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Kiendes ieg underskrevne Severin Michael Kuur
Auctions Directeur her i denne Kon
gelige Residentz Stad Kiøbenhaun, og
hermed vieterlig giør, at ieg paa det
mig anbetroede Embeds Vegne, saa og
fornemmelig udi Kraft af den om
Auctions verket i Danmark og Norge
den 19de Decemberis 1693 allernaadigst
udgangne Forordnings 17de Articul haver Skiødet og bebrevet, saasom ieg
og hermed til welædle Jonas Klow
Kongl:Majts velbetroede Renteskriver
og hans Arvinger skiøder og bebrever
afgangne Anders Andersen, forrige bor
ger og Mumme-brygger, hans efterladte Brygger-Gaard udj Lille Torvegaden
paa Christianshafn beliggende; hvillken

Gaard den 17de Augusti sidst afvigt om
eftermiddagen imellem 3 og 5 slet efter vel
bemte Hr Renteskriver Jonas Klous begiering, som Curator for fornefnte afgangne
Anders Andersens efterladte Børn, samt
de trykte Placaters forhen betimelig an
slagelse, ved offentlig Auction 3die Gang er
bleven opbuden, og meerbemelte Hr Renteskriver Klou (eftersom ingen af de
tilstædeværende, efter giorte tilspørsel,
noget bud vilde givre) ved Hammerslag
tilslagen for Capital 1550 Rixdaler
skriver Eet Tusind Fem Hundrede og
Halvtrediesindstyve Rixdaler Croner
hver Rixdaller til 96 Skilling danske
bereignet, og det med efterfølgende paa
Aastedet forrelæste Conditioner og for
ord:
/1. Den Kiøbende annammer Gaarden
efter den der over forfattede Siuns og
Vurderings Forretning Sub dato 26de
Iuly 1719 dens formelding, fri for alle

Skacter og restancer til Michaely først
kommende, og staar den fra Kiøbets
dato af paa Kiøberens egen Regning
Risico og opsyn for ved paakommende
Skade og fare, den Gud afvende, dog
kand den ej til virkelig brug og jboelse
den Kiøbende overleveris, førend den
forrestaaende Auction paa den Salig
Mands efterladenskab er til ende.
/2. Kiøbe Summen som Gaarden vorder
tilslagen for, betales til Hr Renteskriver Klow (som Arvingernes
Formynder) udj gode Danske Croner
til 11te Decembris førstkommende med
Rente fra Kiøbets Dato og stiller
den Kiøbende nøjagtig Caution for
sit giørende bud om forlanges.
/3. Alle af deete Auctions Kiøb dependerende
Omkostninger, saasom placater, opvartnings

Penge, Auctions Salarium, alenmaal
om behøves, Skiødet og hvis viidere deraf
dependerer betaller den Kiøbende alt alleene, uden nogen afkortning i Kiøbe
Summen, saa og sin andeel fattiges pen
ge efter Forordningen af 22 Sept: 1708

Samme Gaard med Jordfri Grund og Eiendom, bestaar efter Høj og Welædle Magi
stratens anordnede Mænd, deris derover
forfattede Vurderings Forretning sub dato
26 Julii sidst afvigt udtil Lille Kongens ga
de udj 21 fag 2 loft høit med en qvist paa 3de
Fag, fri stolpe til vester side og fri Gaul
paa fem fag til Lille Torvegaden, alt af
Muur og Bindingsverk med Kielder under
7 Hove og en fods Rende, Hernest et Bryg
gers, hvorudj en aaben skorsten med en
indmuuret brygger Kiedel ungefehr paa
10 Tønder, een Grundmuuret heel Kiølle, et
Tappekar, it Gillekar, et humlekar, et Støbe
kar og et lidet Skillingskar, hvert kar med
3 Jernbaand forsynet, en kaaber Hov pumpe

Toe Kurtønder med 4 Jernbaand, 2 Løse Render
en tragt med Jernbaand, 2 med træbaand. Der
nest et portrom, som er jindkiørsel til Gaar
den, Hvorved en vedkammer, med et Malt
kammer, Stenke kammer og er Maltloft oven
over, nok en Vedkammer med et Kornloft
over. Til Lille Torvegaden er et Huus
paa 10 fag 2 Loft høit med en quist paa 2 fag
og støder samme Huus til ovenmelte gaul
haver felles stolpe til Naboen og 5 fag
grundmuur til første Etage, resten af Muur
og bindingsverk med kielder under heele
Huuset; Dog ved samme bygning et til
byg på 8te fag 2 Loft høit med en Spids paa
6 Fag, ligeledes af Muur og bindingsverk
med kielde under. Til Nordre siide
et sideHuus paa 3 Fag 2 loft høit af Muur
og Bindingsverk med Kielder under. I gaar
den et Baghuus paa 7 Fag 2 Loft høit. ilige
maade Muur og bindingsverk, forneden
stald til 3 Heste med behør, dernæst et
portrom med stald til en hest, jtem
en Vedkammer paa 2 fag og et aabent
teglhængt Skuur til Nordre siide.

Et maadeligt Gaardsrom broelagt, hvorudj
staae det ferske pompevand med opstander
og Jernpompe Reedskab brugelig, bag be
melte bygninger en fellesgang til Vestre
siide, over alt i Værelserne 2de Bielegger
Jern Kakelovne og trende Vind dito
af hvilke den eene bilegger- og de 3 Vind
Ovne ere Ziirede med Mesing Piller;
Med hvis videre Muur og Nagelfast forre
findes og Gaarden med rette tilhør;
Thi skal da denne Bryggergaard som melt
ligesom dend nu udj lengde, Breede, oppe
og neder, uden og inden bygt, begreben
og indhegnet findes, her efter følge og
tilhøre oft bemelte Hr Renteskriver
Jonas Klow og hans Arvinger til ævindelig Arv og Eiendom, og de samme at
nyde og beholde med dens tilhørende
fri og frelst for hver Mands tiltale
i alle optenkelige maader, og giøre
sig den saa nyttig, som de best Veed, Vil
og kand, efter for anførte Conditioners, samt adkomst brevenis indhold.

Sligt til ydermeere stadfæstelse haver ieg
dette mit udstæde Auctions Skiøde med egen
haand underskreven og mit Signete hostrykt
Hvilket og her paa Kiøbenhavns Byeting
(efter som de Fattiges penge paa Auctions
stædet er betalt) maa, naar Hr Ren
teskriver Jonas Klow for sit Kiøb
fuldkommen fornøjelse haver giort,
læses, paaskrives og protocolleres, for
uden nogen Kald eller Varsel derom
til mig at gives. Actum Haffniæ
Dend Syvende October, Aar Et Tusind
Syv Hundrede og Nitten
(Sign)

S. Kuur

Indbemte Kiøbs Summa 1550 Rigsdaler, findes
rigtig til Indtegt og betalt i Skifte brevet efter
min Hustrues Sal. Forældre som her Nævnte
Gaardhuus Eier. Og alt saa kan dette Skiøde til
Tinglæsning admitteres. Khafn d.27de Iunj
1735
(sign) Didric Munch

Læst paa Kiøbenhafns Byeting og protocollert Mandagen d. 27 Iuniy Ao 1735
(sign) Jacob
Ursin
(sign) J. Jentoft

(segl)

