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~ol. 187~ C 7timus 24 s.) Nicolaj Hersleb Ramm, Lieutenant og kongelig 
) 

1800. ) Skov-I nspecteur over Røraas og Fr ider iksgave !f 
søndenfieldske Skov Circumferenser Giør vitterligt: det i Følge

fra 
mig indløbne Forlangende udi Skrivelse af 4de Junii d~øraas 

Verks Directeur E.O. Knoph grundet paa vedlagt bekræftet Afskrivt 

fra det nordenfieldske Bergamt til samtlige Herrer Participantere 

udi Røraas Værk af 9de Martii 1798 indeholdende en KQngl. aller

naadigst!~) Resolution Dm endeel af den Reendalske Almimdings Bort

skiænkelse til Bøygde" øvre Reendalen m.m., blev til denne Bort

skiænkede Deels Adskillelse fra den øvrige Alminding, Aar 1798 

den 3die Julii en Raadeel~ Opmærknings Forretning begyndt udi Lars 

Giermundsen søndre Undsets Sæterboelig udi Storlægden, ved hvilke 

efter foregaaende Indvarsling mødtes~ Paa Røraas Værks Vegne Kul

foged Mikael Brinchmann~ og Kul Controleur Niels Rartz og paa 

egne og samtlige øvre Reendals Gaardemænds Vegne Lars Giermundsen 

søndre Undset, Matis Embretsen Romenstad, Knud Jonsen og Berger 

Pedersen, Hogsæt, Erik Jb-ensen Bjøntegaard, Tollef Eriksen Berger, 

Giermund Halsteensen Nordset, og Ole Jensen søndre Høye. Den for

meldte Kongelige allernaadigste Resolution l~der forsaavidt samme 

denne Forretning vedkommer saa1edes~ Afskrift. Pro Memoria. Paa 

bol. 1-87- det Kongelige Rente Kammersallerunderdanigste Forestilling har det 

21 deallernaadigst behaget hans Mayestædt under f.M: at resolvere 

saaledes: Vi ville allernaadigst skiænke den saakaldede øvre Bøyg 

i Reendalen, elle~ de 22 Gaarde som er~ udnævnte i den cons~ituerede 
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Foged Dorfs Specification af ~ October 1792 den af Røraas Værks 

Participantere foreslagne tilligemed den af bemeldte Almue BeBoere 

ansøgte Streking af den os tilkiendte Reendalske Alminding (nemlig) 

fra Raadeel Punkten imellem Tøndset og Reendalens Præstegielde over 

Gloføk-Fieldet; lille Siølensiøe-Klætten tvers igiennem Qvelvet 

over Borrefield og Rødvola i l~ linie til Gaslen Søes Udløb samt 

hvad der ligger væsten og ved Femunds Elven, fra dens Udløb af Gas

len lige til Biøxbækøyen, følgende bestandig Femunds Elven fra 

GaslensUdløb og fra Fæmunds Elven skal da ved Bjørbækøyen Raadeele 

skiære lige i "Vest mod Grønna El vs Begyndelse paa Vilkaar j at Al

muen efter Vort Rente Kammers Skrivelse af 2B de December 1792 ud

skifter, tilligemed deres Hjemskove saavel den dem ved den ergangne 

CommissionB Dom og overHof Rets Dommen tilkiendte som fornævnte den 

nu skiænkede.Almindings Part, hvorimod Almuen skal fraholde sig fra 

al slags Hugst i den Os forbeholdne Part af Almindings-Skoven, dog 

skal Røraas Værks Participantere være forbeholdt same Ret til Skov-

Effecter ogsaa i fornævnte Almuen nu skjænkede Almindings Part som 

efter Anordningerne tilkomer Værket i de dem underliggende Circum

ferencer. Fiskerierne ville vi, at skulle være Almuerne fremdeles 

forbeholdne; dog uden st samme til dette Brug tildeeles nQgen Stræk

ning af Skov, hvorimod det herved forbydes Røraas Værks Participant

ere at lade til Kulbrænding borthugge den Krat og anden Skov som 

findes ved Bredderne af de Steder dersøges af Fiskerne, og er dem 

til Hyltter og Varme. uundværlig etc. etc. Bergamtet nordenfielsk 

den 9de Martii 1798. Helt-zen. P-.C. Dons, Willemssen. Til Samtlige 

Herrer Participanter: i Røraas ~Værk. Gienpartens rigtige Overeens

stemmeise med Originalen bekræftes af. Tronhjem den 14de Martii 

1798., Krogh. Angeli. Knudtzon. Rigtig Afskrivt testerer Knoph. 

De mødende øvre Reendals Bønder bade her anmærket: at den i o~enstaa-

ende Kongelige allernaadigste Resolution nævnte Specification af 
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den constituerede foged oorff hvorudi samtlige øvre Reendalens 22 

Gaarde ere opgiven som deeltagere til en allerunderdanigst ansøgt 

Gave af Almindingen, er en Vildfa~else, hvilken oorff nu selv er

kiender udi en Skrivelse til Alm~en; troer derfor: at 4. af disse 

Gaarde, nemlig: Hannestad, Grøtten, Knudstad og Dalen, maae ansees 

som udeeltagende udi den her omhandlede skjænkede oeel af Almind

ingen; da disses Eier. aldrig har havt Brug udi denne Alminding, eller 

taget oeel udi Omkostningerne ved den om sammes Eiendoms-Ret førte 

Proees; eller nu tilsidat ansøgt om Deel af samme; men skulle des

uagtet; som d'a:g ey formodes, disse 4 Gaardes Eiere blot paa denne 

Grund: ved en Vilfareise at'være blevne indbefattet udi foranførte 

allernaadigste Resolution.paastaae Andeel udi her omhandlede skiæn

kede Deel af Almindingenj da forbeholde Eierne af Bøygdens øvrige 

18 Gaarde sig herved derom; allerunderdanigst at ansøge en nøyere 

Bestemmelse. Man begav sig. nu til .den afmæ]'kede Stræknings norderste 

Grænse, men da Deeleforretterne ikke her erkiendte Tøndset Præste

gields, men T~lgens Præst&gields Udmarker at modstøde, lod han sig 

af Parterne forelægge det af Herr Lieutenant Wessel i Anledning af 

Proeessen om denne Alminding i Aaret 1783 optange Situations Kart 

~. som da blot viste Almindingens Raadeele paa denne Kant at gaae over 

Spidsen, af Elgfieldet i et østlagt Løb over Orv dalen til et ube

stemt Sted paa Fieldet G10føgen - denne Lbnie blev derfor efter 

bemeldte Carts Udvisende Løb opmærket, udi en fuldkommen 1ige Linie 

fra ,den øverste Spid~af Elgfie1det over den høyeste Brud af Orv-

l .. 1Sa.! dallen (som er det Sted paa MyrfToerne hvor begge Orvbækkene be

gynder, den eene at rinde i Nord og den anden i Sør) til og paa den 
tn-r1-;
;-() 	 Høyeste Ryg af Gloføkfie1det og blev denne Linie, forsaavidt Skov

marken i Dølen strækker sig ved Ophugning og Steenvarder betegnet.t 

G10føgens høyeste Ryg bliver siden Deele indti1 dens sønderste største 

4 deHøyde hvor Landmaaler Varden befindes. Den Julii begav man sig 
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. til den nøgne Fieldsiette mellem Gloføyen sidstmeltie sønderste 

Høyde og lille Sølnsiøkletten, men da mellem disse tvende Steder 

ingen Skov befantes og man desuden kan see fra et Sted til andet, 

blev herimellem ingen Mærker opsadte. Fra lille Sølnsiøklettens 

høyeste Sted (denne kaldes og Jopolsakletten) bemærkede man det 

herfra sig visende høyeste Sted paa Borfieldet, mellem hvilke 

tvende Steder over det saakaldede Qvelvet Denne Dag og den følgende 

ste Iulii en aldeeles lige linie blev ophuggen igiennem Skoven og 

udi samme opsadte Steenvarder i saadan Afstand, at man kun saa fra 

een til anden. - Fra formeldte høyeste Sted paa Borfieldet blev 

dette Fields høyeste Steder antageD for Deele indtil det Steed paa 

sames sæder.ste Ende, fra hvilke Deele linien brekkes ned· til Gaslen-

Siøe. - Under denne linies Oparbeidning giennemQv~lvet forlod 

Kul=Controleur Hartz Forretningen, da andre bestemte Forretninger 

ey tillod ham længere at blive ved denne, som blev længer ved~ 

varende end formodet. Kulfoged Brinkmand derimod vedblev nu eene 

fra Værkets Side. - Den 6te Julii blev Opmærkningen mellem Rødvolla 

og Gaslen Siøes Udløb foretaget, men her opdagede man i Særdeleshed 

Følgen af det fremlagrle Wesselske Karts Uovereensstemmelse med Situa 

tionen, hvis større Nøyagtighed ved dets Forfatning vel heller ikke 

ku ne ab'ees nødvendig. Paa dette Kart, efte~ hvilke formodentlig 

Grændserne for den Kong. allernaadigste Save til Reendøhlerne er 

bestemt, befindes Gaslen Søe at ligge ganske paa den østre Side af 

den lige linie, man kan forestille sig trukket giennem lille Sølnsøe 

kletten, Borfieldet og Rødvola Høyderne; men iNaturen befindes denne 

Søe at ligge meget væstenfor denne linie og hvoraf Følgende bliver: 

at i Steden for efter dette Kart den heele Sølendal i sin fulde 

Bredde har været øvre Reendalen bestemt lige ud til Vanddraget af 

Femunds Elven, en vigtig Deel af same nu afskiæres ved en Tverlinie. 

Her indtraf tillige den Vanskelighed at Parterne ligesaa lidet som 
Kartet bestemt kunae udviise hvad som kaldes Rødvola og ble 

derfor eenige om at antage den høyeste Spidse af Fieldet som 
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i Samenhæng med Bo?fieldet støder mod Sønden frem imod Elven mellem 

Isteren og Gaslen Siøe for Rødvola fra hvilke den forhen i Nord og 

Syd løbende Deele Linie her maatte brækkes til et sydvestligt Løb, 

for at kune komme lige imod fæmunds Elvens Udløb af Gaslen Siø, 

hvilken Udløb denne Linie dog umueaig kunde naae, da same forinden 

stødte paa Gaslen Søes nordvæstlige Side. omtrent midt for Gaarden 

eller Pladsen Gaslen. Dette Raadeele blev forsaavidt Skoven stræk

ker fra det formeldte Sted hvor den støder.paa Søen og og imod foden 

af fieldet Rødvola lige paa dens høyeste Spidse ophuggen udi en 

fuldkommen Lige Linie og udi same opsadt saa mange Steenvarder som 

den saa ringe Tilgang paa Steen ville tillade. Da nu fæmunds Elven 

er bestemt til Raadeele lige fra dens Udløb af Gaslen Søe og til 
deBiørbækøyen hvor det igien viger af fra same, begav man sig den a

Julii ned ad Elven til Gaarden fæmunds Sundet og da Parternepaa 

begge Sider vare meget uvisse om hvad der-kaldes Biørbækøyen, søgte 

man herom Underretning hos Eieren eller __Beboeren af fæmunds Sundet, 

Hans Ander-sen, som sagde sig herom at være vidende-, og udviste her

paa en hans Gaard tilharende Engeslette beliggende omtrendt 1/4 Miil 

søndenfor Gaarden og ligesaa omtrent 1/4 Miil op fra fæmundsElven, 

~ 	 alt paa østre Side af same; og sagde denne Engeslette at være det 

man kalder Biørbækøyen, og under dette Navn forhen .at være udviist. 

Giennem denne Engeslet løber en Bæk op ad mod Nord og derved falder 

først udi fæmunds Elven strax nedenfor Gaarden fæmun~sundet da der

over pa.a det Wesselske Kart denne Bæk er giveL sit Løb mod Væsten 

udi F.æmunds Elven og givet Navnet Bjørbækøyen.. For nu efter yder ste 

Muelighed at følge det bogstvelige af den denne Forretning bestem

mende allerhøieste Resolution, bleve samtlige eenige om, fra mitten 

af denne Engeslette Bjørbækøyen efter Compassets Udvisende, 

at bemærke L~bet i Væst mod Grønnen Elvs Begyndelse, der da ud

viste at aursiøbekkens Udløb fra væstre Side, udi fæmunds Elven 
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omtrent kom til at falde ud i denne linie derfor antages; at fra d~ 

te Bækko's eller Oursiøbekkens Udløb i femunds Elven skal en lige 

linie opmerkes lige i Væst mod Grønna Elvs Udløb. Denne linie ble\ 

og saaledes den følgende Dag ophugget- og med Steen Varder betegnet 

dog kun til op paa det høieste af Aasen mellem femunds Elven og 

Grønna Elv da linien som afmærker de Zde maalte Mileder ved Opmaal

ingen til det Wesselske Cart 1783 blev bestemt til Grændse~ for 

øvre og ydre Reendalens Eiendoms=Skov, omtrent her, fra Nord til 

Syd skal have sit løb. Da nu denne linie, som paa dette Sted be

grændser ydre Reendahlens Eiendom Skov ey fantes opmærket, saa vil 

da først, naar dette skeer, viise sig, hvor denne nu ophugne Linie 

formedelst at stAde paa samme maae sluttes, forinden den naaer" 

Grønna Elv, som siges ganske at have sit løb inden ydre Reendals 

Grændser. - Endelig anmerkes, at ved denne Raadeele Opmærkning, Ut 

alle de Linier som ·ere ophugne igiennem Furu Skov, saasom mellem 

Lille S~nsiøkletten og Borfieldet, Rødvola=Spidsen og Gaslen Søe 

og fra Oursiøbekkens Ous og op til ydre Reendalena Raadeele' • 

--

de nærmeste furutræer paa begge Sider af disse ophugne linier af 
et 

og til ere mærkede: de paa Almindings Siden meCWA. og de paa Reen

dals Siden med et B. Da nu saaledes denne Raadele Opmær.~ings Forrf 

ning efter ovenstaaende allernaadigste Resolutiona Bestemmelse med 

mueligste nøyagtighed var tilendebragt, blev denne Forretning slut1 

et paa Aastædet mellem Oursiøbækkens Udløp i fæmundsElven og Grøn

9dena Elv den Julii 1798. NicolajH • Ramm (l5). 

Rett avskrift. 

Hamar, 31. mai 19B3. 

Etter fUl~ 


