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Christen Jensen Muurmester 

           og 

Gunni Andersen Tømmermester 

 

Bliver herved af Høje og 

Welædler Magistraten ud 

meldede og beordrede 

at begive Eder efter 

De herrer Skifte Commis 

sariers i afgangne Ma 

Dame Maren Niels Giedsteds 

Enckes Stervboe Deres be 

giering, , til Een bemelte 

Stervboe tilhørende og 

paa hiørnet af Torve 

og Lille Kongens Gade 

beliggende brøgger gaard 

for samme med alle 

denne Tilhørende Muur 

og Nagelfaste Apperti 

nentier at inventere 

samt Taxere og Vur 

dere, hvad den udi 

alt til auctions efter 

retning kand være 

værd, Denne Forretning 



 



 

foretages udi ales Ved 

kommendes overværel 

se, hvor efter sam 

me beskrevne under  

Eders Hænder i Raad 

stueskriver-stuen 

indleveres. – Kiøben 

hauns Raadstue den 

9de Novembris Ao 1757 

 Efter Welbemelte 

Magistratens an 

 ordning 

          (sign)  J H N Nissen 

 

Efter foromstaaende 

Høje og Welædle Magi 

stratens respektive or 

dre have vi under 

teignede Mestere ind 

funden os paa aae 

stædet for at inven 

tere og Vurdere af 

gangne Madame 

Maren Salig Niels  

Giedsteds Enckes Tilhø 

rende, samt paa hiør 

  



 



 

net af Torve – og Lil 

le Kongens Gade be 

liggende brøgger gaard, 

der saaledes befindes : 

Bygningen udtil Torve 

gaden bestaar af 13n 

Fag, Muur og Eege- 

tømmer bindings 

Verk, Tvende Etager  

Høj med en grund 

muuret Kielder un 

der 11ve fag, Ind 

kiørsel af en Port 

paa tvende Fag, 

I Porten er opgang 

af Een Trappe, Zie 

ret med gelehn Verk 

der ved een Stue 

paa 3½ Fag, over 

alt Paneelet og ma- 

let, I Veggene er  

Tvende smaae Skabe, 

og omkring Kackel 

ovnen Ziiret med hol 

landske Steen, her næst 

  



 



 

een Stue paa Tvende 

Fag, Ligeledes Panee 

let og mahlet; der 

ved een Forstue paa 

Eet fag, Paneelet  

og mahlet; herved 

 er een Stue paa 

Tvende Fag, deels 

Paneelet, og deels 

betrocken, under 

Loftet Paneelet, og 

over alt malet; 

Nock een Stue paa 

tvende fag, Loftet 

ziiret med Stocktur 

arbejde; Veggene 

Paneelet og ziiret 

med Skilderie ma 

ling, Een alcove. 

Dernæst et Kiøcken 

paa Siuv fag med 

aaben Skorsteen; 

gulvet Lagt med 

Fliiser, Fyrstædet be- 

lagt med jern Pla 

der og Skorsteenen 

  



 



 

hvilende paa een 

jern Stang, Ved 

ommelte Kiøcken  

er eet Lidet Spiise 

Kammer, her ved 

eet Senge Kammer 

over alt Paneelet 

og mahlet. Udi 

anden Etage er en 

Sahl paa fem Fag 

Paneelet og mah 

let, Nock en Sahl  

paa Tvende fag 

Ligesom forige; Der 

med eet Spiise Kam 

mer Paa et fag 

bare Vegge, Disse  

Værelser er alle  

til gaden; indtil 

gaarden er ind- 

rettet til Malt og 

Stencke Kammer, Lof 

tet under Taget er  

indrettet til Malt 

Loft, samt med en 

Liden afdeeling af 

  



 



 

bræder,  Udtil Lille 

Kongens gade, er 

een Muur og bin 

dings Vercks bygning 

paa 14 fag, heel Tag 

Tvende Etager høj 

med en qvist,  over 

Tvende fag, første 

eller underste Etage 

indrettet til brøg 

gers og Ved Kam 

mer, Een aaben 

og behørig Skorsteen 

Een brøgger Kaaber 

Kiedel af ohnge 

fehr 12 Tønders stør 

relse behørig Kar 

og en Kiølle, alt 

udi Complet stand. 

I anden Etage er 

Malt- og Korn Lof 

ter; Loftet ligeledee 

des der over til 

Korn Vahre. Udi 

gaarden er een 

heel tag Muur og 

  



 

 



bindings vercks bag 

huus paa 10 fag 2de 

Etagier høj, med en 

Spitz over Tvende 

Fag, Forneeden 

indrettet til Tven 

de Vogn Remisser 

og Stalde rum til  

4re Heste, med tilbe 

hør, anden Etage 

til høe loft og hved 

kammer, under 

Taget, Nock een 

halv Tag Muur 

og bindings Vercks 

Siide bygning paa 

10 fag tvende Eta 

gier høj med Kiel 

der under Tven 

de fag der ved 

udi første Etage 

eet Kammer til ad 

skilligt brug; samt 

Een Skarn Kiste og 

Tvende Locumer. Een 

Trappe opgang i gaar 

  



 



 

den, beklæd med Duck 

Verck og Paneel; 

under bemelte Trappe 

er et Due huus be 

trocken med jern- 

staaltraad; tillige 

med et Sand huus. 

Paa samme Repose 

er indgang til eet 

Spiise Kammer paa 

Tvende fag. I an 

den Etage er eet 

Værelse paa 5 fag 

bare Vegge; der ved 

en opgang, Een For- 

stue paa fire fag 

over alt Paneelet 

og mahlet; derover 

er Loftet udi eet 

Over alt i forbe- 

melte Værelser fin 

des een jern bieleg 

ger ovn paa jern 

foed; og ellers zii 

ret med 6 Messing 

Knapper, Een Vind 

ovn med behørig Tromle 

  



 



 

og Rør paa 4reMessing 

Piller, og ellers zii 

ret med 12 Messing 

Knapper; Een dito lige 

leedes og ziiret med  

Een Kaaber Plade 

oven paa det øver 

ste Støcke, endnu Een 

dito paa jern foed 

med behør. Et Tem 

melig stoert gaards 

Rom broelagt, hvor 

udi er en Portion 

fersk Vand med 

opstander og behørig 

jern Pompe Redskab 

tilligemed en Løgte 

med behørig jern stang. 

Af brand Reedskab 

fandtes det behørende. 

Fornevnte Bygninger 

og grund, som er 

jordfrie tilligemed 

alle dets tilhørende 

Muur og Ngelfaste 

appertinentier saaledes 

  



 



 

som de findes Specificerede 

Vi hermed efter Vores 

Skiønsomhed og disse Tiders 

Omstændigheder til aucti 

ons efterretning Taxerer 

og Vurderer for den 

Summa 7600 Rdr, skriver 

Siuv Tusende og Sex 

Hundrede Rigsdaler 

Courant x) Kiøbenhaun 

Den 11te Novembris Ao 1757 

 

(x) Mellem linierne står :    Frieheden undtagen) 

 

G Andersen  Christen Jensen 

 

Ligelydende med den ind 

leverede originale For 

retning 

 

(sign) Feste               xxx 

 


