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Østerdalen sorenskriverembete 

Pantebok nr. 8 (1806-1817) 

Tinglysningsdato: 9. desember 1807 

Afskrivt: 

af det Kongelige Rentekammers Skrivelse under 24~ Februar 1798 til 

Hedemarkens Amt: # Paa Kammerets allerunderdanigste Forestilling, har det 

allernaadigst behaget Hans Kongelige Majestæt under 21 de d:m: at resolvere 

saaledes: Vi ville allernaadigst skiænke den saa kaldte øvre Bøigd iReendalen 

eller de 22 - Gaarde, som ere nævnte i den constituerede Foged Dorffs 

Specification af 5mOctober 1792, den af Røraas Værks Participantere 

foreslagne, tilligemed den af bemelte Almue seenere ansøgte Strækning af den 

os tilkiendte Reendalens Alminding, (nemlig fra Raadeele Punkten mellem 

Tøndsets og Reendalens Præstegielde over Gloefløikfieldet, lille Søllensiøe 

Kletten, tvers igjen nem Qvælvet over Borre Field og Rød Hvola i lige Linie til 

Gaslen Søes Udløb, samt hvad der ligger vesten og ved Fæmunds Elven fra 

dens Udløb af Gaslen, liige til Biørbækøyen, følgende bestandig Fæmunds Elven 

fra Gaslen Udløbet og fra Fæmunds Elven skal da ved Biørbækøyen Raadeelet 

skiære lige i vest mod Gronna Elvs Begyndelse) paa Vilkaar: at Almuen efter 

Vort Rentekammers Skrivelse af 8~ December 1792 udskifter tilligemed deres 

Hiemskove saavidt den dem ved den ergangne Commissions Dom og 

Overhofrets Dommen tilkiendte, som fornævnte dem nu skiænkede Almindings 

Part, hvorimod Almuen skal afholde sig fra al Slags Hugst i den os forbeholdne 

Part af Almindings Skoven, dog skal Røraas Værks Participantere være 

forbeholdt samme Ret til Skoveffecter ogsaa i fornævnte Almuen nu skiænkede 

Almindings Part, som efter Anordningerne tilkommer Værkerne i de dem 

underlagde Circumferencer, Fiskerierne ville Vi at skulle være Almuen fremdeles 

forbeholdne, dog ud en at samme til dette Brug tildeeles nogen Strækning af 

Skov, hvorimod det herved forbydes Røraas Værks Participantere at lade til 

Kulbrænding borthugge den Krat og anden Skov, som findes ved Bredden af de 

Steder, der søges af Fiskerne og er dem til Hytter og Varmerum værlig - Videre 
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fritagee Vi allernaadigst Almuen i Reendalen for at udreede Kammer Advocaten 

ved Commissions og Overhofrets Dommen tilkiendte Sallarium, af Beløb i alt 
~ 

130m, og tillade derhos allernaadigst, at de ved Retten anlagde Sager, 

angaaende de af Almuen forøvede Hugster i de Østerdalske Almindinger, maa 

ophæves og frafaldes - Endelig ville Vi allernaadigst overlade Røraas Værks 

Participantere den heele øvrige Os tilkiendte Strækning af Reendalens 

Alminding, irnod at disse blive pligtige: a: at holde sig alle de Bestemmelser 

Fol. 113a 	 efterrettelige, som fra Vort Rentekammers Side nu eller i Tiden maatte findes 

fornøden til Almindings Skovens Conservation og forstmessige Behandling, til 

hvilken Ende der ogsaa skal til Vort Rentekamrner indberettes, hvor stort 

Qvantum Saugtømmer hvert Aar i Almindingen bliver hugget - b: at Almuen 

forbeholdes i bemelte Almindings Strækning den Adgang til Græsning og 

Sætterbrug, som den hidtil har havt - c: at dersom mod Forrnodning Værkets 

Drivt i Tiden skulde ophøre, hiemfalder formeldte Strækning til Os, og d: at 

Røraas Værks Participantere vedtage at gotgiøre Vores Kasse aarlig 250mtil 

nogenlunde Erstatning for de paa Commissions Sagen medgaaede 

Omkostninger - Hvilken Hans Majestæts allernaadigste Resolution, af hvilken 

Bergamtet nordenfields er meddeelt fornøden Communication til Efterretning for 

Røraas Værks Participantere, herved communiceres Hr Legations Raad til 

behagelig Efterretning og videre Bekiendtgiørelse for vedkommende Almue 

saavelsom Fogden - Rigtig Afskrivt Bendeke 

Rett avskrift 
Hamar, 11. februar 2011 
Etter fullmakt 
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