
 

 

Østerdalen sorenskriverembete 

Pantebok nr. 6 (1765-1795) 

Tinglysingsdato: 28. september 1772 

   Side 282 Da Enken Sigri Engelbretsdaatter Sørberge af mig haver været begiærende, at 

ieg for hendes Sviiger Søn Ole Jonsen og hands Huustrue (hendes Daatter) 

Giertrud Halvorsdaatter, som haver forpligtet sig til med Klæde og Føde, saavidt 

som mueligt er, i hendes Leve Tiid at forsyne hende, vil oplade den liden, 

Præste Enke Sædet i Øvre Reendalen tilhørende og paa Sørberge beliggende 

Plads, som haver været hendes Salig Mand Halvor Ingebretsen imedens hd 

levede, og siden den Tiid hende i hendes Enkestand, tilladt at beboe og bruge, 

saa bekræfter ieg herved, at naar bemeldte Ole Jonsen med benævnte hands 

huustrue Giertrud Halvorsdaatter, saadant deres Løfte opfylder, skal og maa de 

herefter begge deres Lives Tiid nyde besidde og bruge samme Plads under 

disse Vilkaar, at de for det første, som Leye af Pladsen til mig eller 

effterkommende Eiere af dette Enke Sæde, Aarligen om Sommeren imellem 

Paaske og Mikkelsdag, naar paakræves aflægger, saalænge som bemeldte 

Enke Siri Engebretsdaatter lever, 2 Ugers eller 12 Dages, men efter hendes 

død 4re Ugers eller 24 Dagers Mands Arbeide. Dernæst at de Pladsen 

tilbørligen i Standsætter og Holder, samt med behørige Huuse og Bygninger 

forsyner og vedligeholder, dem selv til Brug saalænge som de lever, og mig 

eller efterkommende Eiere af Enke Sædet til frie Eiendom og Besiddelse efter 

deres Død, det er, Eiendom og Besiddelse uden nogen Slags Paastand eller 

Betalings Fordring af deres Arvinger. Fremdeeles at de omkring Pladsen paa 

Alle Siider, den søndre Side undtaget, saavidt det der tilkommer een af Berge 

Mændene holder Gierdes Gaarden, til Freed for mig og Andre Naboer i 

forsvarlig Stand. ydermeere, at de, saavel hvad Pladsen selv betræffe, som 

hvad Alt Andet, hvad deraf kand være afhængende, Angaae, ikke uden min 

Tilladelse endten mig eller Andre til Fornærmelse og Fortræd breder sig viidere 

ud eller Griiber meere om sig end ræt og lovligt kand være. Endeligen og over 

alt at de i Alt hvad tilbørligt er imod mig eller tilkommende Eiere af dette Enke 

Sæde viiser sig tienstvillige, hørrige og lydige og altsaa i alle Maader, 

efterkommer de Pligter, som dem som huusfolk paaligger og vedkommer, 



saasom ieg i Andet Fald for mig eller efterkommende Eiere af Enke Sædet 

forbeholder den Ræt uden Lov og Dom, samt uden nogen til Pladsen 

henhørende Tings Giengieldelse, af bemeldte Plads at udstøde Dem. 

Reendalens Præstegrd den 22de April 1772. Sigv: Simonsen. (LS) Een 

ligelydende Gienpart er og læst med saadan Paategning: Alt hvad  

 Side 283  ovenstaaende Bygsel Seddel indeholder, og af Magister Simonsen deri er 

forlanget og foreskrevet, antager ieg herved paa min og min Huustrues Giertrud 

Halvorsdtrs, samt begge vore Arvingers Vegne. Reendalens Præstegaard den 

22de April 1772. Ole Jonsen O:I:S (LS) Til Vitterlighed underskriver Ole O:ES 

Engebretsen Sletten (LS) Even Embretsen Bolstad (LS). -  

 


