
 

 

 

Side 12                                          Onsdagen den 10de Februar: 1790 

No 5 (Ord: No 1) 

Lars Giermundsen med flere Almues Mænd af Reendahlens Præstegield 

mod 

Kammer Advocaten. 

 Stoltenberg Qvæstionen udi denne Sag bestaaer udi hvorvidt den Landstrekning af Skov og 

Mark udi Reendahlens Præstegield, som ved Kongl. Fredlysnings Document af  

Side 13     13 Febr. 1776 er Almuen udi Reendahlen frataget bør være samme Sogns 

Ejendoms Mærker, tilligende deres Gaarde ved Skiøder eller andre hiemlings 

Breve eller om samme Alminding kan være Kongen ved hævd fravundet, samt 

hvilke Grændser og Deele Linie denne Alminding bør have. Citanterne for denne 

Rett har under 7 og 8d Febr 1780 fremstillet adskillige Vidner for at gotgiøre denne 

omtvistede Alminding, allereede i hævds Tid har hvært af Majesteten deposederet, 

samt herforuden ved Skiøder, Acter og Documenter søgt at beviise, at denne 

Alminding forlængst var kommen ud af Hs Majestets Besiddelse, tillige 

paastaaende, disse Almindinger allereede i det forrige Secule at være bortsolgte 

af Hs Majestet til denne Sags Oplysning er saaledes fremstillet 10 Vidner, der 

have provet om Almuens Besiddelse og Brugs Rett til denne Alminding; Ved at 

betragte disse Vidners Provemaale, kunde vel deres Lovgyldighed disputeres 

efftersom disse for det meeste mod Loven 1-13-17, 18 bestaaer i villige Vidner i 

Citantens Tjenere og Beslægtede, men som og Commissionen har antaget disse i 

Mangel af andre, saa vindes kun meget lidet for Citanterne da deres udsigender 

for det meeste Grunder sig paa andres Effterretninger til dem, des foruden de 

prove om ulovlige handlinger som de selv har foretaget, ej heller vidne de om en 

stedsevarende og uafbrudt, af 30" Aars Tid, Hævd, deels ere og disse Vidnesbyrd 

meget forskiellige, saavel om Tid, Sted, Brug og Personer, saasom 1 Vidnes 

Provemaal; at Aanæs Lomnæs m: f. Gaarde veed Vidnet tilligemed 2d Opsiddere 

har ladet hugge for omtrent nogle 30 Aar siden Kiøbmands Tømmer ved 

Fæmunds Elven; Men i de seenere 20 aar er kuns seet, at disse Gaarders 

Opsiddere har hugget i Skoven, dog til forskiellige Tider saaledes prover 5te Vidne,  



 Side 14    at da han har ejet Gaarden Jilevold og har hugget Tømmer i den omtvistede 

Strækning ved Østdahlen og tillegges videre at nogle andre Opsiddere skulle for 

omtrent 36 Aar siden ogsaa have hugget, hvilket deres Udsigende meest grunder 

sig paa andres Fortælning, med dette Vidne er 6, 7, 8d Vidne tildeels eenige.  

10 Vidne prover for omtrent 30 Aar og videre at have været paa Tømmerhugst 

med Hogsæt og Hochstads Opsiddere ved Siølingdahlen(!), og ved Jstelv og 

Fæmunds Elven hvor disse Gaarde Brugere til forskiellige Tider har havt Tømmer 

Hugst. Ved disse Vidnesbyrd kan da ej deduceres andet, end at kun nogle enkelte 

Gaarders Opsiddere til forskiellige Tider har hugget udi denne Alminding og det i 

en Tid der ej ifølge Lovens 3-1-2 er tilstrekkelig til at vinde Hævd paa Almindinger, 

hvilken Hævds Erhvervelse for Almuen dog aldeeles ej kan finde Sted her naar L 

5-5-3 skal iagttages, da det er oplyst og beviist, at  Almuen har havt Engeslotter, 

Sætter og Fiske Vande udi denne Alminding til Forlehning, og deraf svaret Bygsel 

Høeskat og Landskyld; end ej kan Almuen gotgiøre at de har besiddet denne 

Alminding upaaanket i 30 Aar, ifølge L 3-12-2 naar Tiden beregnes fra 1753 til 

1776, om man end kunde statuere en heel Alminding kunde fravindes Kongen 

formedelst enkelte Bønders utilladelige Brug i samme mod Lovens 3-12-5, som 

dog af hs Majestet lovlig ved Forbudet og Fred Lysnings Documentet er paaanket. 

Ved at betragte de af Almuen fremlagte hiemmels Breve for at denne Alminding  

 Side 15    skulle være deres rette Ejendom, da bliver blant disse at betragte Documenterne 

af 9 Septbr: 1581, 12 Mands Dom stadfæstet ved Laugtings Dom, et under 1582 

uden haand forfattet Document, hvilke Documenter dog kuns bestemme 

Grændserne mellem Reendahlen og Jres Sogn, at have gaaet med den gamle 

Rigs Linie, da disse Raadeele Breve, som de her kaldes ej benevne nogen 

Ejendoms Ret af disse Strekninger, at have tilhørt Almuen. Videre søge Citanterne 

for denne Rett ved de allegerede Skiøder, saasom et til Laugmand Jensen af 18 

Septbr 1662 og et til Obriste Brochdorf af 1668 at bevise deres Ejendoms Rett til 

den omtvistede Alminding, hvorved og udkomer, at endeel af Gaardene ere solgte, 

dog kuns for Saavidt, som godset, det tilhørende Almindings Brug effter Loven 

tilligge bør, da der des foruden ved Sagen alletider er forbeholdt hs Majestets 

Reluitions Rett, langt tydeligere synes det ved Sagens allegerede data at være 

oplyst, at disse Ejendomme har været Rydnings Pladse i Almindingen, som dog ej 

for den i Skiøderne anførte ubetydelige Summa kunde være bortsolgte. Ved de 

mange udstædte Bygsel Seddeler, samt Tings Vidner, Fogdens Extracter til 



Cammeret, dettes Attestationer derpaa udkommer megen Beviislighed for at 

Kongen har besiddet denne Alminding, og udi samme udøvet sin formeenende 

Rett. Hvad den constituerede Stifftamtmand Vogtes under 7 Augusti 1734 til 

Rente-Cammeret indgivne Erklæring betreffer, at Almindingerne i Østerdahlen 

allereede i forrige Seculo til privates Ejendom vare abalienerede fra Kongen, da 

kan den ej herved betragtes, saasom, han ved sine senere Attestationer paa 

Fogdens Extracter til Rente-Cammeret har attesteret den oppebaarne Bygsels 

Rigtighed. Videre søge Citanterne ved den over John Pedersen som Nyebyggere  

 Side 16    af Fæmundsundet overgaaet Dom af 18 Febr. 1730 at beviise deres Rettigheder, 

Mens som denne Dom er til John Pedersens Udkastelse af Pladsen, fordi han som 

ubevilget var Citanterne Tollef Hornsæt med fleere til Fornærmelse, saa beviises 

der og siden ved Bygsel Brev af 23 Julii 1742 og ved et Tings Vidne dateret 

Hornsæt s: A:, at bemelte Tollef Hornsæt, selv ved fleere 12 Aar dereffter har 

tilbygslet sig denne Plads af Kongens Foged hvoraf der altsaa maae udkomme at 

denne Plads har været egen Ejendoms Mark. Overalt saa hæves tydelig 

Citanternes for denne Rett giorte Paastand, derved, at de har ladet Røraas 

Kaaber Værk i en Tid af 30 til 40 Aar ubehindret udtage 16000 Læster Kull af den 

omtvistede Alminding, hvilken Frihed de ej saa lettelig skulde concederet dem 

gratis, om de havde troet sig tilfulde hiemlet til denne Streknings retmæsige 

Besiddelse, ifølge Forord af 23 Julii 1683 den 5 § - Ej at tale om den Urimlighed , 

at et saa lidet Sogn skulle eje en saa stoer Strekning, Som 5 Miiles Distance, 

hvorudover ved at betragte de udstædte Bygsel Seddeler, den ved de ustædte 

Skiøder Kongen forbeholdne Reluitions Rett, Røraases Kaaberværks lange Brug 

effter Berg Ordinantzen, uden derpaa af Almindings Prætendenterne, at giøres 

Jndsigelser tillige det ved Rente-Cammerets Skrivelse til den Kongelige 

Commission af 29d Octobr: 1785 oplyses at Bortbygslingerne ophørte, for ej, at de 

ved Forordningen af 12 Martii 1754 nedsatte Rydnings-Pladser skulle hindres; Saa 

synes disse Sages Data tydelig at gotgiøre hs Majestets fuldkomne Rettighed til 

den Reendalske Almue" - Det bliver da kun tilbage at bestemme, denne  

 Side 17    Almindings rette Grændse Linie; og til Regel for denne Grændse Linie synes 

billigst at følge den ved hans Majestets Forbuds Jnstrument af 13 Febr: 1776 

bestemte Distance af 5 Geometriske Miile da altsaa Deele Linien imellem 

Kongens Alminding og Reendahlen vil blive den paa situations Chartet anbragte 

Linie fra Litr: K(!) i Nord ved Foldahlens Raadeele og til Lit C i Syd ved Aamoudts 



Raadeele, saasom de fleeste i Bort Bygslingen og Fiske Vande ere Østen for 

denne Linie, hvoreffter jeg skulde concludere til Commissionens Doms 

Stadfæstelse, og tillegge Cammeradvocaten i Sallario for denne Rett 80 Rdr. -  

 

Sommerhielm Lovens 3-12-1, 2 Art viiser i Almindelighed at naar Trette om Alminding reises, da 

skal den som siger: det Sit at være, giøre Forbud og forfølge Sagen, og sigter 

Fogden nogen at have tagen fra Kongens Alminding, da skal den som det haver, 

beviise sin Eiendom med 30 Aars Hævd: dette forudsat, vil blive at undersøge om 

den Landstrækning som Fredlysnings Documentet af 13 Febr: 1776, i Følge 

Kongl. Resolution af 31 Aug. 1775, og til Tinge publiceret 4d Sept: 1777, benevner, 

bør være Kongens Eiendom; samt i sidste Tilfælde inden hvilke Grendser Sagens 

Data tilllader denne Alminding at bestaae af. Hs Majestæts Vederparter i denne 

Sag, som ikke udgiør heele Reendalens Almue, paastaae, deels ved Hævd, deels 

paa Grund af Documenter, sig berettigede i deres Paastand. Imod de i saa 

Henseende førte Vidner, er paa Grund af Lovens 1, 13, 17 & 18 Art, nedlagt 

Indsigelser for Commissionen og forfulgt i Rettens Skranker; men samme 

Lovstæder vise tillige, at der ikke kan antages, og for tillige paa en vis Maade at  

 Side 18    møde en anden Indvending, skal Vidner J Eiendoms Tretter effter den 9de Art:, 

prove om hvis de kunne have seet eller hørt. Foruden disse Vidner have endnu de 

4re Districter som vil tilvinde sig denne Alminding, villet oplyse deres Ret med de 

udstædde Bøxelsedlers formeentlige vitiense(!) Form, og paa Grund af de mellem 

dem indbyrdes indgaaede Contracter m: m:; hvad nu Bøxelsedlerne angaaer, da 

viiser 3-14-25 Art at de skal være tinglyste; en Mangel, som ved de af Fogden 

holdte Tingsvidner, er søgt at oprettes: mens mod disse i saa Henseende optagne 

Tingsvidner, giver Rescriptet af 5te Sept: 1777 Anledning til adskillige Indvendinger 

imod ; og hvad Contracterne angaaer, da give de Formodning om en hvis 

Dispositions Ret over Almindingen fra Citanternes Side; hvortil kommer: At de 

Protester Fogden tildeels nedlagde herimod, ikke behørigen er blevne forfulgte, og 

hertil kan endnu legges, at den Eiendom Kongen vil tilvinde sig, ikke tilbørligen har 

voren skyldsat, som dog burde have været skeed, i Conformité med Forord: af 23 

Decbr: 1746: som ogsaa synes at være Argument tillligemed de fleere, der kunde 

paaberaabes til Citanternes Faveur: mens nægtet alt dette, da Citanternes Ret bør 

vejes effter Lov, og alle Striid- og Barmhiertigheds Grunde præscriberes, finder jeg 

Hs Majestæts Ret til den paastævnte Alminding, ustridig; thi det er gotgiort under 



Sagen, at Reendølingernes Brug i Almindingen, tildeels har sin Grund i Kongens 

Fogders Tilladelse; at de har begiært og ladet sig give Bøxelsedler, at hans 

Majestæt i sine Konge-Skiøder, udrykkelig har forbeholdt sig Reulitions Ret, at 

Statholder Gyldenløve for at vedligeholde Kongens vitterlige Ret i Aaret 1697,  

 Side 19    igien indløste de til Madame Tollers solgte Eiendomme for at forekomme Indgres i 

Majestætens Rettigheder; at Kongen allerede i Aaret 1726 har fredlyst 

Almindingerne i Østerdalen, og at hs Majestæt i Aaret 1727, har midt fra 

Almindingen har bortskiødet Pladsen Engerdalen, uden at der fra Citanternes Side 

er giort nogen Indvending. Hvad de førte Hævds Vidner anbelanger, da gaae 

deres Provemaal ud paa enkelte Gaarde, til enkelte Stæder og forskiellige Tider - 

Og prove disse Vidner overhovedet kuns om 20 Aar tilbage i Tiden; desuden 

haves her for Kongen denne grundede Indvending: i Fald de have hævdet, som 

jeg ikke kan tilstaae, at de have tilsniget sig det Brug, hvorpaa de vil grunde deres 

Ret; og er det umueligt for Fogden, at forekomme Snig-Brug i en Distrance af 6 

Miile. Deres indgangne Contracter kan ikke gielde mod Hs Majestæt som 3de 

Mand, da de ham uafvidende, ere indgaaede. De 2de i Rette Lagde Udkastelses 

Domme, beviise blot den Formodning, at Reendølingerne fremfor Udenbøigds 

Mænd, have havt Ret at byxle i Almindingen; thi de samme Mænd som toge 

Domme over John Pedersen, have selv siden bøxlet denne Plads: og Aarsagen, 

hvorfore den anden Bøxelseddel blev underkiendt, var tildeels at den derom 

qvæstionerede Stor-Lægde-Sæter, kom Almuens Høst-Slotter noget for nær: Og - 

naar nu endelig hertil kommer Hs Majestæts Bevilling af 1719 til Røraas 

Kobberværk, at Reviere Hugst i Almindingen, saa beviiser det saa meget mere 

Kongens Rettigheder, som Reendølinger dertil gandske have tiet, og som ikke 

kunne være den uviidende, da Værket endog har havt Kuldminer, sat opeffter 

Hytter sammesteds: hvad nu Almindingens Strekning angaaer, da finder jeg intet  

 Side 20    imod at antage den saaledes, som den paa Cartet, i Følge Fredlysnings 

Documentet af 1776, er fastsat, og anseer jeg det og mere rettelig, at 

Commissarierne have bestemt de Almuen tildeelte 2de Miil, ved maalte Miile: Jeg 

skulle derfore finde mig beføjet at concludere: Commissariernes Dom af 17 Martii 

1786, bør ved Magt at stande: Udi Saliario til Kammer Advocaten betale 

Citanterne 84rd  

 



  Rosenkrantz I hens: Bøxelsedlerne da har Almuen ved selv at søge samme erkiendt tviststykket 

for Alminding. I hens: Hævd da har vel Almuen øvet Saugtømmer hugst i lang tid, 

men ike i den udfordrende hævds tid, da kun eet V: prover bestemt om 30 Aar. De 

andre som prove om længere tid, have hørt det just af gaarde opsidderne selv. 

Saa længe bønderne efter Bøxel havde det i forlening, kunde de heller ike hævde. 

Ved skiøderne i forrige Sec: beviises ike at Almindingen er solgt, da samme ike 

expresse melder Alminding. - Concl: stadfæster Commissions Dommen, ophæver 

P:O: og tillægger K: Advocaten i Salær: 80rd.  

 

     Nilsen  Qvæst: principal: er om den af Kadvocaten pstaaede og carterede strækning, kd 

kaldes og er Kongens Alminding, eller Cternes private Eiendom. At det er 

Alminding beviises af Cternes egen procedure, da de søger at beviise hævd, 

hvilket forudsætter at det før var alminding. 2d af Bøxel Sedlerne Den formalité at 

de ike ere tinglyste, virker intet for Cterne. Desuden ere samme ved T:vidne 

bekiendtgiorte. 3d har Cterne ike beviist deres Eiendoms Ret; thi Skiøderne af 

1668 etc: beviiser snarere det modsadte. Qvæst: 2do om Almuen har hævdet 

almindingen af alle V: er ingen enstemige og saal: som 1-13-1 bestemmer, de har 

ike vidnet at almuen continua ferie har øvet tømmerhugst og altsaa maa hævden 

bortfalde. Concl: som Sommerhielm dog at Commissions Dommen stadfæstes for  

  Side 21   saavidt paa anket er K:advocatens Salær: betaler Citanterne med 80r  

P:O: ophæves for denne Ret. 

 

      v: Koss det er Mig kuns nu tilbage den Qvæstio juris at afgiøre om een gandske Almue 

kand hævde een Alminding, da Kammer Advocaten paa Kongens Vegne foruden 

at benævne Fredlysnings Jnstrumenterne af 1726 og 13 Febr 1776 ved de 

adskillige af Fogderne fra 1717 til 1753 udstedde vel og lovligen tinglyste men ved 

Tings-Vidne Bekræftede Øvrigheden anviiste, Rente-Kameret communicerede og 

til Jndtegt og Skats Svarelsse, Bøxel-Seddler paa Pladser, Høe-Slotte, Sætre, 

Havne, og Fiskerie, samt ved Gaarden Engerdahlens Salg d: 1 Octr 1727, alt 

beliggende i Stykket Qvæstionis, har beviist at K:gen udi eet intevallo af ½ Seculo 

har der udi exercered pro dominii directi i følge 3-12-1. Kammeret har havdt Grund 

at bestemme Grændsen som af dem er giordt har de havdt Grund til paa Grund af 

Bøxel-Seddlerne, som viisser alle de Pladse Ligger inden for den af dem herved 

bestemte Linie. - imod Bøxel-Seddlerne haves Except: at de ey ere tinglyste men 



samme bortfalder ved de optagne Tings-Vidner - betragter man og at Almuen 

aldrig har negtet at disse har virkelig har været i Besiddelse af de bøxlede Pladse, 

som Laae i Tvist-Stykket - præliminariter maae afgiøres. - 

1mo Hvorvidt Cit: eller den egentlige Reendalske Almue in Corpore kd i følge 3-12-

2 siges at have fanget hævd paa den heele angrændsende Alminding ved Tiid 

efter anden at have tilsneget Sig eet og andet ulovligt Brug uden for det Brug de i 

Loven vare berettiget til. - Hagen Adelsteins Gule-Tings Lov 15 C: i Brids(!)-

Balken, udviisser at allerede udi det 10 Seculo de Norske-Almindinge som 

Herresløsse ting bleve anseede som eet regale hvormed Kgen til Nødtørft 

forlehnede den angrændsende Almue med een indskrænket Nytte- og Brugs Ret, 

men forbeholdt Sig sine Jorddrottelige Rettigheder, saaledes at naar nogen uden  

  Side 22   Kgens Lov byggede udi Almindingen, da tilhørdte samme Kgen, da Alminding skulle 

være som fra Arilds-Tiid: de efterfølgende Kger i Norge fulgte samme 

Grundsetninger dog med den Forskiæl at naar det med Vidner blev beviist at 

nogen havde bessiddet noged Stykke adskildt fra Alminden udi 30 Aar og mere, 

da være den, som det haver for den Sag angerløss hvilken sees af Magni 

Lagerbætters Landsbride-Balkens 61 Capt: hvor det heeder: naar Kgens Ombuds-

Mand sigter nogen for at have taged noged fra Kgens Alminding og den som sigtes 

siger at have havdt det udi 40 Aar ell: Længere, da være for denne Sag angerløss, 

hvilket Ligeledes er igientaget udi Hagen Hagesens Froste-Tings Lov, og C4to 

Lands-Leje-Balken med den Forskiæl, at den som saaledes sigter ell: beskylder 

bør beviisse at han haver havdt det udi besiddelsse i 30 Aar afdeelt fra 

Almindingen, af hvilke Kilder vores C5ti Lov er tagen. - betragtes nu 3-12 Capt: 

saavel som og de gamle Love, saa indsees temmelig tydelig at det hverken er 

moratiter ell: physice muelig at kunne hævde een gandske Alminding som eet 

Kong: Regale fra Kgen da det forudsetter det samme som bestemt ved Grændse-

Skiæl, og Merke skal blive for oven og for neden, som fra gammel Tiid været 

haver - Naar Lovgiveren derfor udi 3-12-2 sigter nogen at have taget noged fra 

Kgens Alminding, saa supponeres vel at Grændserne kd: forrykkes ell: blive uvisse, 

som er casus i denne Sag, men aldrig at Almindinger paa nogle Miiles distance 

skulle saa gandske gaae af Minde at man skulle versere in dubio om det enten var 

Alminding ell: privates Ejendom, hvorudover Lovgiveren tillader at eet saadant 

Stykke, som NB. i 30 Aar har været skildt ved Gierde ell: Jndhegning thi ellers kd 

det ey siiges at have været skieldt ey allene som det synes paa de almindelige 



Grund-Setninger af hævd, men fornemlig paa den Uvisshed om et saadant Stykke 

nogensinde har hørdt Kgen til: heraf følger at Loven synes ei(?) at tillade nogen at  

  Side 23   fange Hævd paa een ganske Alminding men vel paa 1 Stykke, som har været 

adskildt fra Almindingen i 30 Aar. - 2do om den Reendalske Alminding kd henføres 

til een bøygde ell: Kge Alminding: da Erfarenhed Lærer at disse saa forskiellige 

Almindinger i henseende Almuens Rettigheder ved den alt fortærende Tiid, 

Forglemmelsse, Uviidenhed, som mueligens kd være casus i denne Sag, som ofte 

blive omvexlede med hinanden, imidlertiid mangler her dog alle criteria for at giøre 

den for den Reendalske Almue saa favorable Setning da de ikke i følge L: 3-12-15 

qva Sameje berettiged har hugget efter Lod, men pro arbitrio deels fordi de ey 

efter den herudi Landet saa brugelige Maade har Ladet Sig udviisse, og uddeelt 

de til deres Gaarde nermeste Strekninger af Almidinger, deels fordi de Kong: 

Fogder nesten fra Begyndelssen af dette Seculo, og Røraas Kobber-Verk uden 

Recognition paa Grund af Berg-Ordinancen af 1683 har udi Tvist-Stykket drevet 

Kul, og Aavirke - i de øvrige Poster er jeg enig med de øvrige Herrer - thi skulle jeg 

stadfeste Commissions Dommen, og tilpligte Citanterne at betale Kammer-

Advocatens Sallarium for denne Ret med 80rd. -  

  

      Steen  Citanterne anføre for sig at Almindingen ike er matriculeret, uagtet der findes 4 

angrændsende som ere matriculerede, at Bøx:sedlerne ike ere tinglyste, og at 

ingen Eiendomsudviisning er skeet, samt at de har exerceret adskillig Eiendoms 

brug, sluttet Contracter om Deeler i denne Strækning, ført Processer og 

tilveiebragt hævds vidner. Hvad tingsvidnerne ang:, da er det sandt at de ike ere 

tinglyste paa den almindel: maade, men maae dog blive gieldende, da den maade 

at tinglyse dem paa er skeet før Fr udkom. Fogden har ved bortbøxlingerne udviist 

Almindingens Grændser, hvilket i sær sees at den bortsolgte Engerdalen, hvor af 

Kongens Dominans sees. Brugen af hugst er ike beviist in continua ferie. 

Hævdsvidnerne kd og ike blive af nogen styrke, som Deels Parterne beslægtede 

deels vidner i deres egen Sag. De fleste af de bøxlende have og været opsidder  

  Side 24   paa de gaarde som nu procederer - Kongen har 1726 og 1776 giort fredlysning, 

hvilken sidste er lovlig forfulgt. Concl: Comissions Dommen stadfæstes. Kammer 

Advocatens Salar: betaler Citanterne med 100rd. 


