Concept:
N. 53

Der ifølge Kon
gelig Bevilling
sidder i uskif
tet Boe som

Fr 6te
1821

29rb 48s Sølv
betales med
Halv Deel meere

Jeg undertegnede Maren Kirstine
Meinert q) Enke efter Kammerraad
og forrige Renteskriver A E Meinert, tilstaar herved
at have solgt og overdraget Lige
som jeg her, med dette mit udstædde Skiøde
sælger og aldeles afhænder til Bor
ger og Lysestøber Johannes Møller
den mig tilhørende Brøggergaard
beliggende i Christianshavn Quarter
under gammel Matricul No 92
og nye no 124 paa Hiørnt af Lille
Torve- og Lille Kongens-gade
med der til hørende Grund efter
Maalebrev af 10de Iulii 1711,
Brøgger Priviligium samt
Brøgger Inventariummet efter
den herved hæftede Fortegnelse
hvilken Gaard er Asseureret
efter Police No 136 i Stadens Brand
Kasse for 14500 Rbde Sølv og da
Kiøberen fornævnte Lysestøber
Johannes Møller har betalt
mig den accorderede Kiøbe Sum
ma 5200rbd Sølv skriver Fem tu
sinde og Toe hundrede Rigsbankdaler

q) med Grund Privi
legium og Inventa
rium

Fortsat i marginen:

Sølv, deels xxxxxxxxx
i Contant og deels med Forskrivning
saa skal denne Gaard q) fra Dato af
tilhøre ham som hands Eiendom
med samme Ret og Forpligtelser som
jeg og min Sh Mand den har eiet
og maa han eller Arvinger giøre
sig denne Eiendom saa nyttig som
bedst og lovlig skee kan, hvorfor
det anmærkes, at Eiendommen er
fra Dat af for Kiøberens egen Reg
ning og Risico, at han strax
tiltræder Brøggeriet og de lejlighe
der, som nu er ledige og de øvrige Væ
relser som ere bortleiede til næst
kommende Fløttedag, at Kiøberen be
taler alle af dette Salg og Kiøb de
penderende Omkostninger, hvorimod
jeg som Sælger xxxxx betaler alle
af Eiendommen gaaende Skatter til
31te D.M. og frigiør Eiendommen for
Bankhæftelsen, da samme er betalt
og den derfor udstædde Obligation
mig cederet, hvilken obligation
jeg med dette Skiødes Læsning i Retten
forpligter mig xxxxx at lade udslætte
af Pantebogen, saa samme ikke xxx
meere skal hæftes paa Eiendommen,
men derimod forbeholder jeg mig
den Ret og de fordele som xxxxxxx
der efter denne Obligation maatte
maatte kunne xxxfalde som Actie
haver i Banken
Dette xxxx-Skiøde udstædes saalunde
under min og Laugværges Hænders Under
skrift og Segl i 2de Vidners Overværelse.
Skiødet er af mig efterseet og kan saaledes paa stemplet
Papir afskrives.
Chrh d 14 mars 1821
M K Meinert

På arkets 2 halvdel står flg:

N.78

Fr 6t
1821

20rb 4 mark 14 s Sølv
betales med
Halv Deel meere

Jeg underskrevne
Lysestøber Johannes
Møller tilstaar
hermed at være
skyldig til afgangne Kammeraad og
Renteskriver Andreas Evald Mainerts Enke, Fru Maren
Kirstine Meinert, den Summa 3700rbd
Sølv, hvilken Gield er en Del af
Kjøbe Summen, for den af hende til
mig solgte og Dags Dato tilskiødede
Brøggergaard, der herefter findes benæv
net, af hvilken Capital jeg svarer
xxx -aarlig udi Rente 4 pct, der
xxxxxx beregnes fra 11t April
dette Aar og erlægges med det
halve i hvert af de sædvanlige
11t Junij og 11t Dec Terminer og naar
jeg saaledes prompte til de be
stemte Tider erlægger Renterne da
maa Capitalen ei opsiges mig,
eller Arvinger i 7 Aar, at nogen
fra 11t D.M. af, men i modsat
Tilfælde er Capitalen uden videre Opsigelse xxx forfalden til
Udbetaling. Efter de 7 Aars For
løb ansees ½ Aars Opsigelse før en
af ovennævnte Terminer for lov
lig, men skulle den herefter Pandtsate xx Gaard xxx forin
den de 7 Aars Forløb af mig eller
Arvinger blive solgt, da forbe
holdes Frue Meinert eller denne Obligations Eiere
at bestemme om Capitalen eller

/
/
/

hvormeget deraf fremdeles
kan blive indestaaende i Gaar
den, Ligesom det og er mig til
ladt at afbetale paa Capita
len efter ½ Aars Varsel, naar min Evne det tilla
der uden Hensyn til om de be
stemte 7 Aar ere forløbne eller
Ikke.--- Og for at bemelte Frue
Meinert og Arvinger kan være
fuldkommen betrygget for Capi
tal og Renter pantsætter jeg her
ved mod første Prioritets Pante
ret den af Frue Meinerts mig i
Dag tilskiødede Gaardgammel N: 92
og nye No 124 paa Hiørnet af Lille
Torve- og Lille Kongensgade paa
Christianshavn med tilhørende Brøg
ger Rettighed og Inventarium
for Bankhæftelsen og som i Brand
Cassen er asseureret for 14500 Rbd
Sølv xxxxx saaledes som
samme Ejendom nu er og forefin
des eller herefter bliver forbedret
Xxxx og bebygt q) skal være og
q)samt Asseurance
blive fornævnte Frue Meinerts og
Summen i Ulykkelig
Arvinger eller andre denne Obliga
tilfælde
tions lovlige Ejer, et tryg og sikker
første Prioritets Pant indtil Capi
tal og Renter i alle Maader skades
løs er betalt. Denne min Obli
gatione udstedes forlods under min
Haand og Segl i 2de Vidners Overvæ
relse.Ovenstaaende er af mig efterseet og kan saaledes paa stemplet
Papir afskrives.
Chr. Den 14 Mars 1821
M.K.Meinert

