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Extrathing den 25de oktober 1902

No.57
Auktionsskjøde til Aktieselskabet Hoens
Øvre møller.

Auktionsskjøde. Auktions-
forvalteren i Eker, Modum og Sigdal: Gjør
herved vitterligt: Ved tavngsauktion af-
holdt den 25de januar 1892 kjøbte grosserer
Ingvald Braathen i Sundsvall ved sin far Hans Braathen eiendom
med brugs 11 under gr.78 Hoens øvre møllebrug af skyld m.3,13 og
brnr.12 under samme gaardsnummer, Kværnebækken af skyld m.
0,72 i øvre Ekers thinglag for Kjøbesum kr.14.000. Nævnte Ingv.
Braathen afgik ved døden den 22de novbr. 1896 og efterlod som eneste
arvinger sin moder enkefru Regine Braathen og sin søster frk.
Thea Braathen, der overtog hans bo som myndige og selvskiftende
arvinger. Nævnte fru Regine Braathen afgik ved døden den 7d sep-
tember 1900 og efterlod sig som eneste arving sin nævnte datter
frk. Thea Braathen, der som myndig og selvskiftende arving
har overtaget boet efter hende. Ven haandgivelse af 5te novbr.
d.a. og kontrakt af 5te mai d.a. har derefter frøken Thea Braathen
solgt de nædvnte eiendomme til aktieselskabet Hoens Øvre møl.
br. for kjøbesum 25.000 - fem og tyve tusinde - kroner, samt er-
statning af nævnte procesudgifter i anledning en proces angaaende
møllerne med 1600 - seksten hundrede - kroner. Af kjøbesummen
er kr.5000 afgjort ved en 1ste prioritets pantobligation pa 20.000 -
tyve tusinde - kroner der er udfærdiget den 26de septbr d.a. og som
thinglæses samtidig med nærværende skjøde. Eiendommen der
allerede er tiltradt af kjøberen den 1ste juli d.a. sæøges med de
rettigheder, tilliggelser og forpligtelser med hvilke frøken Braa-
then har eiet samme. Af kjøbekontrakten hidsættes paa for-
langende den punkt 4 saalydende: "Frøken Braaten garanterer
kjøberen at den paa eiendommen anmærkede obligation kr.700,
thl. 11/1-1887 ikke repræsenterer nogen reel hæftelse, men kan hun
ikke skaffe obligationen til veie til aflæning, da den - saavidt
vides - er bortkommet", og den punkt 7 saalydende: "For sikker-
heds skyld tilføies, at i handelen medfølger alt, hvad der paa eien-
dommen findes af løst og fast - forsaavidt frøken Braathen til-
hørende, saaledes naturligvis de huse, der udenfor møllebyg-
ningen maatte findes paa eiendommen og tilhøre frøken Braa-
then, med mur-og nagelfaste indretninger samt kakkelovn.
Det bemærkes at eiendommen ved den paaberaabte auktion af
1892 blev solgt efter indførsel for skatter for 1889. Da frøken Braa-
then nu har begjæret skjøde udstedt direkte til nævnte aktieselskab
er det jeg herved som auktionsforvalter i henhold til det foran
forklarede de ved auktion benyttede konditioner og i øvrigt passe-
rede til "Aktieselskabet Hons Øvre Møller" skjøder og overdra-
ger nævnte Eiendomme gnr.78 brnr 11 og 12 i Øvre Ekers thinglag 
af samlet skyld m. 3,85 dog saaledes at hjemmelen bliver mig
uvedkommende. For dette skjødes skrivning er til stats-
kassen betalt 5 kroner.

Eker, Modum og Sigdals sorenskriverem-
bede den 22.oktober 1902. Claus Urbye

 




