1878

Skjøde
Undertegnede Christiane Elisabeth Møller født Beck, Enke
efter afgangne Brygger og Lysestøber Johannes Møller,
der ifølge allernaadigst bevilling af 28 April 1832 fore
vist i Retten d 21 Septbr: 1833 hensidder i uskiftet Boe, til
staaer og vitterliggjør hermed at have solgt, ligesom
jeg hermed sælger, skiøder og aldeles afhænder fra mig
og mine Arvinger til Hr Ole Nielsen med Tilnavn
Nyehuus min eiende Gaard beliggende under ny
Matricul No 124 paa Hjørnet af lille Torvegade
og Kongensgade paa Christianshavn, tilligemed
dens Grund efter Maalebrev af 10 Julie 1711, samt
lige denne Gaards tilhørende Bygninger og Indret
ninger, med det derværende Bryggerie og Malt
gjørerie samt Lysestøberie og sammes dertilhørende
såvel løse som faste Inventarium, (efter meddelt
specification) saa og øvrige muur og na
gelfaste Appertinentier, de i Værelserne væ
rende Kakkelovne, i Gaarden en Portion fersk
vand med Opstander og Jernpumperedskab og
endelig de anordnede Brandredskaber, Alt
saaledes som samme nu forefindes, samt med de
rettigheder og Forpligtelser hvormed jeg hidtil
har eiet Gaarden efter min salig Mands Skiøde
af 26 Martii 1821 tinglest den 2 April s.A. og ældre ad
komstbreve
Ejendommen staar ifra dags dato for Kjøberens
Regning og Risico i alle Tilfælde, hvorfor han og i Til
fælde af Ildsvaade er berettiget til at hæve As
surancesummen, og i det jeg har betalt Ejendommens
Skatter og Avgivter til afvigte 1’Octbr, saa er Kjøberen
pligtig til fra berørte Tid at tilsvare Ejendommens
byrder, ligesom Renten af de i Gaarden indestaaende

prioriteter fra 11’Octbr D.A., imod at han oppebærer
den fulde Løn fra Michaeli Flyttetid D.A. og saa frem
deles al af Ejendommen gaaende Løn og Interesse.
Da nu Kjøberen har fyldestgjort mig for den ac
corderede Kjøbesum 8000 Rbd Sølv, skriver Aatte Tusin
de Rigsbankdaler Sølv, med contant at betale 2300 Rbd Sølv
og med at have indfriet de i Eiendommen
paa 1 og 2 Prioritet indestaaende
5700
8000 Rbd Sølv
ham skal ommeldte Gaard No 124 paa Hjørnet af lille
Torvegade og Kongensgade paa Christianshavn med det
deriværende Bryggerie, Maltgiørerie og Lyssestøberie og
sammes løse som fastse Inventarieum med videre
tilbehør og tilliggende herefter tilhøre bemelte Hr.
Ole Nielsen Nyehuus og Arvinger som fuldkommen
og retmæssig Eiendom fri og frelst for hver Mands
tlltale, hvorfor han fra nu af kan gjøre sig samme
saa nyttig og brugbar som han bedst veed vil og kan.
Alle af dette Salg dependerende Omkostnin
ger betales af Kiøberen uden nogen Udgivt for
mig.—Sluttelig bemærkes : at Bankhæftelsen paa
indbemeldte Eiendom er indfriet og udslettet
af Pantebogen og som Følge heraf er sammes vedhængende Aktieret Kjøberen uvedkommende
Idet jeg indestaar Kjøberen for al Van
hjemmel efter Loven, har jeg, tilligemed min
Laugværge i Vidners Overværelser egenhændigen
underskrevet og forseglet dette Skjøde og kan
samme uden Varsel for mig til Tinge læses og pro
tecolleres.
Kjøbenhavn den 14. Decbr 1840
Sign C Møller fødet Bech
Segl
Som Vidner
Som Laugværge
Sign Niels Nielsen
Johan Møller
Sign Schumacher
Læst i den kongelige Landsoverret, samt Hof og Stadsret i Kjøbenhavn Man
dagen den 21 de December 1840 samt vedhæftede Attest protocolleret
Sign Thomsen

sign xxx

sign xxx

At ingen Kjøbecontract dette vedhæftede Skiøde vedkom
mende imellem Os undertegnede har været op
rettet bliver i henhold til Forordningen af
25 Janvr 1828 hermed attesteteret
Datum ut supra
Sign C Møller født Bech
Sign Ole Nielsen Nyhuus

På arkets bagside:
Betalt Læsning
Forhøjelse
Protocollation
Forhøjelse

9 rbd Sølv
4
1

13
14
6

Er Ti Rbd Én Mark Én Skilling
Sign xxxxx
Sign Schumacher

