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Solør og Østerdalen sorenskriverembete 

Pantebok nr. 2 (1716-1736) 

Tinglysingsdato: 23. november 1734 

1902: 

Kiendes ieg Underskrevne Ole Pedersen Løfberget, og hermed for alle 

vitterlig Giør, af frj villie og velberaad hue, saa og med min kiere Huustrues ja 
~) 

og Samtyeke, at have Solt og afhendet, saasom ieg og hermed selger, 

skiøder og afhender fra mig og mine arvinger til Mons! Christen Amundsen, 

min ejende og nu paaboende gaard Løfberged kaldet, herudi Elveroms 

præstegield beliggende, som skylder Toe Kskd med bøxsel og herlighed, 

hvor af mig selv effter mine kiere ForEldre udi arv er tilfalden % Kskd, og de 

øfrige halfandet skind, mig tilforhandlet af mine Sødskinde, effter derpaa mig 

givne Lovlig skiøde, under d: 14 Julj AQ 1727: hvilken gaard Løfuerged af 

forbemmskyld, bøxsel og herlighed med samme Ret og ejendom, som dend 

mig og mine forfædre fult haver, hereffter skal følge og tilhøre, bemelte 

Christen Amundsen og sande arvinger, som et frit og frelst kiøb, u igien 

kaldelig af mig og mine arvinger, til fuldkommen odel arv og ejendom, med 

ald dens tilligende saavel gaarden i sig selv, som den derunder liggende 

Setter Madsberged og Huusmandzplatz orebeekdahlen, med samt alt viidere 

som til bemmgaard Løfuerged med Rette tilligger, og af alders tiid tilhøred 

haver, det være sig af Ager og Eng, Skaug og Marek, Setter og Setter 

boeliger, Fiskevand og Fæhgang, til Fieldz og udi Fiere, inted i nogen maade 

undtagen, af hvad nafn det en nefnes kand, giørende sig det alt saa nøttig og 

gafnlig, som best vides vil og kand i alle optenekelige maader, efftersom mig 

derfore haver fuldkommen fornøjed og betalt effter Aeeord og foreening med 

Reede penge =440 Rd! Skriver fiire hundrede og førgetyve Rixd! Courant thi 

kiendes effter denne tiid ieke enten ieg eller mine Arvinger, nogen loed dehl 

eller Rett til bemmgaard Løfuerged, af forbemmskyld, og følgende 

herligheder, i nogen maade at have eller tilreigne, mens i alle maader som 

forbem!, skal og bør følge mer bemmChristen Amundsen og sande arvinger, 



til Evindelig odel arv og Ejendom og i dend henseende ieg herved forbinder 

mig og mine arvinger, for dette kiøb som forbem1at vere og blive atterbemm 

Christen Amundsens og hans arvingers saa fulde og faste Hiemmelsmand, 

som Loven i alle tilfælde en Selgende tilforbinder, Til desto mere bekræfftelse 

haver ieg dette mit udstæde skiøde med min egen haand underskreved og 

mit Sedvanlige Zignete hostrøgt, saa og Venlig ombedet de 2de Messieurs 

Gulbrand Aamodt og Peder Olsen som hosverende Viidner dette til 

vitterlighed at ville underskrive og forseigle. - Datum Heiset i Elveroms Sogn 

d: 13 Nov: AQ 1734: Ole Pedersen Løfberged, Til Vitterlighed effter begier, 

Gulbrand Aamodt (LS), Peder Olsen (LS). 


