
No. 4. C7 Fire og Tyve Skilling                                                                                 E.   
                1790                                                                                  Til  
Gaarden Hornset i Reendalens Præste-                                           Kongen! 
gield Østerdalens Fogderie og Hedemar- 

kens Amt, den 16d Julii 1790 -  

Reendalens Præstegields Indbyggere 

ansøge allerunderdanigst: at maae i 

Betragtning af deres fattige 

Omstændigheder, allernaadigst blive 

skiænket den Skov som under Navn af 

Konge-Alminding, er bleven dem 

frakiendt ved Commissions og Oberhof-

Rettes Dom; Hvilken Skov-Strækning 

som er liggende 2 Miile fra Bøygden, de 

formeene at have i Formaals Tiiden 

været deres Forfædres private Ejendom 

under Præstegieldets Gaarde -  

 De formeene derhos at de, uden 

at kunde benytte sig af bemelte Skov, 

maae gandske blive ruinerede 

formedelst at de, ikke blott ved 

Gaardenes ringe Jordebrug kan 

subsistere; Og de have intet imod at 

Røraas Kaabberværk forsynes med Kull-

Leverance af Skov-Strækningen. -  

                            # 

Øvrighed Hr Legation Raad og Amtmand 

Høyer -  

                            # 

Effter Begiæring allerunderdangist 

forfattet ved Frantz Wilhelm Dorff) 

                     beskikket Procurator) 

I Reendalens Præstegield har vore 

Forfædre og Formændene paa vore nu 

havende Gaarde, excerceret Hugst af 

Saug-Tømmer og Kull-Vedd, saa og øvet 

alle andre slags Brug som kunde 

existere udi Ejendoms Skov og Mark, i all 

den Strækning som fra gammel Tiid har 

ligget inden Reendalens Eene-Mærker; 

Mand effter Mand har forplantet denne 

Effteretning til sit Afkom. Hvoraf flyder at 

vi ikke har kundet forestille os nogen 

Konge-Almindings Tilvære i det gandske 

Reendalen. Ikke des mindre er i vore 

Tiider, giort fra Kongelige Betjente, 

Anfordringer paa store Strækninger af 

Reendalens Præstegields Skov og 

Udmarker; under Navn af, at samme 

skulle være Konge-Alminding.  

           Grunden dertil har for det meeste 

reist sig deraf at misundelige Naboer har 

søgt at tilvende sig meere end de have 

med Rette kundet tilkomme og for, eene 

til Brug at kunde beholde Engeslaatter, 

Fiskevande og Strækninger, med en 

udelukkende Ret, fra Med-Ejerne. De 

have da for Fogden anmeldet, det Stæd 

de kunde have lystet, som udi Konge- 
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Alminding beliggende; Og Fogderne har paa Grund deraf udstæd Byxel-Sedler.  

 Byxel-Tagerne vandt ved et udelukkende Brug paa det byxlede Stæd, 

Opretning for den Ejendom som blev forskiærtset; Med-Ejerne havde ikke Evne til at 

forsvare sin Rettighed og derved blev Byxlingen staaende som rigtig. Saadan Uorden 

og Misbrug tiltog og endelig blev deraf draget den Slutning: at der var Konge-

Alminding i Reendalen. Men aldrig var den bestemt førend ved en i Aaret 1776 

passeret Freedlysning, hvorved den bestemmes at skal strække sig 2 Miil fra 

Bøygden. Ved Commissions Dom og Oberhof-Rettes Dom er dette saaledes fastsadt 

og vi see os derved sadte i den yderste Bestyrtelse.  

 Allernaadigste Konge! Skal disse Domme staae fast, da frygte vi høyligen for 

at vor og Familiers Undergang er viss: Den eene Gaardebruger maae effter den 

anden vandre fra sin Gaard og blive et Offer for Armod og Elendighed. Men ved 

Deres Kongelige Majestæts altiid udviisende Naade og Mildhed for sine arme 

Undersaattere, kan dette Onde standses og vi med Effterslægt blive reddede. Saa 

meget meere tør vi allerunderdanigst haabe dette, som det ikke kan viises eller 

beviises, at Almindingen har fra ældgammel Tiid hafft Tilvære eller saadan 

Bestemmelse som den, der nu for samme er fastsadt. Allerunderdanigst indsee vi at 

Deres Kongelige Majestæt kan ved den fastsadte Almindings Salg, under en offentlig 

Auction opnaae en betydelig Sum fra det Røraasiske Kaabberværks Participantskab, 

da man alt for vel veed, at samme attraaer dens Ejendom, men derhos vide vi og, at 

Deres Majestæt ikke kan see nogen af sine Undersaattere end sige en heel Bøygds 

Beboere, ulykkelig, om end derved kunde sees en betydelig deel Penge i den 

Kongelige Casse needlagt.  

 Det bliver maaske ikke umuelig, at kunde befordre Røraas Kaabberværkes 

Interesse og tillige at see os reddede fra den visse Ruine. Den Skov som findes i 

Almindingen tienlig til Tømmerhugst eller Last er nødvendig for os og undværlig for 

Røraas, og den Skov der ikke tiener til andet end Kullvedd saavelsom Topperne af 

Træerne effter den anhuggende Tømmer- eller Kiøbmands-Last, kan ikke bedre 

benyttes end til Røraas Værkes Tieneste. 

 Tillad da Allernaadigste Konge! - vi allerunderdanigst ansøger: at Deres 

Kongelige Majestæt ville af høy Kongelig Mildhed og Naade, allernaadigst skiænke 

os Almindingen, paa den maade at Røraas Kaabberværk, maae, saavidt 

anordningsmæssig skee kan, derudinden have Aavirke til Kull-Brug. Der gives endnu 

et Stykke Skov og Mark, som nu regnes til Reendalen, men har, førend den sidste 



Grændselinies Bestemmelse mellem Norge og Sverrig, været under det sidstmelte 

Rige.  

 Udi dette Stykke Skov har vi ikke, og kan ej heller med den mindste Grund 

tilregne os nogen Lod; Og dette Stykke Skov, - belejligt for Røraas Kaabberværk, - 

kunde altiid tiene samme til fornøden Aavirkning af behøvende Bygnings-Tømmer og 

Settevedd med viidere, enten effter foregaaende Kiøb eller imod Recognition. Skulle 

Deres Kongelige Majestæt ikke allernaadigst indvilge vor Ansøgning; og Almindingen 

kommer udi fremmede Ejeres Hænder, er det ikke nok, at vi ere udsadte fra 

Skovenes Nytte og Brug til Tømmerlast, men vi kan og frygte at blive paa mange 

Maader fornærmede, udi det Almindings-Brug som Lovene hjemle; Thi Exempler har 

lært os, at hvor Konge-Almindinger ere solgte, har der og rejst sig mangfoldige 

Dispüter og Processer om skeede Indskrænkelser og Fornærmelser i Almuens Brugs 

Rettigheder; Og deslige Disputer ere vi alt for fattige til, at kunde udholde, uagtet det 

mindste Indgreeb ville være alt for føleligt, i sær for Reendalens Øvre Bøygd, thi vi 

som boe udi denne Bøygd, har næsten ikke andet, lige fra Bøygden at regne og hen 

til Almindingen som er 2de Miile, end de nøgne og haardeste Field som til slet intet 

kan benyttes, ja der er heele Field-Strækninger af meere end en Miils Vidde paa 

denne vor Ejendom, hvor der ikke findes et eeneste Træe som i mindste maade kan 

gavne. Derimod er udi Almindingen for Øvre-Bøygden nogen til Kiøbmands-Last 

tienlig Skov, hvoraf Bøygdens Beboere har i fordum Tiid i de haarde og dyre Tiider 

anhugget Saug-Tømmer, som de effter en lang og besværlig Drifft har bortforhandlet, 

for at kunde derved tilkiøbe sig Kornvahre til Blanding udi det bittre Barke-Brød. 

Reendalens Præstegield har altiid været en fattig Bøygd. Dens Gaarders Jorder ere 

ringe og ikke i Stand til at nære sine Ejere med Familier uden anden Nærings-Vej; og 

blottet fra denne, gives ingen Udsigter til Skatter og Contributioners Bestridelse. 

 Beboerne ere faae og deres Formindskelse eller Gaardenes Forringelse ville 

endog sætte denne Bøygd af Stand, til at kunde befordre de Rejsende, og 

Transporter ved Krigs-Bevægelser, da Bøygden i den Stand som den nu befindes, 

neppe nok er mægtig dertil.  

 Det haarde Climat hvorunder Reendalen er liggende, berøver ikke sielden, en 

god høst paa dens smaae Agerpletter, ved streng og tilig Natte-Kulde. Naar nu hertil 

kommer, at vi i det for Norge saa fatale Aar 1789, have mistet en stor deel af 

Jordvejen, ved Jordskreed og Vandflom, saa vil let sees at det mindste Stød som 

endnu kan ramme, vil styrte os i den yderste Armod og Elendighed. -  



 Allerunderdanigst haabe vi: at Deres Majestæt lader Naade gaae for den 

strængeste Ret, særdeles da vi formeene, at det ikkun er Forfædrenes Eenfoldighed, 

deels een og andens Misundelse, og deels Fattigdom der har skildt os ved den Skov, 

vi nu ere blevne fradømte.  

 En allernaadigst Bønhørelse forventer 

 

Allerunderdanigst - 

Paa Egne og Øvrige Almues Vægne under Skriver Vi. -  

Tollef Erichsen Berger         Jachob Nilsen Horset       Giermund Halstensen Nordset 

              (LS)                                     (LS)                                         (LS) 

 Erich Nilsen mømb                                                           Ole Haagensen Hangard  

              (LS)                                                                                     (LS) 

Joen Knudsen Hougset                                                  Iacob Helgesen Biøntegarden  

             (LS)                                                                                      (LS) 

                                                                                        Engebret Povelsen Bolstag 

                                                                                                          (LS) 

Peder Larsen Søndre Unset          Jngvald sen Roussven 

                  (LS)                                                                                 (LS) 

Christen Engebretsen Romenstad                                      Joen Bottelsen Helstad 

                  (LS)                                                                                 (LS) 

                                                 Ole Embretsen Elleuol 

                                                                (LS) 

Ole Erichsen Berset.                                                          Iens Haagensen Høye 

              (LS)                                                                                      (LS) 

Ole Olsen Præstegaarden                                               Morten Estensen Qvernes 

              (LS)                                                                                      (LS) 

Ole Embretsen Aas                                                          Anders Sevalsen Qvernes 

              (LS)                                                                                      (LS) 

 

 

             Til  

Det Kongl: Rente Kammer. 

                                                       til 

K.I.)                                                          Kiøbenhawn  



                                                                                                                                   G 

 

Pro Memoria: 

Efterat Jndholden af det Kongl. Rente-Kammers Skivelser af 16de Octbr 1790 og 3de 

marty 1791 i sin Tiid er bekiendtgiort Almuen i Reendalen, er Samme nu indkommen 

med hosføyede Allerunderdanigste Ansøgning til Kongen, om at skiænkes eller for  

   ./.       taalelig Priis overlades endeel af Reendalens Konge-Alminding, hvorom en 

Erklæring paa det Røraasiske Participantskabs Vegne findes vedhæfted, og hvorhos 

Almuen erklærer sig ingenlunde at ville gaae viidere med de faldne Domme 

betreffende bemte Kong-Alminding, men i dets sted ansøge om Allernaad: 

Eftergivlese af de forøvede Hugster, m:v:  

  Efter de tilforladeligste Kundskaber og Oplysninger, som jeg har kundet 

erholde om disse Egnes Beskaffenhed, befindes: at den Øvre-Bøygd i Reendalen 

har vidstrakte Udmarker, men derhos Liden eller ingen Skov til Udsalg, naar dem 

intet af Almindingen forundes skulde. Deres Nærings-Veye ere kostbare ved Driften, 

og tillige besværlige; Naar deres Agre, som ey ere betydelige, slaae feyl (hvilket ofte 

skeer) have de ingen Resourcer, nu da deres ringe Eyendoms Skove ere udhugne; 

Fiskeriet er uvist og Havne-Gangene maadelige. - Den Needre Bøygd i Reendalen er 

derimod temmelig vel forsynet med Eyendoms Skove. De kunde undvære Lod i 

Almindingen; Men da just Almindingen saa langt i Syd, som Nedre-Bøygdens 

Eyendomme modstøder, skal være af ubetydelig Værd og heller ikke kan benyttes af 

Røraas Værk, ville det dog blive dem vigtig at kunde faae Almindingen overladt, i sær 

fordj de mindre ubehindret kunde nytte sine Sætre og Fæegange. - Den Reendalske 

Almues Ansøgning kan vel ikke uden en foregaaende Local Undersøgning bevilges, 

og til denne kan jeg ikke troe, at nogen dueligere og meere upartisk kunde vælges, 

end Skov-Jnspecteuren Lieutenant Ramm, som i sine til det Kongl. Rente-Kammer 

indsendte Oplysninger i anledning af Directeur Knophs sidste Skov-Befaring alelrede 

har yttred for endeel sin Meening i denne Sag, endskiøndt Almuen i nærværende 

Ansøgning har anholdet om noget meere, end Lieut. Ramm har troet at kunde 

overlades; men man anseer dessuagted dette meere for Lidet eller intet at kunde  

 

Til                                                                                  (tilskrevet Berg-Amtet Norden- 

det Kongl. Rente-Kammer.                                           (fields samt Amtmand Høyer 
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gavne Røraas Værk, med mindre dets Betiænte skulle imod Formodning finde 

speculation udj at sælge Tømmer til Christiania Tømmerhandlere.  

 Vist nok er det, at Reendalens Almue er i almindelighed fattig, og at i hvor 

billige de dem paalagde Skyds- og Veye-Arbeyder, foruden Skatter og andre onera 

kan synes at være, ere de for dem ikke mindre trykkende og byrdefulde under deres 

nærværende Forfatning; og kan jeg altsaa med god Grund tage mig den Frihed at 

fremdeles anbefale disse Jndbyggere til den bevaagne Forsorg og Understøttelse, 

som det Kongl. Rente-Kammer ved enhvær Leylighed viiser for undertrykte og 

trængende Almuer.  

Ringnæs den 24de April 1792.       A Høyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No 4 C7 Fire og Tyve Skilling -  

              1790. -  

 

Næsten Fiorten Aar var ieg i Rendalen, hvor ieg  

Kiender et hvert Menneske Deres Tilstand og Nærings  

Vey baade langt til Fields saavel som i Bøyden, men  

fra den Dag de blev forbudne at Hugge Tømmer i  

Almindings Skoven, begynde deres Nød og Elendighed  

Som oftest fryser Kornet bort saa det neppe kan bruges  

til Brød, og de seer ingen anden Nærings Vej end at  

Levere Kull til Røraas Kobber-Verk, hvilken formedelst  

Veyens Længde, store Besværlighed og Upasselighed ....  

Bøygden, giør disse gode Folk ganske ulykkelige ....... 

Arbeider, Stræber, og Lider umenneskelig ont, .......... 

finder de ey Livets Ophold, Fyrrebark er deres ....... 

og Suur Myhr med Vand deres Drik, den eene ........ 

den anden maae af Mangel sælge deres sm............ 

Gaarde, eller tages fra dem for Gield, og ....... 

ey alligevel hvor de skal finde Livets Ophold.  

Ofte har ieg med inderlig Rørelse været Øyevidne  

til al deres Onde, hvilket er dem uundgaaelig 

uagtet ieg søgte paa mange Maader at under- 

støtte. Hvorfore ieg efter begiær tryggest kan be- 

vidne denne Bedrøvelig Sandhed, og hiertelig  

ønske at Bøyden maatte finde hans Majestets  

allerhøyeste Naade, saa den maatte tillades at  

hugge Tømmer til deres nødtørftige Ophold. -  

Waage Præstegaard den 28de Iuny 1790. -  

                                               (L:S:) J:H: Reinhardt 

 

 

 

 

....... teksten er borte  


