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haver werit berettiget til gangen 

saa hawer han nock indbuigt gangen 

tet op til afg. Karen Jacob Madsens 

platz, og giort siden fri indgangen  

igennem under Huuset for lofte 

rambs schyld efter som hand siden der 

indrettet til een brøgger gaard, huil  

che   tuende paastaaende i Anders An 

dersens schiøde formoeder jeg at efter 

som Niels Nielsen derudi boet paa  

12 aars tid og icke haver derpaa at 

ancke, saavel som formte Anders An 

dersen fra dend 21 Septr 1669 og 

indtil nu A. 1694 som er 25 aar hand i 

ligemaade icke derpaa at have ancket 

førrend nu, saa  at denne Anders 

Andersens paastaaende til bemte 

gang falder af sig sielf, Dernest 

befindes udi hans Kiøbe Contract som 

hand haver oprettet med Hr Søren 

Rasmussen Hiortshøy af dato dend 

25 Septr  1686 som findes  indført at 

Schall were leveret én Kiøbe Contract 
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Og et Skiøde af dato dend 13 November 

1655 sampt et allenmaal paa dend 

første waaning som at Laurs Skor 

mager hawer kiøbt af welbrd frue 

Margrete Keiton dateret dend 11 May 

1655 huilcke bemte Skiøde og Kiøbe Con 

tract bemte Anders Andersen icke 

hawer fremwist som ieg formoder 

at schall gøre opliusening og forklaring 

til denne omtuistede gang, som af hoes 

følgende allenmaals indhold widere 

kand fornemmis, Efter woris gun 

stige øfvrigheds w.w Borgemester  

og Raads befalling i gaar dend 10 May  

daterit hawer wi underschrewne med 

byens alenmaal og forslaged, een 

Margrethe Sal. Sigfred Friisses waa 

ning   pladz her i friheden ligendes, 

Da befindes dend først udi breeden 

til adelgaden, med halfstolpe paa beg 

ge sider, imellem H Henddrich Lauter 

bachs og Johan Blom barberers waaning 
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Otte Siellandsche alen, og udi lengden 

førige tiufue (40?) og 6 allen, Som strecker 

sig til dend gang som H Lauterbachs 

arwinger tilkommer og tilforn der 

fra Solt efter derom oprettede Con 

tract og forEning, til bekreftning 

at Saaledis er maalt og befunden 

under woris egene Hender, huilcket 

wi og Saaledis efter gunstige øfrig 

heeds befaling udi retten lewerer; 

Christianshafn dend 11 May 1655 

 

Mads Sørenssen Mads Jensen 

Egen haand egen haand 

 

Hans Friiss  Eigen haand E.N.S 

 

Forschrewen af originalen at were  

een Rigtig Copie kiendes jeg 

 Jacob 

 Sørrenssen  Byeschr 

 

Efter Slig foromrørte beschaaffenhed 

formoeder ieg at bemte  Anders Andersen 
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blevwe forrelagt af weledle Magistra 

ten at forschaffe bemte Kiøbebref og 

schiøde sampt allenmaalet til at Con 

ferere med dette allenmaal som her 

hoes følger om det sig Saaledis for 

holder som forschrewene Mands allen 

maals forretning for klarer, I fald 

at Anders Andersen icke af Magistra 

ten blef forrelagt at forschaffe bemte 

Kiøbe Contract og Skiøde, at mig da 

maatte bewilge at faa Copie derudaf 

som formoedis at schall findes her paa 

Raadstuen iblandt Christianshavns 

Skiøders Concepter, Dette forschre 

wene allenmaals forretning for= 

klarer at afg. Laurs Skormager er  

blewen Solt af welbrd. Frue Margrete 

Keiton 8 Sellandsche alen udi breeden 

til adelgaden som kaldes liden Torve= 

gade og udi lengden førgetiuve og Seiz  

allen som Strecker sig til dend gang 

som H Lauterbachs arwinger tilkom 
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og welbrd Frue Margrete Keiton til 

dennem haver Solt for siden igien er 

blewen Solt af Lauterbachs børns for 

myndere til afg. Jørgen Knif Hattemager 

efter Skiødet af dato dend 15 Novemb 1664 

og samme dag hawer afg. Hrr Canceli 

Raad og Borgemester Christen Andersen 

schiødet bemte Lauterbachs børn arwin 

ger denne forberørte gang udtil Kongens 

gade tillige med huuset udtil Kongens 

gade, som af bemte Jørgen Knifs Skiøde 

dateret dend 15 Novembr 1664 videre 

det forklarer og findes disse ord i bemte 

Skiøde og Kiøbe Contract af dato dend 12 

janvary 1658 indført saavel som fri 

wandfald ud til Kongensgade og den liden 

udgang sammesteds efter som dend 

nu brugt begreeben indheignet og 

forrefunden er, Derefter er bemte 

Jørgen Knifs Huus blewen Solt paa auc 

tion til Johan Meyer som Skiødet af  

dend 19 Juny 1677 som herhoes 
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Følger, des widere formelding, og imidler- 

tid saa lenge at Laurs Skormager 

hawer bort til sammen med Jørgen  

Knif hawer mand icke hørt eller for 

nummet nogen Stridighed om bemte 

gang ei heller af afg. Laurs Skormager 

da det blef Solt paa auction dend 23 

May 1677 til Johan Meyer af Laurs Skor 

mager nogen prætension i nogen maa 

der er scheet, ej heller saa lenge at 

Laurs Skormager lewet hawer haft nogen 

Striid eller ancke paa bemte baggang 

førend nu at Johan Maier det til  

Svend Andersen Seiglings mand 

med profit hawer Solt og afstaaet 

efter for omrørte Skiøde og ad 

komst brewes widere formeldinger 

paa andre maader end som det 

Johan Maier Hattemager er Solt 

paa samme maade hawer hand det 

fra sig igien Solt og da befindes efter 
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Elovius Mangors allenmaal af dato 

dend 2 april 1694 at were foran 

dend østre Kandt ved bemte liden torve 

gade udi breeden 14 allen 1 quart 1 ½ tom. 

fra fornte gade af og langs ind ad grun 

den ved dend Syndre Siide udi Dyben 

48 allen 1 qtr 3 tom, bag til i dend we 

stre Kandt udi breeden 14 allen 1 qtr og 

dend liden gang indtil Kongens gade som 

Johan Mayer en lougen adkomst 

brewe sig paa beraaber imellem  Hr 

Niels Møllers angrendsende leie waa 

ninger paa dend westre og Anders 

Andersens Eiendomb paa dend øster 

siide Hvorudi ermte Anders Ander 

sen schall have sin Rigtighed efter 

sine adkomst brewes formelding, 

Strecker sig foran i dend Syndre 

Kandt mod bemte Kongens gade udi 

breeden 1 allen 3 quqrter 5 tom paa 

 begge Sidder udi lengden – 32 allen 
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2 tom bag til i dend Nordre Kant udi 

Breeden 2 allen 1 quart og nu be 

findes at Jørgen Knif Hattemager og Jo 

han Mayer hawer haft udi Dybden fra 

gaden af 48 allen 1 qt 3 tom og derimod 

afg Laurs Skormager efter bemteMands 

allenmaals formelding hawe kun haft 

46 alen udi dybden hvilken lengde An 

ders Andersen i ligemaade nu til 

kommer, befindes da efter bemtetuende 

allenmaals forretninger at afg Jørgen 

Knif og Johan Maier at tilkomme de 2  

allen 1 quartr3 tom lengere bag til 

wed Johan Maiers Huus ens som for 

Anders Andersen Sampt med fri 

gang udtil Kongensgade på lengden 

32 allen 2 tom efter forberørte Skiødes 

widere formelding, og som Anders 

Andersen forregiiwer udi hans indlæg 

at hans formand Laurs Pedersen 

schall hawe een quist med een vind  
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udi udtil bemte gang huorudi icke 

sig Saaledis befindes, Mens er et  

half tag huus med bag deklem Opsat langs 

med bemte  gang og icke heller hawe no= 

gen wandfalds tag Draab udtil eller i 

bemte gang, og huad sig ellers i anders 

andersens indlæg forregiwes at hawe 

paa dend Nordre Siide 15 fag Huus, og  

i dend Sted Johan Meiers Huus som 

hand hawer Solt, icke strecker sig vide 

re, som for dend westre ende af gangen 

og er ungefer 2 allen Breed dog uden 

nogen tag Draab eller fortoug til wo 

ris waaningers wandfald, Da huad sig 

Anders Andersens indlegs forregi 

wende sig om de 15 fag huus, Da er 

indris samme herved om udi sin 

naar der bliiwer der op imod buigt 

da henger bemte15 fag huuss Muur og 

tømmer paa min grund som ieg 

nu til Svend Andersen hawer Solt 
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ungefer 1 quater meer og mindre efter 

lod og linie, som for øyen noch er synlig 

Mens formedelst for goed Naboschabs 

schyld, haver det Saaledes i min tiid 

henstaaet, huad sig belanger Anders 

Andersens forregiwende at ieg hawer 

ingen tag Draab eller fortoug til bemte 

Anders Andersens waaninger wandfald 

hvor udi hand Sparer sin Sandheed, Da 

kommer det mig noget Sert for, 

at efter som mine adkomst brewe 

som her tilforn er ommelt og herhoes 

følger liuder, Saavel som fri wand 

fald udtil Kongensgade og dend  

liden udgang sammesteds, som er 

efter forbemte Elovius Mangors 

allenmaal udi lengden fra min gaard 

og udtil Kongens gade : 32 allen 5 tom 

formoder ieg at were fortoug noch 

og der langs med afgangen af forbemte 

Lauers Skormager og sampt Skipper 
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Niels Nielsens Huussetz Biugning og 

icke deraf at were Nogen tagdraabs 

wandfald udtil eller i bemte gang. Saa 

wit som bemte =Huussets biugning  stre= 

cker som er =32 allen og 5 tom og 

efter som Anders Andersens ilgemaa 

de forregiwer at hawe wandfald af 

sine waaninger udi den nu om 

tuistede gang, saawel som at hawe 

windewers udsigt dertil, Da for 

moedes at bemte Anders Andersen 

forschaffer sig paaberaabte Skiøde og 

adkomst brewes bewilling, som 

hand endnu derpaa ey hawer udi 

rette fremlagt, endog hawer ind 

lagt udi tallet 10 Støcker med Kiøbe 

bref Skiøder og Transporter og 

icke et eneste ord derom findes 

omrørt, i fornte brewe, Mens  

som befindes øyensiunlig uden Skiø 

de og adkomst bewilling at have 
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Een Rendesteens wandfald udi bemte  

gang, og hand det udi hans indleg refe 

rerer at wil betalle hvis omkostning 

til broelegnings reparation Kand er 

fordres, Da efter som hand endnu 

derom icke hawer fremlagt nogen 

friheed eller bewisslig adkombst 

Kiøbebref og Skiøde at hawe paa sam 

me Rendesteens wandfalds udløb 

formoedes at hand forandrer bemte  

Rendesteens wandfalds løeb ind 

paa hans egen til Skiøtte grund, 

huilcke forschrewene Anders Andersens 

Indlegs der udi indgiiune u bewisslig 

forregiewende, formoder ieg for 

hans tiltalte derfor fri at blive 

og mig fattige endfoldige Mand for 

hans u billig mig paaførte og til 

føyede process uden nogen billig giiwen 

Aarsag, efter som at anders ander 

ssen hafde til Kiøbenhafns Byeting 
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wed sin fuldmegtig Johan Bull la 

det protestere dend 23 April 1694 og 

icke mit udgiwene Schiøde til Suend an 

dersen som beviises med een ud= 

schrift under Hr Tønders haand af 

bemte dato som herhoes følger, Des 

widere forklarer af Slig aarsager ieg 

blefven foraarsaget at lade bemte  

anders anderssen beschicke som af 

min underschrewene beschickelse, af 

dato dend 30 April 1694 som herhoes 

følger des videre formelding, huor 

paa ieg formoeder af weledle Magistra= 

ten at faae erstatning hoes bemte  

anders anderssen for denne mig 

forwoldende Processis omkostning, og 

forwendter herpaa allergunstigst 

Retmessige Domb, og ieg forbliwer 

 

Datum Christians Welædle Magistratens 

Hafn d 13 Juni 1694 ydmyge Tiennere 

 Johan Meyer 
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Item en beskickelsse som for 

retten blef læst og paaskreven, 

Anders Pedersen procurator 

møtte paa Margrete Suend anderssens 

weigne og producerede et Indleg 

Saaledes liudende, 

No 24 

E Bræm          Høy og velædle welbuirduge 

Herrer Hr Præsident 

Borgmeestere og Raad, 

 

Effter som Anders Anderssen Brøgger 

mig her for retten haver ladet Ind 

Stefne anlangende een liden gang, 

som ligger til det huuss eller waa 

ning ieg af Johan Meyer hattemager 

paa Christitanshavn haver kiøbt og 

mig til forhandeled liggendes udi 

amagergaden imellem Mickel 

Bløckert bagers huuss paa dend ene  

og fornte anders anderssen Brøggers 
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Huuss paa dend anden Siide der  

Sammesteds, huilcket forskrevene 

huuss med huusse biugning og gaards 

rom Jordfrj grund og Eiendomb, Saa  

og med ierne Kackelowene panelwerck 

og alt huis nagelfast befindes, Item 

ald anden des rettighed, udj lengde og 

breede oppe og Nedre, Saavel som fri 

wandfald udtil kongens gade, og dend 

liden udgang der sammesteds, efter 

som dend nu biugt, begreeben ind 

hegnet og forrefunden er, aldeelis 

intet deraf i nogen maade under 

tagendes, ieg min huustrue og begge 

woris arwinger, shall have niude 

bruge og beholde til Ewindelig Jord 

frj grund og eiendomb effter forrige 

derpaa ergangene Skiøder og gamble  

adkomst brewis widere formelding 

og indhold, og som ieg dend 23 aprilis 

Sidst forleeden for retten paa 
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Kiøbenhawns Byeting loed begiere 

at det skiøde mig paa samme huuss 

af Johan Meyer hattemager war gi 

wed og meddeelt med des tilbehør, 

maatte bliwe protocoleret læst og paa 

skrewen, Da haver Anders Anderssen 

brøgger og hans fuldmægtig Johann 

Kul lagt dennem derimod og pro 

testerit med forregiwende at hand 

wilde bewiisse at bemte gang udj 

nogle og 30we aar, haver werit een 

felleds gang, huorom hand ind til 

dags dog aldeelis indtet haver kundet 

producererit eller fremlagt, mens 

i saa maader effter mine Enfoldige 

formmening uden billlig føye eller 

adgang inderelkre sig paa mig fat 

tige simpel og Enfoldige Mand, og wil 

til egne sig det hand effter min 

formeening ey med rette kand til 

komme effter som hans egne fremwiiste 
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og Producerede Skiøder og adkombst brewe 

hand derom fremwiisser og sig paabe 

raaber, er hannem sielf imod derudj 

effter som det Skiøde og Kiøbebref hand 

lader fremlegge paa dend gaard hand 

self iboer, da Niels Nielssen brøgger 

dend kiøbt haver Ao 1657 dend 16 Janvary 

og dend 1 decembr nest effter er blewen 

tilskiødet, egentlig og absolut tilhloder, at 

der i bag fra samme hans Kiøbte og til 

forhandlede plads skall afgaae til een 

liden udgang effter stoerheeden, Saa 

som dend bliwer, bag de andre dernest 

op til liggende waaninger, der alleree 

de war Solt og afhendet udtil Kongens 

gade, og Anders Anderssens eget Kiøbe 

bref af Niels Nielssen paa samme 

hans iboende gaard dat 20 Septemb 

1669 og Derpaa fulte Skiøde Dateret 

dend =21 Dito nest effter derudj Re 

Serveris liige det samme som udj 
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forrige Skiøde at der bag fra skall 

afgaae til én liden udgang effter stoer 

heeden, saa som dend der er og bliwer 

bag wed de andre, Dernest op til 

liggende waaninger, effter hans Skiøde 

og Kiøbebrefs widere formelding, Item 

Laurids Pederssen Skormagers Kiøbe 

bref med welædle og welbiurdige Frue 

Margrete Keiton & Hr Canceli Raad og 

Borgmeester Christen anderssens 

oprettede dateret 20 Septr 1660 Sambt 

derpaa følgende Skiøde af dato = 25 dito 

samme aaring Melder saaledis at 

hendes welædle welbyrdigheed Selger 

og afhender til Laurs Pedersen Skor 

mager, hans huusstrue og arwinger 

til fri Eiendomb at have een hendes 

waaning liggendes udj Christianshavn 

som Erlig og Komstregen? mand kJohan 

Blom Badsker, paa nogen tiid tilforne 

i boede Strækendes sig udtil adelgaden 
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nest til dend plads Niels Nielssen 

hendes webiurdghed, afKiøbt hafde 

og hand self besidder med heel stolpe 

og til det huuss Laurs Pedersen hendes 

welbr  tilforne afKiøbte, ock hand nu 

sielf iboede med half Stolpe ud til gaden 

Saa og at have Rettighed udi dend  

liden udgang til Kongens gade tillige 

med Sahl Henrich Lauterbachs arfvinger: 

og dog iche at schal have Fuldmagt 

til at giöre Port med Laas og Luckelse 

for samme liden udgang med mindre 

det af samtlige derudi Interesserede 

worder Consenterit, saa at een huer 

dertil kand have Nögel, hvorimod 

med dend well herbragte Kiøbe Con 

tract, imelleum  Henrich Lauterbachs 

 kleinssmed og weledle og welbiurdig 

Frue Margrete Keitun  & kle? Canceli 

Raad og Borgemester Christen Ander 

ssens opretted dat dend 12 october: 
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Ao  1653 Bewiisses at hendes welædle 

velbr  til fornte henrich Lauterback 

haver solt een waaning liggendes 

paa Christianshavn, som hand 

sielf iboede, med al Nagelfast 

Saaledes som dend nu bebiugt er 

og saavidt? med rette dertil hører 

streckendes sig udj øster paa dend 

halve stolpe som staar udtil gaden 

imelleum ? samme huuss og hendes 

welbiurdigheeds nest hoes liggende 

waaning som Bageren udj boer, 

sckal og have en liden udgang bag de  

andre tuende, hendes welbr  nest 

hosliggende, waaninger, og øde plads 

udtil kongens gade, efter samme 

Kiøbe Contracts widere udwiisning, 

Ao 1658 dend 12 Janvary er same huus 

Igjen solt og afhendet fra henrich 

Lauterbacks Børns Formyndere, 
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Til Jörgen Knif hattemager paa Chri 

stianshavn liggendes paa amagergaden 

med huusse biugning og gaardsrumb 

Jordfrj grund og Eiendomb, saa og med  

Ierne kackelowen Panelwerck og alt 

huis Nagelfast befindes, Item ald 

anden des rettighed udj lengde og bree 

de oppe og Nedre, Saavel som fri wand 

fald udtil Kongens gade og den liden 

udgang Sammesteds, efter som dend 

nu biugt begreeben, Indhegnet og 

forrefunden er, aldeelis intet der 

af i nogen maade undertagenedes 

med derpaa følgende Skiøde Daterit 

Dend 15=novembr  1664 Item Carlos 

Roderiquetz auctions attest paa samme 

huuss daterit dend 23 May 1677. 

Da hand det til Johan Meyer hatte 

mager paa offentlige auction solt 

haver med huusse Biugning og gaardsrum 
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Jordfrj grund og Eiendomb Ierne 

Kackelowen, og alt huis Nagelfast 

derudj befindes Sambt ald anden des 

rettighed udj lengde og breede oppe 

og Nedre Saavel som fri wandfald 

udtil Kongensgade, og den liden 

udgang der sammesteds Saa som 

dend biugt begreeben og indhegnet 

forrefindis, aldelis indtet deraf 

i nogen maader, undertagendes effter 

gamble adkomme brewis widere for 

melding og indhold Sambt det Skøde 

der til tinge effter auctions attesten 

er udsted daterit dend 19=Juny 1677 

og naar det allenmaal som dend 10= 

May er giort Ao 1655 paa dend waa 

ning liggendes imellum henrick 

Lauterbacks Kleinsmeds huuss paa 

dend eene og det huuss Johan Blom 

Badsker iboende paa dend anden Con 

fereris, imod det alenmaal som    

   (fortsættes dokument 2c) 

 

 

 


