Kiendes Jeg Underskrefne
Johan Krag, Borger Sniedecker og indvaaner herudi Christianshafn og hermed for alle
vitterligt giør at have soldt og afhændet, Saasom
Ieg og hermed aldeelis selger Skiøder og afhender
fra mig og Mine arfvinger, Til Velagte Hans Lys,
Borger, slagter og indvaaner her sammensteds hans
Hustrue og begge Deris arfvinger, Et mig Tilhørende og nu nyelig opbyte Huus, Jordfrie Grund og
Eiendom, beliggende her i Kongens gade imellem
afgangne Hr Gehejme Raad Adelers hauge Platz jmod Nord
ost, og med Andet tilhørende huus jmod Sydvests side
med helstolpe til begge sider, fællitz Pompe
Vand j Gaarden, som Ieg Haver ladet jndlægge
fra den Gaard j Lille Torvegaden Jeg nu og
har soldt til Gunder Jensen overskierer
med Een biearm til overskrefne Huus, og mit andet
Tlhørende og nestved beliggende Huus, samme biearm holdis ved lige med reparation af bemelte
Hans Lys og mig eller vores Efterkommere, fra
bemte Gunder Jensens Pompe opstander i hans
gaard og til Voris fællitz Pompe opstander, Men
den biearm fra hoved Renden j Lille Torvegaden
dens Reparation Er Gunder Jensen, Hans Lys og
Jeg eller vore Efterkommere Interesere udj til
Gunder Jensens Pompe opstander, Huuset Strecken
de sig Efter Stads Conducteur Hr Søren Ballis

Nu meddeelte Maalebref udi Dybde og breede Nemlig;
Til Kongens gade udi breeden = 10 allen 1 qurtr 2 tome
paa den østlige side = 21 allen 3 tome, den vestlige side
= 20 allen 3 quartr 3 tome og bag til 10 allen 3 qutr1 ½ tome
hvilken foreskrefne huus med des udi værende Tvende
Jern bilegger kakeloufne, Een jordmuren kaaber Kiedel
samt alle andre huusetz Pertinentier, og saalundis som det
nu er bebygt og begreben udi længde og breede under og
over, for og bag, alt efter den derover forfattede og imel
lem os oprettede Contractis formelding af dato = 26=
february sidstafvigte, her Efter skal Tilhøre Hans Lys
Huustrue Eller arvinger, Og kiendis Jeg mig herved
for mig og Mine arvinger, herefter ingen ydermeere
laad Deel Ræt eller Rættighed at have til Eller udi
forskrefne huus med alde detz Tilhørende j nogen
maade Eftersom Meerbemte Hans Lys mig derfor
j allemaader haver fornøyed og afbetalt efter Con
tractens formelding, Takende hermed hannem for
Rigtig og fornøyelig betahling Og forpligter mig her
med for mig og Mine arvinger Een for alle eller alle
for Een, at frie frelse og fuldkommen hiemble
Hans Lys huustrue og arvinger forskrefne huus
med aldt detz Tilhørende j alle optenkelige Maader,
Skulle saa Skee at samme huus eller noget af detz
Tilhørende efter bemte Hans Lys Hustrue eller arf
vinger formedelst Min Vandhiemmels bryst skyld
Ved Proses og Dom skulle blive fra Vunden, Da forplig
ter Ieg mig herved for mig og Mine arvinger jnden
Sex uger derefter at forskaffe Hans Lys eller arvinger
ligesaa got og beleiligt Et huus igien, saa at

Hans Lys huustrue eller arvinger, af mig og
Mine arvinger j alle optænkelige maader herudjnden
skal være og blive uden Skade og Skadesløs holden;
og maae dette mit udgifne Skiøde her til Kiøbenhafns
Bye Ting Læses Protocolleris og Paaskrives uden kald
eller vardsel mig derfor at gifve; Til ydermee
re forsikring og bekræftelse, haver Ieg dette med
egen haand Underskreven og forseiglet, saa og
nemligen ombedet disse Tvende Goede Mænd og
Borgere med mig til vitterlighed at underskrive
og forseigle; Actum Christianshafn Den 11 Junij
Anno 1732
(sign) Johan
Krag (segl)
Efter begiering Til
Vitterlighed
(sign) xxxxxx
Xxxxxxxx
(segl)
(sign) xxxx
Xxxxxxx (segl)
Læst udj Kiøbenhafns Byetings Ret og pro
tocollert Mandagen d. 30 Iunij Ao1732
(sign)
(sign)
J Jentoft
Jacob Ursin
Jndbem; Huuses Grund i Kongens Gade beliggende, findes
anført i den gamle Matricul under No63 og den Nye
Matricul under No70 i Christianshafns Quarteer
Sign P.M Balle
Fremviist paa Kbhvns Bye
ting d. 27 Junii 1763
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