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Matr.nr. 2b m.fl. 
Frenderup By 
Dalby Sogn 

Købers Bopæl: 
Frenderup 

pr. Fakse  

Anmelder: 
Poul Opstrup 

Landsretssagfører 
Haslev 

Stemplet med i alt  450 Kr. og 20 Øre 

Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62 = 261 kr. 50 øre 
Næstved Amtstue 17/1-1962 

 

Se kopi af originalt dokument 

 

Købekontrakt 
Undertegnede gårdejer Christian Carl Christiansen af Frenderup sælger herved til 
min søn, forpagter 

Jens Frederik Mørkeberg Christiansen af Vester Egede 

den mig ifølge skøde lyst 11.12.1942 tilhørende landbrugsejendom ’Krinkelkjær’ i 
Frenderup by, Dalby sogn, skyldsat under 

o Matr.nr. 2b  for hartkorn  1 Td. 2 Skp. 0 Fdk.  1 Alb. 
o Matr.nr. 12 for hartkorn  0 Td. 0 Skp. 1 Fdk.  ¼ Alb. 
o Matr. nr. 13 for hartkorn  0 Td. 5 Skp. 2 Fdk.  1 Alb 
o Matr. nr. 14 for hartkorn  0 Td. 5 Skp. 3 Fdk. 2¾ Alb 

med undtagelse af en i marken afsat byggegrund på c. 1½ Skp. land syd for haven, 
som jeg forbeholder mig. Under overdragelsen er indbefattet de på ejendommen 
værende bygninger med disses jord-, mur- og nagelfaste tilbehør, hegn og planter, 
men intet løsøre. Dog er vederlaget for 2 tidligere modtagne heste indbefattet i 
nedennævnte købesum 

Overdragelsen sker i øvrigt på følgende Vilkaar: 

1. Overtagelsen har fundet sted og regnes fra 1. juli d.å. Ejendommen henligger i 
enhver henseende for køberens regning og risiko, og han er i skadestilfælde 
berettiget til at oppebære assurancen til anordningsmæssig anvendelse. 

2. Køberen betaler alle af ejendommen gående skatter og afgifter for tiden efter 1. 
juli d.å.. 

3. Som vederlag for overdragelsen skal min søn: 

 

a) overtage eller indfri og fra 11. juni d.å. at regne forrente 
den i ejendommen prioriterede gæld til Faxe Sparekasse 
ifølge 2 pantebreve oprindelig 5.000 kr. og 8.000 kr. 
tilsammen ved uaf? afdrag nedbragt til  ................................  

 
 
 

Kr. 

 
 
 

12.364,15 

b) overtage eller indfri og fra 11. juni d.å. at regne forrente 
den i ejendommen prioriterede gæld til Creditkassen for 
Landejendomme oprindelig 22.500 kr. uaf? nedbragt til .......  

og nyt lån til samme ..............................................................  

 
 

Kr. 

Kr. 

 
 

21.376,48 

24.000,00 

c) overtage min kassekredit i Haslev Bank med en gæld, som   
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jeg trækker op til ...................................................................  
sikret i håndpanteret i tre for henholdsvis kr. 4.500, kr. 
5.500 og kr. 4.000 tinglyste pantebreve. 

Gælden i det hele til 5 % årlig rente, og 

Kr. 12.000,00 

d) udstede pantebrev til mig i ejendommen for  ........................  
der fra 1. juli d.å. at regne forrentes med 6 % p.a., men 
som når disse renter prompte erlægges, pantet ikke skifter 
ejer og pantebrevets bestemmelser i øvrigt overholdes, 
henstår uopsigeligt og afdragsfrit i min og min hustru 
Caroline Marie Christiansens levetid og forfalder til 
indfrielse i den første juni eller december termin, der 
indtræffer mindst 3 måneder efter den længstlevendes død 
og da vil være at betale til køberens medarvinger efter os 
uden nogen andel til ham selv. 

Pantebrevet, der i øvrigt affattes efter Justitsministeriets 
formular I, skal have prioritet i den solgte ejendom 
oprykkende efter ordinær afdragning på den under a-c 
nævnte pantegæld.  

Kr. 22.000,00 

 I alt Kr. 91.740,63 

4. Omkostningerne ved handelen betaler sælgeren. 

 
Medundertegnede Jens Frederik Mørkeberg Christiansen erkender at have købt 
ejendommen på foranførte vilkår, som jeg forpligter mig til prompte at opfylde. 

Jeg erklærer at være 46 år gl. og gift og hverken personlig, gennem hustru eller 
umyndige børn eller som medlem af foreninger, selskaber eller institutioner at være 
ejer eller bruger af mere end én landbrugsejendom udover den herved erhvervede. 

Medundertegnede Caroline Marie Christiansen samtykker i salget. 

Vi erklærer på tro og love, at værdien af de medfulgte heste udgør 2.200 kr., og at 
der ikke på ejendommen findes skov eller fredskovspligtig grund. 

Ejendommens værdi ansætter vi til kr. 88.000. 

Der forbeholdes sælgeren ret til fra bygningerne på den forbeholdte parcel at sætte 
en rørledning i forbindelse med gårdens vandværk og derigennem tage vand til eget 
forbrug, så længe han selv eller hans eventuelle enke bebor parcellen. 
Denne bestemmelse vil være at tinglyse som servitut på den solgte ejendom med 
påtaleret for sælgeren eller dennes enke. 

Haslev,  26. juli 1960 

Som sælger: 

Chr. Christiansen 

Som køber: 

Fr. Christiansen 

Som sælgers hustru: 

Marie Christiansen 
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Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes 
myndighed 

   Paul Opstrup 
Landsretssagfører 

Haslev 

 

 

Påtegning: 
 
Forannævnte ejendom er under løbenummer 368 pr. 1/9-1956 ansat til ejendomsværdi .............. kr. 85.000 
heraf grundværdi ............................................................................................................................ kr. 29.000 
Fradrag for forbedringer  kr. 0 
Grundbeløb i henhold til § 53 i bekendtgørelse nr. 237 af 9. juli 1958 
af lov om vurdering og beskatning til staten af faste ejendomme udgør ........................................ kr. 21.700 
Afgiftspligtig grundstigning i henhold til § 58 i samme lovbekendtgørelse udgør kr. 0 

Ejendommen udgør en landejendom matr. nr. 2b, 12, 13 og 14, Frenderup by er i matrikulen noteret som 
landbrug. 

Konto: 11.954 

Næstved Amtstue, den 29. juli 1960. 
Ib Hansen - Oass. 

 

 

Skøde 

 
Ved skrivelse af 21. september 1960 fra Matrikeldirektoratet er den forbeholdte 
parcel udstykket fra matr. nr. 2b som matr. nr. 2g af hartkorn 2½ alb., og da køberen 
 

Jens Frederik Mørkeberg Christiansen 
 

nu har udstedt overenskomstmæssigt pantebrev til mig for 22.000 kr. og har forpligtet 
sig til at overtage eller indfri den i købekontrakten nævnte pantegæld og i øvrigt 
opfylde vilkårene for overdragelsen, så skøder og endelig overdrager jeg ham herved 
gården ’Krinkelkær’ i Frenderup by, Dalby sogn, skyldsat under 

o Matr.nr. 2b  for hartkorn  1 Td. 1 Skp. 3 Fdk. 1½ Alb. 
o Matr.nr. 12 for hartkorn  0 Td. 0 Skp. 1 Fdk.  ¼ Alb. 
o Matr. nr. 13 for hartkorn  0 Td. 5 Skp. 2 Fdk.  1 Alb 
o Matr. nr. 14 for hartkorn  0 Td. 5 Skp. 3 Fdk. 2¾ Alb 

med bygninger og disses tilbehør som i købekontrakten anført, idet jeg indestår for 
vanhjemmel. 

Haslev, 1. oktober 1960 

Chr. Christiansen 

 

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og 
skødeudstederens myndighed 
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   Paul Opstrup 
Landsretssagfører 

Haslev 

 

 

Begæres tillige lyst servitutstiftende i henhold til købekontraktens sidste afsnit med 
hensyn til den forbeholdte vandaftagningsret. Påtaleberettiget er sælgeren og 
dennes eventuelle enke. 

Paul Opstrup 

 

Påtegning: 

Indført i dagbogen for Haslev retskreds d. 3. oktober 1960. 

Lyst som endeligt skøde og servitutstiftende. 

Tingbog:  Bd. Dalby I. - Akt:  Skab E nr. 352. 

Underskrifter 
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Kopi af originalt dokument 
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