerne vare forventende, efter deres 

ved Berg Rætten forhen aflagde Vidnes byrd. -  

7de: Ligesom min qvestion, til det i denne Post ommeldte Vidne, er tydelig, saa er 

og samme Vidnes Svar og forklaring Reent: at hand vist kand erindre og sige, det 

hands Fader og hand har brugt, de om Tvistede Stæder til Slaatt i 30ve Aar, og at 

det er 9 à 10 Aar siden hand qvitterede dette brug, og da Vidnet ickun er 36 Aar 

Gammel og dog Vidner under Saligheds Eed, at hand vist veed og kand erindre 

Ting som er skeed i 39 Aar, saa seer jo eenhver at hands Vidnes byrd er ligesaa  

   273.)  u paa lidelig, som det Vidne nest forrige Post ommeldter, hvad heller Partiskhed,  

U forstandighed, eller Frygt har været Aarsag udi at hand har ladet sig finde i een 

saa Haandgribelig  abus.   Og saadanne Vidner har mand Længe været 

bange for, thi naar mand finder i saa kjendelige Poster et Vidnes udsigende at 

kand u mulig være Sandhed, hvad maae mand da icke vendte i andre Poster, hvor 

mand ej saa let kand Komme dereftter? Ieg paastaaer derfore Monsieur Evensen 

for hands i denne Post brugte Hæslige Expression, vorder tilbørlig Multeret. -  

8de: Monsieur Evensen u beviislige foregivende, er artig nock udfunden til at  

 274.)  Smykke, men ikke antagelig til at forsvare, det vedkommende jo er uvidende om 

hvor Almindingen skal findes.  Det Monsieur Evensen i Slutningen af denne 

Post siger at Bøydelav, er det samme som Ting Lav, overlader jeg Rættens 

overvejende, men kand ej troe at Tønset, Tolgen og Qvechne Præstegjelder, som 

er Annecterende til et Ting Lav-Lav, kand derfore andsees for et Bøydelav, 

saaleedes at Opsiderne i Tønset Bøyden skulle være berettiget til Sætter og 

Hugst, i den Alminding som ligger til Qveckne-bøyden. -  Det er Ret nock at 

hver er beretiget til at nyde Sætter i den Alminding som ligger til det Bøyde lav, 

hand boer udi, Men som Niels Pedersen boer i Tønset, eller Tolgens-bøyde-lav,  



 275.)  saa bør hand jo og der have Sætter og hvorfor vil hand da søge at gaae igiennem 

Tyldalens Bøyden og oprette Sætter paa disse om-Tvistede Stæder i Sundalen, 

som er beviist at ligge til Rendalens Bøydelav, effterdi at det er Directe imod 

Loven. -  

 9de Hvad Monsieur Evensen her foregiver om Niels Pedersens Fliid og Rydnings 

Forbedring er saa aabenbare u sandt, at jeg forundrer mig hvor hand tør være saa 

u blue, thi Rætten har jo selv seed Stæderne, og erfaret, at der var icke noget 

Stæd nye Ryddet, men alleene ved Riis-gierde indhægnet de Stæder af 

Citanternes Sætter havning, hvor den beste Græsvext er. -  

10de: Den Snak Monsieur Evensen i denne Post fremfører er ej værd at besvare  

 276.)  viidere, thi Ieg har forhen viist hvad der har drevet Peder Nielsen og Andre til at 

tage Bygsel Sæddel paa brug, som deres Næste Kløede efter, og de ellers ingen 

Rætt havde til. - Ieg siger alleene at skulle Niels Pedersen have Sætter, bør han 

oprettet sig den i den Alminding, som ligger til den Bøygd, hvor hand boer paa 

saadanStæd, hvor det ej er nogen til Fortrængsel. -  

 11te: Herpaa er føyet nock til besvarelse, ved den Anden Post. Ieg vil alleene her 

sige, at har Monsieur Evensen icke vidst bædre, end hand her har Skrevet, da 

Condolerer jeg hands Opmercksomhed, og svage begreb at har icke kundet 

observere det den Omtvistede Stæd, ligger paa den Væstre Side af Gløføgen  

 277.)  Fjeld, men at bøgsel-Sæddelen, derimod beskriver en Stræckning, som skulle 

ligge paa den Østre Side, af samme Fjeld, længere Nord, men enten Hand har 

Skrevet denne Postes Jndhold af u viidenhed eller imod bedre viidende, paastaar 

jeg dog, hand for brugte expressioner bør til rette sættes med en Mulct som kand 

tiene ham til forbædring. -  

12te: hvad denne Post indeholder er tildeels besvaret ved 3die post, hvortil 

Reffereres, det øvrige af denne post, er u nødig at gjøre sig u mage for eller 

opholde Retten med, thi om Citanternes Grund og Ejendom strackte sig 10 Miile i 

Øster og i Nord, indtil Røraas, var det baade Evensen og hands Principaler u 

vedkommende, og burde de ikke af Misundelse faae sting i Sindet og Vreed i  

 278.)  Maven over de Herligheder og Skove derpaa findes, men hver lade sig nøye med 

sit eget, og lade andre beholde deres, u beskaaret.  

 Det er ingen Last eller Teign til u tidig begjerlighed, at hvær handthæver, 

hvad Hand med Rætte tilkommer, men det er Lastverdig og Syndig, at tragte efter 

det man ingen Rætt har til. -  



 Alt det øvrige af Monsieur Evensens Jndlægg, saavidt det ej Tjener til at 

over beviisse Hannem Selv om Niels Pedersens og hands bestørkeres Vilfarelse, 

og saavidt det icke udi dette foreskrevne er igiendreven forbiegaaes, som u rigtig  

u Sandfærdig og u-svarværdig.  

 Ieg indlader da hermed Sagen under Dom, efter min forhend og nu gjorde  

 279.)  Paastand, alleeneste med dette Tillæg: at mine Principaler nyder tillige de 

omkostninger, de fremdeeles har maattet udlægge, nemlig: for min Reise  

Fortæring og u-mage til forrige Session paa Undset..................   8rdr   -     -  

Lige saa for denne Session at møde, for Reise, Fortæring og  

u mage med Jndlægs Forfattning............................................ = 

 

12rdr   -     - 

Det Citanterne har maattet udgive for at faae de nu herved i 

Rætte Lagde verificerede Copier af Archivet, ved et Expresse 

bud til Christiania afhendt som er............................................... 

 

 

10rdr    -    -  

Ligesaa for Copie af Monsieur Evensens Jndlæg med viidere    1      -  18. 

samt et Støcke Stempled Papiir til dette Jndlægg......................    -       -    6. 

                                                                            Er tilsammen =  31rdr 1 Ort - 

 280.)   Foruden hvad Rættens Betjentere tilkommer, fremdeeles haver jeg den ære 

at forblive  

Velædle. Allerhøystærede  

Hr: Sorenskrivers  

ydmygge tjener  

Hans Hiort  

Hornset den 22de: Martji 1752 -  

# 

Copie - 
 Af den Constituerede Stifft befalingsmands Hr: Conference Raad Vogts 

Skrivelse til Rente Cammeret af 7de: Augusty 1734. -  

Paa Deres Excellene og Høye Herrers de Dato 24de: July nestleeden, angaaende 

Rødnings Pladsen Ørbeckedalen udi Soleur, Øster og Oudalens Fogderi, Elverum  

 281.)  Sogn, herom de Høystbydende Herrer, befaler en Nye examination paa 

Aastædet, og derefter min underdanige Betænkning, Maae jeg underdanigst 

Jndberette, at hvad enten Pladsen Ørbeckedalen, ligger i Almindingen eller icke, 

saa det Fogden, saavidt Ejendommen angaaer u vedkommende, saa som det 

Østerdalske Alminding, for meere end et halvhundrede Aar siden er Solgt fra 



Cronen, og udi saa lang Tiid, haver været udi particulaire Folckes Eje, som 

Fogden ikke er u vitterlig saa som Hand Selv udi sin underdanigste Skrivelse, til 

Deres Excellence og Høye herrer, af 26de Juny nestleeden, selv tilstaaer; at 

General Leutenant Frisler allerreede udi Aaret 1696, var Ejere af det Østerdalske 

Almindinger, og som saaleedes er i Sandhed: dette u andseet, kunde vel Fogden  

 282.)  hafft anleedning, saavidt Skatten Angaaer, at seet den Skyldsadt saa fremt det 

var een Rødnings-Plads, som ej laae under nogen Anden allereede Skyldsadt 

Iord.   Men som der med Skiøder Siden 1697, beviises, at samme Plads 

eller Sætter, er en Pertinence under Gaarden Løvberget, og allereede forhen, 

derunder været liggende, saa kand ej heller nogen Aparte Skyldsætning til Skatt, 

andsvar derpaa skee, hvilket om ikke havde været Fogden, da vel udi saa 

langsommelig Tiid, hand har betjent Embedet før havde iagttaget, mens heele 

Sagen er denne: for nogle faae Aar siden har huusmændene her i Districtet paa  

 283.)  een intrique for at undgaae den Tieneste de deres Landherre ere pligtige samt at 

blive regnede for Gaarde Mænder, og tilvinde sig og deres Børn besidelses 

Rætten, at de uden Landherrens viidende begierer af Fogden og Sorenskriveren, 

Skyldsætning paa deres Pladser, som Fogden og Sorenskriveren foretager sig, 

men saasnart som det bliver bekjendt, maae Land-Herren med Processer drive 

saadant tilbage, hvoraf ved Rætterne, baade har været og endnu er mange 

Exempler. -  

 Af alt dette haaber jeg underdanigst, Deres Exellence og høybydende Herrer, 

Gunstig erfahrer, at den anbefahlede nøye examenation paa Aastædet i denne 

Sag, icke vil være til nogen Nytte for Deres Mayestæts Høye interesse, og langt  

 284.)  mindre Oberhoff Rættens Doms Appelation for høyeste-Rætt, til hvilcken Ende Ieg 

ej heller haver Anordnet deessen viidere Examenation, forinden Deres Excellance  

og høye Herrers nærmere indhændtede villie, da om skee skal, maae samme 

Lovligen anlægges, ved indvarsling til Almindingens Ejer, Gaarden Løvbergets 

Eiere, og alle angrensende Naboer. -  Dernest een u-villig Dommer Constitueret, 

saasom Stædets Sorenskriver ved den u Lovlige og underkjendte Skyld Sætning, 

har inpliceret sig i Sagen. -  Og som samme Plads er beliggende over 30ve: 

Miile op i Landet; saa vil dertil hengaae, een Lang tiid, med Varsel til Ejerne, og  

 285.)  Almindingen, som boe udenfor det Lavdømmes District, og naar da alt er 

effterkommet, er dog ej Almindingen Kongens;  Ellers for at forekomme, at 

saadan desorden her effter dags, ej skulle skee, skulle jeg underdanigst 



proponere, at der maatte Naadigst blive an befahlet, at ingen begjerende Skyld-

Sætning paa een Plads paa saadant Stæd, som da begieres for og fornemme, om 

nogen enten Bønder eller Proprietairier, har noget derimod, findes der nogen, som 

da giør indsigelse, skulle den som begierer Skyld Sætning, først forelægges ved 

Dom at beviisse sin Rætt til den begierte Skyldsætning før Fogden sig deri 

melerede, og saa fremt ingen indfandt sig, da Fogden at examinere hvis  

 286.)  Ejendeeler der støtte til samme Plads, og da forelægge den der begjerede Skyld-

Sætningen, Lovligen at indvarsle, alle angrensende Ejendoms beboere og Ejere at 

være tilstæde ved Skyldsætningen, den Tiid Soren Skriveren berammer, for da at 

kunde høre og examinere alt paa Stædet, desto støre sickerhed og 

Skyldsætningens u foranderlighed, 

  Hvilcket at Submitteres Deres Excellences og Høye Herrers eget godt 

behag, og godtfindende af den som med aller største Conciderationer. -  

2. Copie. - 
Af Cammer Collegii Skrivelse til Fogden Sr: Christian Juell den 14de Augusty 

1734. -  

Efter at Vi havde erholdet Eders skrivelse med hosfulgte bielager Angaaende  

 287.)  Pladsen Ørbeckdalen udi Elverum-Sogn, som in Anno 1729, til Martriculens 

forbædring er Skyldlagd for et Kalvskind, og at tilhørre hans Kongel: Majestæt 

siden den udi Almindingen er Optaget, hvilcken Plads Opsidderen paa Gaarden 

Løvberget, effter i Hænde havende Skjøder og adkomster, og dereffter Ervervede 

Lav-Tings og Oberhoff Rættes Dommer, skal være Eiende, have Vi samme den 

Constituerede Stifft-befalings Mand Etats Raad Vogt, tilstillet og derover forlanget 

hands Betænkning som Hand og med denne Post til Os haver indsendt, hvorudi 

Hand i blandt Andet Forklarer at den Østerdalske Alminding, for Rom tiid siden er  

 288.)  Solgt fra Cronen, og altsaa, saa vidt Ejendommen til forommelmeldte 1 Skind 

Angaaer u rigtig udi Skyld-Sætnings Forretningen beskrevet, foruden at med 

Skjøder siden 1697 er beviist at samme Plads Ørbeckdalen er en pærtinence 

under Gaarden Løvberget, og allereede forhen derunder været liggende saa at ej 

heller nogen áparté Skyld Sætningen til Skatts ansvar derpaa burde været 

foretaget etc: thi haver i effter saadanne Omstændigheder, forommelte Plads, med 

sin Andsadte Skyld, 1 Kalvskind, saavel af Matriculens beløb udi Ederes 

Regnskab for dette Aar at afkorte, effter denne Vores ordres hoslægg, ligesom J 

og imod behørig Qvittering, haver at godt gjøre Vedkommende, den af Eder  



 289.)  opebaarne og til Jndtægt beregnede Skatt og Land Skyld, af Pladsen fra den tiid 

samme Martriculen er tilkommen, og beløbet udi Eders Regnskab, til vedbørlig 

Afgang beregne. -   Sluttelig haver J een Anden Gang at tilsee naar nogen 

Skyld Sætning  fore tages, at Angrensende Gaarde Mænd, alle dertil Vorder 

Varslede, og Forretningen kand staae sin Prøve, paa det Cammeret icke skulle 

Approbere saadanne forbedringer, som Dommerne siden underkjender, og af 

Matriculen maae udgaae og bortfalde. -  

3de: Copie. - 
Af Rente Cammerets Skrivelse til den Constituerede Stifftbefahlings Mand 

hr: Conferende Raad Vogt, av 14de: Augusty 1734. -   

 290.)  Hvad Vi, i Anleedning af Hr: Etats Raads med denne Post indkomne Skrivelse 

under Dags Dato, have tilmeldet Fogden Christian Juell angaaende Rødnings 

Pladsen Ørbeckdahlen i Elverum-Sogn, som in Anno 1729 er Skyldsadt, til 

Matriculens forbædring for 1 Kalve Skind, og at være Hands Kongelig Majestets 

Eiendom, hvilcken Opsidderen paa Gaarden Løvberget effter erværvede Domme, 

siden er tilfunden med viidere; det ville her Etatz Raad af indLagde Copie 

omstændeligere fornemme, Ligesom Vi og forvendte, af Fogdens om denne Plads 

indkomne Messive, med vedhørrende bielager, som icke medfulgte ovenmelte Hr:  

 291.)  Etatz Raads Skrivelse Os igien maatte vorde tilsendt. Vii forbliver:  

  Copiernes Rigtighed vedgaaer 

                                                                                I. Bentzon - 

Efter at Niels Pedersen tydelig var paaraabet, mødte Niels Nielsen Eide boende 

Østen for Femunden som sagde? at have begiering fra bemelte Niels Pederssen 

Sundmør til at lægge 3 mrk: i Rætten, naar Dommen var falden, tilligemed Een 

Liden Sæddel som hand forevidste, og Angaar begiering, om Dommens 

Beskrivelse;   Viidre havde Hand icke at sige. -  

 Monsieur Hiort Sagde? at siden denne Dag med Vaar Sage Tingets 

holdelse var forLøben, og i Morgen er Reise-Dag til Tønsett-Ting og derefter  

 292.)  indfalder Dimmel-Uge, hvorudi ingen Rættergang bør holdes, saa at det vendtelig 

vil falde Rætten u muelig i saa vidLøfftig een Sag, saa hastig at give Dom, saa var 

Comparenten fornøyet med om Rætten behagede at optage Sagen til Doms 

afsigelse paa førstholdende Sommer Ting. - Thi Optog Rætten Sagen til Doms 

Afsigelse, paa førstholdende her i Sognet indfaldende Almindelige Sommer Sage 

Ting. -  



 Anno 1752 den 24de: July, ved Almindelige Sommer Tings holdelsse, i 

Reendalen paa Gaarden Hornset ibidem, blev effter udsættelse fra sidstleen 22de: 

Marty Rætten igien sadt til Doms Afsigelse udi den af eendeel Undsets Gaarders 

Opsiddere, Anlagde Aastæds Sag, mod Niels Pedersen Sundmyr med fleere; og  

 293.)  Rætten betiendt med de samme 6 Lav Rættes Mænd som forhend sidstleeden 

28de July og da findes indførte. -  

 Hvorda: Efter samtlige Parters Lydelige paaraab, af hvem var nærværende 

samtlige Citanterne med deres Fuldmægtig Procurator Monsieur Hans Hiort, Og 

Niels Pedersen Sundmør selv, tilligemed Fuldmægtig Monsieur Lorentz Evensen 

blev i denne Sag, saaleedes Kjendt og Afsagdt  

Dom 
Alligevel Citanterne Simon Bersvendsen Giermund Larsen, Haagen Tollefsen og 

Simen Audensen Sydere Undsett, samt Niels Audensen Nordre: Undsett; som har  

 294.)  anlagt denne Sag imod Niels Pedersen Sundmør der skal boe paa et Bøgslet 

Stæd ved øvre Schiødalen Kaldet Oløyen i Tolgens Præstegield og Qvinden 

Jngebor Jwersdatter Angaaende et Stæd i Citanternes formeentlige Sætter Mark, 

hvorpaa de Citanterne til fornærmelse skal effter een sig tilvendt Bøgsel fra 

Fogden Dateret 6te: July 1746, have oprettet Sætter boelig med meere, har saavel 

med deres den 6te Septembr: 1748, som og den 28de: July 1751, førte Vidner 

Oplyst, ej alleene, at Undset Bøygderne og Andre af Reendalen, for lang tiid 

tilbage har brugt Slotter fra Grav eller Schierbecken, som og Kaldes Stor bæcken, 

til Nord imod Orvedals-Kiernet, i hvilcken Circumference, Contra Citanten Niels 

Pedersen Sundmør, haver for sig og Qvinden Jngebor Jwersdatter med hvilken  

 295.)  Hand nu effter foregivende skal være gifft, opretted den paa anckede Sætter, 

samt at de for lang Tiid siden, haver andlagt deres Sætter Storlægda i Sundalen, 

og derfra Havnet med deres Creature, iust paa de Stæder og længere Nord en 

Contra Citanten Sætter boelig er, thi samme befindes at ligge, hvor Citanternes 

Creaturer for den Største deel maa Havnes, og have deres beste Græs Gang, saa 

og her foruden med Copier, under vice Stadholderen Hans Excellence hr: 

Geheime Raad Benzons verification, af eendeel mellem det HøjLovlige Kammer 

Collegium og den Constituerede Stifftbefalingsmand Hr: Confernce Raad og 

Lavmand Peter Vogt samt afgangne Foget Chrstian Iuell udi Aaret 1734 førte 

Corespondence, beviist: At Deres Kongelig Mayestæts Alminding, for meere end  



 296.)  Et halvt Hundrede Aar fore denne Tiid var Solgt fra Cronen, Jtem og ej alleene 

med eendeel af Vidnerne, men endog i særdeeleshed, med de næstangrensende, 

til Aastæden som har mødt paa egne og øvrige Tyldalens Almues Vegne, deres 

paastand og tilsvar, lagt for lysset: at den Circumference, Contra Citanten Niels 

Pedersen Sundmyhr tilegner sig, er Rendalen tilhørende; saa er der dog herimod 

intet af dem som tillige er Stevnt, imod Sagen til Kongens Almindings Forsvar, 

bleven tilvejebragt, til den paaanckede Bøgsel-Sæddels størcke, alleene Fogden 

Sr: Jens Juell har ved sit givne tilsvar declareret: at hand alleene har grundet 

Bygselen paa Contra Citantens eget Angivende, uden ellers at have nogen  

 297.)  Hiemmel og Matricul der til som Contra Citanten Niels Pedersen Sundmør, nu 

alleene Grunder sin paastand om, at beholde hands oprettede af Citanterne paa 

anckede Sæter, paa det Fundamente: at samme er bleven hannem af Kongens 

forbeholdne Alminding Bygslet, og hvilcket Hand har villet oplysse med eendeel 

hands førte Vidner der har hørt, at det skulle være Kongens Alminding, som af 

Fogden bliver bort bygslet, skiønt hands 4de Vidne Ole Embretsen og 5te Vidne 

Niels Joensen, begge fra Berg Pladsen Tolgen, som alleene kand sige sig det 

omtvistede: at være bekjendt, Vidner: om deres Forældres og eget Brug, længere  

 298.)  Tiid tilbage, end Sætteren Storlægda skal være oprettet, og at de dog udi all den 

Tiid, de Vidner om, saae Undsets Creaturerne hvor de slog; saa har og bemelte 

Niels Joensen der har angivet sig, ickun 36 Aar Gammel Vidnet om en tiid af 39 

Aar, og samme veedstaaet, da Hand derom, effter Citanternes Fuldmægtiges 

begiering blev tilspurgt; saa i hvorvel saadan Contra Citantens Vildfarelse, om 

Stædets Ejendom, alleene kand have bevæget Ham, saa vel til Bygslingens og 

Sæterens oprettelse som og, at gjøre Citanternes Rætt dertil deputable, hvorved 

Hand dennem anseelig Omkostninger haver foraarsaget, var det dog ikke destoe  

 299.)  mindre ganske Lovstridig, at ville paa Grund af Kongens Alminding, være 

Citanterne til fortrængsel; thi om det var Kongens egen Alminding, saa tilkom det 

ingen af Tolgen, som et Andet bøygdelav, hvor Contra Citanten skal boe paa, et 

hannem Bygslet men endnu ikke skyldsadt eller besigtet Rydnings Stæd, der at 

have saadan brug, som deres Kongelige Majestæts Allernaadigste Lov tillader. -  

Men saadant var i dette fald Reendalens Præstegield, under hvilcken Stæd 

det ligger, alleene tilladt, og om hand, som efter Lovens 3de: Bogs 12te Capitul 4de 

Articul: alleene tilkommer det som hand inden Aar og Dag haver Gierdet om,  



 300.)  skulle aparté have Sætter; saa burde hand effter allerhøystbemelte Lovens bogs 

og Capituls foregaaende 3de Articul, søgt den i den Alminding, som maatte ligge til 

hands Bøygde Lav, og enda maatte Hand ej flødte did som det kunde være nogen 

til Skade, eller fornærmelse, samt om hand en med u paatvivlige beviiser havde 

godtgjort, at afgangne Embret Olsen Tolgen, for ham haavde hafft Stædet under 

bøgsel og brug, imod høe-Skatts svarelse, hvilcken Bygsling dog var stridende 

imod Lovens 3de Bogs 12te Capitel 4de Articul: saa er der dog af Vidnerne at 

erfahre at denne Mand for lang tiid siden er død, og de 2de neml: det 4de Vidne Ole 

Embretsen og 5te: Vidne Niels Joensen begge fra Tolgen, som siger sig der effter  

 301.)  ham, at have hafft brug, kand end ikke sige, at have hafft Bøgsel derpaa, og 

altsaa var deres brug stridende imod Lovens 3de bogs 12te Capitel 5te: Articul. -  

  Det Kiendes og afsiges derfore For Rætt: At Contra Citanten Niels 

Pedersen Sundmør og Qvinden Jngebor Jwersdatter, bør endtholde sig fra 

Citanterne Sydere og Nordre Undsets Opsiddere deres Sætter havn og Ejendom 

for saavidt, som Contra Citanten deraf til egner sig fra Schier eller Gravbæcken 

indtil Needre Orvedals eller Orv-Kiernedt og 15ten: Dage, effter denne Doms 

forkyndelse, ej alleene Ødelægge, og derfra bortfløtte deres der oprettede Sæter 

huusse men endog afstaae de der anlagde Slotter og needrive sammes  

 302.)  indhægning alt under needkastelse ved Lovlig omgang samt at den Niels 

Pedersen Sundmør, under Navn af Peder Nielsen, mod Lovens 3de bogs 12te: 

Capitel 4de Articul: givne bygsel Sæddel af 6te: July 1746. bør for saavidt hand 

derefter tilegner sig brug og Sæter boelig, udi berørte Citanternes Fæe havner 

være død og Magtes Løs, og icke komme Citanterne til nogen præjudice. Og som 

begge Parters Regninger viisser at paa denne Sag; hvilket Rætten og til deels er 

bekjendt er andvendt Anseelige Omkostninger, og det befindes, at Contra Citanten 

Niels Pedersen Sundmøer, er aldeeles u-grundet derudi; saa bør hand betale til 

Citanterne udi Processens omkostninger 150rdr: hvorudi bliver kortet hvad  

 303.)  Citanterne hos hannem efter Excecutions Forretning af 24de February 1749, haver 

bekommet; saa bør hand og betale til Justice Cassen 3 mrk: 12 s, som alt 

Ligeleedes efterkommes Femten dage effter Dommens Forkyndelse, under 

Lovens tvang ved Nam og Execution. -  

 Til bekræfftelse under min Haand og Signe. Annis diebus & locis utsupra. -  

         A: Aagaard -  

(LS:)      (LS:)      (LS)      (LS)      (LS.)      (LS)      (L:S:) 



#        # 

 Paa mine Vegne og udi mit Forfald, beskickes Lænsmanden Velagte Tollef 

Tollefsen Hornset med 2de: Laug Rættes Mænd, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


