
ARKIVVERKET 

STATSARKIVET I HAMAR 

Sak nr. 201111310 AVSKRIFf side l 
IKMIBAaG 

Solør og Østerdalen sorenskriverembete 


Pantebok nr. 2 (1716-1736) 


Tinglysningsdato: 25. juli 1718 


Fol. 21 a 85: Skiøde paa 6: Skind i Undset 

Niels Roll Borgemester udi Christiania wedtager hermed, og witterligt giør, at som 

ieg paa Auetion holden effter min Sahl: Søster Marthe Dorthea Roll, over hendis 

effterladte Midler og formue haver tilforhandlet mig tvende Huuder uden Bøxel udi 

Syndre Undset, beliggende udi Aamodts Præstegield udi Østerdahlen, saa haver 

ieg igien der af Soldt og overdraget, som ieg og hermed selger Skiøder og 

overdrager, til den Erlig og forstandig Mand Ole Larsen Bachen, og hans 

Arfvinger, Een half Huud eller Sex Skind uden Bøxel udi bem!g Syndre Undset, 

saa som hand mig for bem!g Sex Skind, effter accord og foreening tilfyldist 

fornøyet og betalt haver, Thi kiender ieg for mig og mine arfvinger, ej meere laad, 

deel Rett, eller Rettighed udi Nestm!g 6: skind at have udi nogen maade, men de 

skal følge Ole Larsen Bachen og arf-: for een fri og frelst ejendom effterdags med 

dessen tilliggende udi Ager og Eng, Skoug og Marck, Fisckevand og Fæegang 

saa vit dertil af alders tiid tilligget haver, og med rette tilligge bør, af mig og mine 

Arf-: upaa ancket i alle maader, giørende sig erm!g 6 skind saa nøttig og gavnlig 

som hand best formaaer i alle louglige maader, og hvis imod forhaabning saa 

skulle tildrage, at Erm!g 6 skind blev Ole Larsen Bachen eller arf-: formedelst min . 
wandhiemmels brøst, ved nogen endelig domb, frawunden, da bepligter ieg mig at 

forskaffe hannem igien lige saa gott goedz, saa at hand herudinden i allemaader 

skal blive skadesløes holden. Det ieg med Egen haand og Zignete bekrefter og 

forsickrer. Christiania den 5!g luly AQ 1718. N: Roll (L:S:) 
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