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Der nu under Stads Conducteurens 

haand er giwen beskrewen er der Stor 

underskeed imellumb, huoraf der og 

nock som skall Kunde erfaris, at  

laurs Skormagers huuss ey skall hawe 

strecked sig lenger end til dend liden  

udgang som ligger der bag wed, huor 

for min ydmygste paastand og for 

meening er at det huuss Johan Meyer 

hattemager mig Solt hawer med frj 

wandfald ud til kongens gade sambt 

den liden udgang sammesteds 

bör mig angerlöess og u molesterit 

at fölge og tilhöre effter forrige 

derpaa ergangene Skiøder og adkom 

ne brewis widere formelding og 

 indhold og anders andersen brøgger 

for trettes paaførelse mig ald denne 

i bragte foraarsagede og anwende? 

bekostning Sambt ald dend Skade 

u lempe og fortred ieg mig derover 
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I nogen maader kand tilberegne 

at liide igien at erstatte og betalle 

huorpaa deres höy og welædle welbiur 

digheeders gunstige og Retmessige 

Kiendelsse og befordring ydmygst Er 

wartes og forbliver,                Deris 

 Höy og weledle welbiurdighee 

 ders ydmygste thienner- 

 inde 

     Margrete  M.S.A.S. Svend 

  Anderssens 

Hafniæ dend 

=13 Juny 1694 

 

Dernest een Christianshafns Bye 

tings domb dat 24 Septr 1661 huor 

udj dend udj ovenskrewene Indleg 

ommelte Kiøbe Contract af dend 

12 october 1653 findes indført, Nock 

een Christianshavns Raadstuue Domb 

Dat 23 septr 1663. Item een Jørgen 

Knif hattemagers Kiøbe Contract Dat 

12 Janvary 1658 med derpaa følgende  

Skiøde af dend=15 novemb 1664 hvorudj 
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De udj forskrewene Margrete Swend 

Anderssens Indleg indførte ord an 

gaaende denne omtuistede gang og 

findes Saaledis som udj indlegget 

er melt, Nock et Johan Meyer hatte 

magers Skiøde Tingswiude ? dat Chri 

stianshafn dend=19 Juny 77 hvorudj 

war indført den udj bemte Indleg 

ommelte auctions attest af dend=23 May 

77 hvilcke Documenter Saa som dessen 

indhold Saavidt denne Sag wedkommer 

udj meerbemte Margrete Swend  

Anderssens owenindførte indleg ere 

mentionerede, eracktes u fornöeden 

her at indföris, men er blewen 

forretten lest og Paaskreven, 

afg Hr Borgmeestere Christen ander 

ssens efterlewerske loed til parternis 

efftersiun iligemaade producere nogle  

documentr som for retten bleve leste 

og paaskrewene nemblig 2de Raadstuue 
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Domme dat Christianshafn 

Dend= 6 may 1657 og 2 May 1660:ex 

 

Johan Kul procurator paa anders 

anderssens weigne begierte Copi 

af forskrewene indlegger Dertill 

at sware om Fiorten Dage som 

blef bewilget, 

 

Dend=27 Juny passerede Saaledis 

for retten, 

 

Paa Citantens weigne motte Johan 

Kul og begierende at Sagen maatte 

opsettis til i dag 14 dage, som blef 

bewilget, og anlarede? Rolf i 

skriwerstuuen i denne uge at  

lewere et indleg huoraf Jørgen 

Seyer Erickssens paa hattemager- 

ens weigne, og xxxxxxx Anders 

Pederssen paa Swend anderssens 

 

 



9 
 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

weigne welle tage Copie og deris 

Svar derpaa tilsamme tid at 

indlegge, som blef bewilget, 

 

Dend=11 July passerede Saaledis 

for retten, 

 

Johan Kul møtte som fuldmegtig 

for anders anderssen, og loed 

wed Peder Kierup begiere opsettel 

sse i Sagen til i dag 8te dage, for- 

medelst hand war syg, Som blef 

bewilget, 

Dend=18 July passerede Saaledis, 

Peder Oelsen Kierup war paa 

anders anderssens weigne begier 

rende, at Sagen maatte opssettis 

til i dag 8te Dage, saa som hans pro 

curator Johan Kul war Siug, Som 

Blef bevilget 

Dend =25 July loed Johan Kull wed 
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Hans Herfurt? Giøre sin wedholdende 

svagheed tilkiende, og Derfor war 

paa Citantens weigne 8te Dages 

Delation begierende som blef be 

wilget, 

 

Dend=1 augusty Passerede Saaledis, 

Seyer Erickssen paa Johan Meyers 

weigne og anders Pederssen paa Suend 

Anderssens weigne wore begierende 

at Sagen maatte opsettis til i dag 

14 dage, at de imidlertid Kunde 

forskaffe sig nogle /: magt paa liggen- 

de Documenter som de til Sagens 

bedre opliussning behöver, som blef 

bevilget, 

 

Dend 15 augusty møtte parternis  

fuldmegtiger udj rette og fremblagde 

een udskrifft af Kiøbenhavns Ting 

protocol dat 23 april 1694 Sampt et 
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Stadens Conducteurs allenmaals 

attest dat 2 april 1694, Som  

for retten blewe lest og paaskre- 

wene, 

Nock producerede Seyer Erickssen 

saavel som og Anders Pederssen 

paa Suend Anderssens weigne een 

huer af dennem et meeget wit- 

løfftig Indleg huilcke 2de indlegger Saa  

som de ware meesten til indhold som 

deris forrige owen indførte Indlegger 

eracktes de u fornöeden her at ind- 

føres mens ere for retten bleven 

Leste og paaskrewne, 

Iligemaade blef producerit dend Sidste 

oprettede Contract som nu Despu- 

teres dat 3 April 1694 huilcken 

for retten blef lest og paaskrewen 

Johan Kul procurator paa Citantens 
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Weigne producerede Iligemaade  

et witløfftig Indleg og Svar, som 

for retten blef lesst og paaskre- 

wen, 

 

Hvoreffter de ware Domb 

begierende, Thi blef Sagen 

til Dombs optagen og til dend 22 

augusty nest effter henhuilede, 

 

Da effter Tiltale gien= 

suar Breve og Documenter og 

denne sags beschaffenhed blef Saa 

ledis for Ret Kiendt og afsagt, 

 

Saa som Denne sag Reisser sig  

egentlig der udaf, at Johan Meyer 
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hattemager hawer willet Selge 

og Bortskiøde til Swend Ander 

sen, tillige med et sit huuss 

og waaning liggende på Christians 

hafn udj lille torvegaden og saa 

een liden derhoes liggende gang, 

udj huilcken gang Anders Anderssen 

brøgger formeener fasteligen at 

wære og saa berettiget, og der 

for holder saadan dend lille gangs 

afhendelsse og Bortskiødelsse 

uden ald omsstendigheed, af Johan 

Meyer hattemager til Swend 

Andersen, at wære hannem til 

Største præiudice og Skade, huor 

ower hand haer giort forbud 

og hindring paa saadann absolute 

Skiødes Stædelsse til Tinge 
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huorwed Johan Meyer som 

Selgere og Swend anderssen 

som Kiøbere formeener sig begge 

at were for u rettet og till- 

føyet Skade og omkostning, og 

derfor prætenderer af Anders An 

derssen brøgger restitution og op- 

retning for dend Skade, som de- 

wed dette anders anderssens 

forbud og hindring paa Skiødets 

Stædelsse haver lidt, huorimod 

anders anderssen brøgger hawer 

werit foraarsaget her til Raad 

stuuen at indstefne Johan Meyer 

hattemager til at producere i 

retten alle de adkombst brewe 

med huilcke hand formeener 
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At kand tilhiemble sig alleene 

samme liden omtuistede gang og 

for maintinere, at hand alleene 

og ingen anden hawer rettighed 

til dend, Da effterdj Johan 

Meyer hattemager hawer ogsaa 

effter indstefning fremlagt 

for retten alle sine adkombst 

brewe, baade Kiøbebrewe og Skiøde, 

som hand hawer paa dette sit 

til Swend Anderssen Solte huuss, 

og waaning, og det icke af et 

af samme fremblagde docu 

menter kand Seeis eller fattis 

at Johan Meyer kand dermed 

tilhiemble sig denne gang som 

sin alleene propre Eiendomb 
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Eller og bewiisse, at have alleene 

Rettigheed til dend, mens det 

Seis Klarligen af Saadanne frem 

lagde adkomst brewes indhold, at  

Johan Meyer og hans fuldmegtige og 

Concipist Zeyer Erickssens hawer 

gandske taget feil af disse frem 

lagde adkomst brewes Rette mee 

ning og forstand om denne liden 

omtuistede gang, i det at fornte  

brewes egentlige meening ey  

er anderleedis , end at huusset 

wel er Johan Meyer Solt og 

Skiødet som propre Eiendomb, 

mens af dend omntuistede gang 

ey noget andet end frj wand 

Fald der udj; og Anders anderssen 
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Derimod formoeder at hawe 

Rettighed til samme liden 

udgang formedelst 2de waanin 

ger, som hand nu eyer og ere 

beliggende ud med samme 

omtvistede gang til dend Nor 

dre siide, som hand Ao 1686 

hawer Kiøbt af Søfren Rasmu 

sen Hiortshøy her udj Staden, til 

huemb de ware af afg lauridz 

Pederssen Skormagers arwin 

ger transporterede, i det 

hand bewiisser, at frue Margrete 

Keyton Anno 60 da hun hawer 

weret af begyndelssen alleene 

Eiere baade til disse fornde 
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Anders Andersens 2de waa- 

ninger, saaavel som og saa till 

dend af Johan Meyer nu till 

Swend Andersen borte Solte 

waaning, hawer bort Solt og bort- 

skiødt, til Laurids Pederssen 

Skoremager disse 2de  nu wær 

rende Anders Andersens waa 

ninger, med Rettigheed udj 

samme liden udgang til Kongens 

gade, tillige med H.Henrich 

Lauterbachs arwinger, Dog icke 

fuldmackt at giøre port med 

laas og luckelsse for samme 

liden udgang, med mindre 

det af Samptlige derudj 
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Interesserende worder Consen 

teret, huilcket anders andersen 

icke heller anderleedig endnu 

eller nogen tiid hawer paastaaet, 

anders andersen derforuden 

forklarer, at baade hans for 

mand Lauritz Pedersen og hans 

arwinger, saawel som hand self 

hawer hid tildags u paa kieret 

og u paa ancket udj mange 

aar haft frj udgang af huu- 

sset i gangen, og Nøgel til laagen 

for samme gang udtil kongens 

gade, og hverken Johan Meyer 

eller Swend Andersen hawer 

produceret det Ringeste, huorimod? 
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Anders Andersens i retten 

lagde adkomst bref, effter huil- 

cket samme gangs rettighed 

af hans formand og hannem 

er niudt udj 34 aar, er lowligen 

Swecket?, thj kand wi icke fra- 

finde Anders Andersen i at 

hawe rettigheed tillige med 

Johan Meyer hattemager til  

samme gang, og Johan Meyer 

hattemager derfor icke at 

kunde hawe werred berettiget 

til at bortskiøde denne gang, 

som sin alleene propre Eien- 

domb til Swene Andersen, 

og derfor Anders Andersen 
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Nock at kunde were beføyet  

til at hindre Saadann  Johan 

Meyers absolute skiøder giwel- 

sse Saawidt gangen war an- 

gaaende, og saa som Zeyer 

Erickssen, som gaar i retten 

og self tilsstaae at hawe Con- 

ciperet og Skrevet for Johan 

Meyer, befindes af hawe for- 

leydet Johan Meyer til denne 

abus og u-rette tancke om alleene 

at were Eiere til denne liden 

udgang, hwurower hand er geraa- 

den i denne process, Da 

bør Zeyer Ericksen self af egen 

Middeler at betalle dends om- 

 Kostning her til Raadstuuen 
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med =6 RigSr til Anders An 

dersen, og Derforuden adwaris 

ey at komme udj rette hereffter 

med saa wrang een Sag, Saa 

frembt han ey wil ansseeis 

effter lawen,     Des til wid- 

nisbiurd under woris Stads 

Indsseigel og Stadens Raadstuue- 

skriwerens underteignelsse 

 

Datum Kiøbenhafns Raad- 

St   22. Augusty  Ao 

1694 

                 (SEGL)  C:S:Heltmar? (underskrift)      
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Denne welædle Magistratens Dombs Slutning 

Hafver ieg udj dag først Læsst, og som fornem 

mis af beskickelsse Mændende at Anders Andersen 

vilde lade mig vide dommens Indhold, hvor till 

svares bem Anders Anderssen, maa tacke vel 

ædle Magistraten derfor at den er hannem  

saa vel med, og hvuiss at bem Anders Anderssen 

icke vil lade mig blifve i fred med dens Slutning 

saa foraarsages ieg effter lovens anledning 

imod min villie den paa behørige stæder at 

lade blifve indstefnet til at bevisse ieg skal 

vere u-skyldig ydj det mig nu I bemelte 

Domb for beskyldes, dette bem Anders 

Anderssen saa Korteligen til effter tancke med 

deelis, Christianshavfn d. 1 okt 1694 

  Sign 

Denne Veledle og Velbiurdige 

Magistratens dombsslutning Lof 

ver vi underskrefven, for Johan  

Meyer hattemager forkyndete och 

der af een Richttig Copie tilsammen 

lefveret svarede och sagde, at hand 

hafver Embedet(?) sig Seier Erichsen 

at skiøde huset eftter beefunnis  

Indhold, och ei videre Testerer vi 

Wnderteignede Hafniæ d: 27 Septemb, 

 1694 

Dernest denne domb for Svend ander 

Senn seillingsman forkyndete och 

Af dens slutning én Richttig vide 

Merede Copie tilsammen lefveret 

Svarede och sagde, at hand ei videre  

skiøde paa huset begiert lofver  

end eftteer befunnis indhold 

Testerer 

 

 xxxxxxxxx 
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Læst for Retten paa Kiø(e)benhafns byeting 

Mandagen d=19 Novemb 1694 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


