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Sm. 05118992 A. 544- Overhoffretten 

HBRlBK Domsprotokoll 1790 

Side 7 

Torsdagen den Ilte Feb[ 1790 
No. 5 (ord. No. 1) 

Lars Giel'Dumd8en med fleer:e A1mues Mænd af Reendahlens Przstegield contl1l Kammer 

Adv0C8tat 

Da Kammer Advocaæn paa Hans Majestet Kongerls vegne. foruden at benevne Freedlysings 
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Instrumentet af27g Novbr. 1726 [oversIrØket: og 13de feb 1776] ved de adskillige af 

Fogderne fra Aaæt 1717 indtil1753 udstzdde, vel ei lovligen tinglyste. men vedde optagne 

Tings Vidner bekræftede. Øvrigheden anviste, Rente Kammeret communicerede og ti I 

Indtægt og Høe Skarens Svareise beregnede Bygsel Sædler paa Pladser. Høe Slatter Szttrer. 

Havn og I;skcrie samt den l te Octob. 1727 ved Qaarden Bngerdahlens Salg, alt beliggende 

udi Tviststykket af den Reendlblske Almiading, bar tilatrækkeligen oplyst at Kongen udi 

deae Inta'Yallo ovec denne Alminding har exerc:emt alle jura dominii diæcta saaledes som 
Lovens 3d Bogs 12 Cap. foreskriver; Saa vil præliminaritcr blive· at afgiøre Imo. hvorvidt 

Citantcme e~er den største Decl at den Rcendahlske Almue kan i følge Lovens 3d Dogs 12 

Cap 2 art. siges at have· f~get Hævd paa den heele angrænsende Alminding ved siden Tiid 

efter anden at tilsnige sig et og andet ulovligt Brug uden for den indskrenktde usUm fructum. 
hvortil de i Følge Loven vare hiemlede. Hagen AdeJsæens Gule tings Lovs Ting Duds 

Dalken l Bogs IS Cap. udviiser, at allereedc udi det IOd Secu10 de Norske Almindinger. som 

Hen-eløsc Ting. bleve anseede so~ et Regale, hvormed Kongen til Nødtørft .Forlehnedc den 

angrzndsende Almue med en indskrænlcet Nyte og Brugs Ret, men forbeholdt sig selv 

Dominium dinSctum med Orund Rd og alle Jorddrottelige jura over samme. saaledea at naar 

ilogen oden Kongens Loff byggede eller optog noget Stykke udi Alminding da tilhønJe 
samme Kongen, da Ahninding skulle vm. som den havde været at ArriJds Tiid baadc i 
henseende til sin Vidde og Strækning. som Lovens Talemaade ved oven og needen 
tilkie~degiver. . 
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De efterfØlgende Konger uru Norge har fulgt samme Grundsætninger uru deres Love, 

dog med den Forskiæl, at naar det med Vidner blev beviist at nogen havde besiddet noget 

Stykke adskilt i fra Almindingen i 30 Aar og meere, da 
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Være den, som det havde, for den Sag angerløs; 

hvilket sees at Kong Magni Lagabæthers Landsbrigde BaIken 61 Cap. hvor det heeder 

at naar Kongens OmbudsMand sigter nogen at have taget noget fra Kongens Alminding, og 

Bygd den uden Kongens Tilladelse og den som sigtes, [overstrØket: og dersom] siger at have 

haft det uru 40 Aar eller længere. da om Kongens Ombuds Mand mistroer ham, skal han føre 

Vidne derpaa, som skal sværge om det er Eyendom eller Alminding; hvilket Ligeleedes er 

igientaget ud.i Hagen Hagensens FrosteTings Lov LandsLeye Balken 32 cap. og Christian 

Qvarti samme Balkens 58 Cap. med den Forskiæl at den. som saaledes sigte.s eller Beskyldes. 

bør beviise at have haft det udi Besiddeise udi 30 Aar og meere. af hvilke kilder Vores 

nærværende C 5. Lovs'Bogs 3-12 Cap. 1 og 2 art, som følge samme Principia, ere tagne, 

nu betragtes Lovens 3-12-2 art. samt de gamle Love, hVOIpaa samme grunder sig. saa 

andsees klarligen at en gandske Alminding som et Kongetigt Regale. ei kan hævdes. da den 

forudsætter, at samme som bestemt ved Grændse Skiæl og Mzrker, skal forblive baade i 

henseende det øverste og yderste, som den haver været fra gammel Tiid. 

Naar lovgiveren derfore udi lovens 3-12-2 art siger: at naar Kongens Foged sigter 

nogen at ha~ taFt noget fra Kongens Aln1inding m.v. Saa Soupponer:cs vel at Grændaemc aI 

en saadan Alminding kan forrykkes og blive uvi~se som just er casus i denne Sag, men aldrig 

at Almindingen paa nogle Miiles Strækninger, S88 gandske skulle udgaae arMinde, at man 

skulle verseal in subio. om at det var K9Dgens eller pri vats Eyendom. Hvorudover lovgiveren 

alleene i første TIlfælde tiUader. at et saadant Stykke, som i 30 Aar og meere, har været 

slåldt: NB. ved Oierde, Skizlmærke [overstrøket: ogrnnnslrutt: eller] Indhægning fra 

Alminding (thi eUers kan det ikke siges at være skildt fra samme) saa bør Possessor blive 
Side 10 

For den Sag angerløs. ey alleene, som det synes saa meget paa de almindelige 

Grundsætninger om Hæv~ men fornemmeHgen" paa den Uvished om Orændseme. om at 

saadant Stykke nogensinde har hørt til Almindingen eller ikke. Hvilket Lovens Talemaade udi 

3 Bogs 12 Cap. 2 art synes at tilldendegive, hvor det heeder, sigter eller som de gamle Love 

udtrykker sig. mistroer Kongens Foged. NB ey beviser. at det er 30 Aar siden, at det blev 

skildt"fra Almindi ng da være den. som det-haver. for den Sag angerløs. 

Hvom følger. at Loven ikke synes at tillade nogen at fange Hævd paa en heel 

Kongelig AJmindJng, men vel paa nog~ af samme, som i 30 Aar ved Indhægning har været 

-
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skildt fra Almindingen, og gaaer det ikke an udi dette Tilfælde at concludere fra en Deel til 

det gandske. 

Hvortil kommer at det ville synes at stride i mod alle Principia juris og VOIeS Lovs 5

3-3 art. at en gandske Almue (som i henseende Almindinger ere forlehnede med deslige 

Retigheder, som Lovens 3-12 cap. 5 Bogs 10 Cap. og 11 Cap. foreskriver, skulde ved et 

ulovligt og snigs Brug som ved Fogdens største Agtpaagivenhed ey kan forekommes udi saa 

vidt loflige A1mindingers Strækninger, hvor de have Tilladelse at opholde sig for at drive 

deres lovlige tilkommende Aaviike) skulde '1amde fange Hævd paa saadanne ulovlige 

Rettigheder som Saug Tømmer Hugst og Oprydninger. In.v. saa de uden for Lovens bydende 

og deo dem forlehnede usum fructum limitatum hvor uhiemlet tilvendet sig tveItimod 

Lovgiverens Meening. som vil at A1mindinger skal forblive oven og neden, som de have 
været fra Arrilds Trid, hvilket in genere som en almindelig Regul i henseende [overstrØket: 

dend] hæ1e AJmindinger presopede synes at burde fØlges. og hvorfra in Spede kunde 

admiteres den Andtagelse, naar de rele Orændser imellem Kongens Alminding. og de om 

samme 
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Beliggende private Ejendoms Marke og Skove ikke er bekiendte eller kan bevilses, og 

Kongens Foged sigter nogen for at have indtaget et stykke af Almindingen og Brugeren 

beviiser, at samme i 30 Aar har været skildt fra Alminding og brugt under hans Gaard, da 

være hans for denne' Sag angerløs. 
For det andet bliver præliminariter at undersøge, om denne Reendalske Alminding 

kan henføres til en Konge eller Bøygde Alminding, da Erfarenhed lærer~ at disse i henseende 

Almuens Rettigheder saa fors1ciællige Almindinger, ved, den alt fortærende Tiid, 

Forglemmelse og Uvildenhed som mueligens kan være Casus i denne Sag saa ofte bliver 

omvexlede med hinanden. 

Imidlertid mangler her dog alle criteria til juridice at admittere denne sidste for 

Citanteme saa favorable Meening, deels fordi at de ikke udi Overeenstemmelse med Lovens 

3-12-15 art. som SamEje Berettigede har hugget i denne Almindings Skov efter hvad enhvers 

Lod kunde taale, men pro arbitrio, deel~ fordi at de ei i saa Tilfælde. efter den her i Landet 

brugelige Vedtzgt har ladet sig udviise og uddeele de nænnest ved deres Gaarde beliggende 

Almindings Strækninger, som kaIdes Kanning, deels f~ de Kongelige Fogder mesten Deel 

fra Begyndelsen af ikke Seculo har bortbygslet Pladser m.v. og Rømas Kaaber V ærk uden 

mcognition har benyttet sig af denne Alminding, og det uden ~lce fra Almuens Siide, som 

ikke var at formode. naar de dertil havde været SamEje berettiget. 



-
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Dette f011ldsatt bliver altsaa at paalåendc Imo Om den Landstrækning af Skovog 

. 	Mark som Freedlysnings Instrumentet af 13 feb 1776 opgiver som Alminding 2 Miile fra 

Reendahls Bøygden øst efter til Fæmund Søen og inden den Pø Situations Canet anbragte og 

fra alle Siider antagne Raae Decls Linie fra Reendah.lens [overst1'1lket: Fæemarker] fonnærker 
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Imellem den gamle Rilga Linie, samt Tyldahlen Aamodt og Tryse} er og bør være Reendahls 

Bøygdens Byendoms Mark umiddelbar med ~ under Oaardene enten ved Hævds Brug i 

Almindingen. eUer ved Skiøde og andre Hiemmels Breve eller ved nagle imellem Almuen 

om Almindingens Deeling indgangne Contracter, fravundet Kongen? 

Eller 2do om den Freedlyste I..and.strækning bør være Kongens Eyendom. som en frie 

og frelst Alminding i Følge Lovens 3 Bogs 12 Capitul? 3U. hulen hvil.kc Grændser og Dcele i' 

Mærkcr denne KongeliF Alminding bør beataae?•
Foruden at benevne at de 10 Hævds Vidner, som Otanteme have 

• 

ført om dette 

formeentlige hævdede Tømmer Hugst og Brug i Alminding~ qvæstionis, fOT den største Deel 

er dem nær beslægtede og besvogæde, ja tildeeJs indlemmede med dem udi den omprovede 

[innskutt:Tømer] Hugst, Su have de [ovet'8trØket ligeledes] tillige grundet deres Vidnesbyrd 

paa andies ja paa Citantemes eget Udsigende som kan sees af deres Svar paa Actors lSd 

Contra qvæstion, ei hel1~ har de provet eenstemmigen om en in continua serie uafbrudt 

Tømmer Hugst, som dog i TiJfælde af Hevd vil blive et VæsentJigt Reqrisitum. men kun om 

enkelte Gaarders Brugs Ret, og det ikke engång Aarligen. 

Deres Provemaale ere tillige forskiælige henseende til Aavirket, Stædet Tuden og 

Persohneme, og bekrefter udi øvrigt intet videre end Opsiddcmes Brug tiJ Gaarderne Høgsets. 

Horset&. Mømb og Bøllstad, og i hcmseende [innskutt: til] dem ere de ikke engang bestemte 

nok om 30 Aars st4dige og uafbrudt TØmmer Brug, naar man regner terminus a qvo fra Aaret 
1753, da Bygsel Sedleme ophørde indtil Pæedljsningen den 13de Feb!. 1776. 

Hvortil kommer, som allerede in prælumnaribus er beviist at nogle fue 0aan1er udi 

en bevislig Alminding enkelte og utilJadelige Brug og Aavirke 
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Ikke kan virke Hævd pa en gandske Alminding imod Regelen: tantiwn præscriptum, 

qvantum Possessum. og det ~meg~ mindre som disse ei alleene formedelst det per 

Beneficium legis forlehnede Brug udi Almindingen. men endog som Bygsel Mænd har hatt 

Enge Slutter, Sætter og Fiske Vand i Alminding for Bygsel. Høe Skatt og Landskyld, ei ved 

saadant løst Aavirke, desuden interumperet ved ~ysningen, ey kan hævde Almindingen, 

som et Regale fra Kongen. undtagen de paa den Maade, Som in præliminaribus er vist. havde 

indliægnet visse Deele dera!. ~ en privat Eyendo~ hvilket Citanteme ikke har go4tgiort. 
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Ugeledes er det med de første Vidner og forskiællige datis i Sagen bleven 

til8~kkeligen oplyst at Røraas Kaaber Værk, som lemus interveniem i Sagen, paa Grund af 

Bergordonantzen ai 23Qsi Juli 1683 St, 900 Januarii 1736 og 2700 Decemb 1752 og det den 

bevilgede usum fructum gratuitum i de publique Skove over Hævds Tiid nomine regio 

exerceret cJen fornødne Skovs Brug udi Almindingen qvæstionis, og derfra drevet Aarlige 

adskillige 1000 læster Kull, foruden Tømmer og Rust V~ anlagt Smelte Hytter, først den 
gand.ske Disposition ved at indkrone Skoven, uden at Citanterne eller deres Fonnænd derpaa 

har anket eller som fonneentlige Bjere paastaaet Recognition eller Stam Penge. 

HVadde afCitanteme fra Amet 1732 til 1752 imellem sig uden Fogdens eller 

Øvrighedens Samtykke indbyrdes opret.1'ede Deele Contracter om Almindingen qvæstionis 

belcrzttCr, saa kan samme saa meget Plindre komme i nogen Bet:ragtnptg, deels fordi de har 

declt det som de ikke har ejet. deels fordi det har vææt længe førend den TId [oversuøket: 

førend] de have begyndt 
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At vindivere den paastand formeentlige Hævd. 

Hvad de udstædede Kongelige Skiøder at 18de ~ 1662 og 1~Novb 1668, som 
vel ere forfalskede efter den gamle Stilum curiæ:nemlig til Fields og Fiære etc 1 betneffer, saa 

har dog Kongen i samme forbeholdet sig sine Regalia og Reluitions Rett, og aldeeles ikke 

expresse fraskrevet sig sit Dominium directum til Almindingen qvæstionis oden for det de 

angrænscnde Beboere udi Loven forbeholdte Brug. 

U_~.~gt;Afra 1697 og frem adi Tøden har , 
.lA4v,.t ~;;,;:t~.t., •. , .0.........ø..a.4.~,..;."l'S~ ~:"'~""SOm: A l..;.....&H.. .'-~.-~•.Jt.~~_,~,,~.~ ttæ~llng;........ ~1UU1g.t
.. 
~~~1"aliiiPi,!.s~·bortSOlgte IoJ:Ciept Mømb. f t 

Hom~Q&~~baI'.aiidmdcml1dforBøxelæage;'uøe.s1aitt·erbolåt.. 
B 11irSi!tf.eY"U.... '·pj..1- . 'R ... _ s.....- '11 .. _ de ik:ke h hatt ti .-IIøø "...~ MIW. Y_.9g'~h'~ hVl........... l ave om~l. naar' 
.de'1Uemtedevift:1!Yt;n? at saoDrie. 

Forgiæves indvends herimod d~ at den Constitu~ Stiftamtmand Vogt til Rente 

Kammeret førde Correspondence udi Amt 1734, hvor han statuerer at disse Almindinger ere 
solgt fra Kronen. 

Imo, fordi han contraduerer sig selv ved fra Aarene 1733 til 1735 at attestere 

bortbygslinger udi Recndahls Alminding. 

~ Existerer Auctions For:ret.tninger af 20de og 22de AugyM 1726 over endeel 
Kongeligt Gods og Almindinger. 

3Jig.BtICongeligt~Rt,~~Qctob 1~. hvormed de ved bemeldte Auction • 

opbudne Almindinger ere forbeholc:kl: usolgte fra Kronen. 
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Hvad de gamle Pergaments Brev at 9de Septbr 1581. Copier at en 12 Mænds Dom 

stadfæstet ved Laugtings Dom at 9de-Septb 1585 og et Docmnente at 1582. betræffer. saa 

beviser de ei andet. end det som de egentlig indeholder. nemJig gamle Raae Deele 
Side 15 

Som bestemmer Grændseme imellem Reendahlen og lei Sogn, men ingenlunde bestemmer 

de Orændser om nogen privat Eyendom eller de paastaaede 4 Strækninger at Udmark og 

Udraster, øg kan samme ei hiemle dem andet end det j Følge Lovens 3 Bop 12 Capitul 

tilkommende Almindinp Brug, for enhver Bøyg~ som tilgnendser Almindingen. 

Foregaaende Beviser da til sttæ1dailigen at om endog den Reendahlske AJmue udi Formaals 

Tiiden har haft nogen Eyendoms Rett til denne Alminding, har de dog i Mangel at Lovlig og 

udi rette·nid effectueret paa anke. hvorudi sandayiillgderes notoriske Pattig~ som dog 
jwidiiæ ei kan komme i Betragtning, kan være Aarsag.labt deres Rettighed, ved det at 

Kongen bestandigen liar exeroeæt Dominium Directum over AJmindingen qvæstionis og 

Citantcme med Pormænd derimod lam nydl deelS at forlehne; deels at Bygsle Brug i samme. 

Hvad·derimod f;Ie til· den Reendahlske Alminding henhørende Grændser og Skieine 

Mærker. betræffer som e.re bestemte al Co.ssariemefra den paa Situations Cartet fra K i 
nordvest fra Ty)dah1ensR~le og til C, Syd ved Aamodts Raaedeele m.v. Saa harde haft 

saa megen meere billig Grund til at antage denne Deele Linie, bestemmende s~ efter 2de 

geometriske Miile, da de fleeste at FO$den luell til Brug comederede Rydnings Pladser. 

Engeslaatter og Piske Vande, ere [innskutt: beliggende] østen for denne Linie. 
Thi kiendes for Rett: Commissions Dommen bØr ved Magt at stande og Citanteme at 

betale Kammer Advocatens Sallarium for denne Rett med 80 rdr. 

At udreedes 8 Uger ~r denne Doms lovlige Forkyndelse under adferd efter Loven. 


