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Und-erskrevriQ i'iejerist A n t o {r H a r t v i g

HenTikSen'Kurvenose,Sælseroverd.ragelogenåellgt

skØd-erherved-ti1 Årbejd-snand' Aag e H ans e o' Kragholrn'

den rnig 1fø1ge Skøde, tinglyst d"en Bl ffaj 19t+' -ul1inØTende

Ejend.on ]itatr' Nr' 18 \ af Ilenninge, Skrøbelev Sogn, d.er staar

skylåsat for Hartkorn 2 å Alb'

Overåra.3e1sen onrfatter Ejenåommens rette Tilhøren'åe

og Iilliggenåe af Grund, de d-erpaa værenåe Sygnlnger og å1sses

mur. og nagetfaste Tilb ehør, hvorund-er er in6befattet 2 Kakkelovne,l

I Kornfur, I lndmuret Yaskeked-el, 1 Pumpe samt Borcl og ;.Iylåer i
-'--1

snisekarnmeret. E:rdv1åere rned.f ølgeT de- trlf Bt ed'evæf ende Gard'in:**

stæng:er og Rullegardiner, hr/or saaåanne forefind-es, Traadhegn

ved- Flønsegaard.en samt alle i llaven værend-e Træer, Suske og

Plantninger.
Ier er lkhe $ælgeren bekend-t svamp eller trusbukke i

:-t
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Bygningerne.

0verårap;elsen er 1øvrigt sket paa f ølgende vilkaar:

1,

Køberen overtager Ejenåom&en m'v. d,en 1t september

d.Å,, roert Bygningerne staar allered-e fra iåag f or hans Regning

og Rlsiko i lldebrandstilfælåe, hvoraf fø1ger, dt han er beret-
r^1-^:^^.^^+-.1-*-i-ænn nnrf a* qnrrantlo qgmmP



paa anord-ningsrnæsslg hlaad-e,

2.

Ålle af Ej end.ornmen gaaend.e Skatter og Åfgifter samt

$eptember å,4, som Skæringsd_ag,Srand.kontlngent opgøres med. l_ t

Sælgeren betaler indtil d_enne Iato og Køberenåerefter,
7

A1le mect- Skøåets ÅffatteS-se, Stempllng og Tinglysnlng
forbundne Omkostninger udred.es af Køberen, raeåens Sælgeren be-

a
sørger og bekoster Ejenåommen frigjort for pantegæld..

9s_ 
d"1 nu u1u1"*l {rte-ja1pg Å a s e 

_ 
H a n s e n,

kontant har betalt den akkord-ereåe Købesura J,40o Kr., gentager
t T e T u s.1 n d. e f i r e H u n d- r e d, e ( r o n € r, og

han ved sin lvfed.und.erskrift paa Skødet har forpligtet sig ti1 a\i
opfylde d.e løvrigt for Hand-elen aftalte Tilkaar, saa skal d_en 

i
!forannævnte .Ojend-om herefter tilhøre ham rned d-e samme Rettighed.er,

Byrd.er og Forpligteiser, hvormed. aen h1d.ti1 har tilhørt m1g, i
' ilvllken Henseend.e d.et bemærkes, at d.er paa Ejenåommens Fo11o i

Panteregisteret er tinglyst Deklaration om Byggellnie i Henhol6

t1l 'lov Nr. 27, af LgzB.

af llensyn til stempei- og Gebyrberegningen erkrærer l

v1 herved- paa fro og love, åt vi ansætter Værå1en af åen faste
Ejend-oro ti1 5.ooo Kr., medens Resten af Købesummen er Veåerlae

for d-et und-er Overd-raselsen ind.bef,atted-e løsøre" '-

Sælgereu erklærer paa fro og love, åt åer ikke
j
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nen ved. fora.nstaaend.e $kød.e skete Overd-raeelse ti1-
a

træd-es og med.unåerskrives af Sælgerens Hustru.

Ii1 Sekræftelse med. Unåerskrifter vid.nefast.

ls
:=+-

Skov ell-er freåskovspligtigt Areal paa Ejenåommen.
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nil r'Iltterllehed om Underskrlfternes ÆEthed.. Date-



ringens Rigtighed sant oB, at
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At forann@ante EJcndom aed sidste vurdering pr. llt rc&k under
,?. Na lY Q er aurderet tit Ejendowsshgtd tit 2 I O O Xr, herof Grundskgicl

| 0 0olrr. o"g at Frudragsbetøbet t H. t. S s, g, sth. t Loa af Eo tutej
1933 oa Giundstigningsshgld udgor o. - Kr., attesteres.e"
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