3. En nabostrid om en lille sti på Christianshavn Anno 1694
med en overraskende afgørelse i Retten
Uddrag af retsdokumentet om den lille sti fra hattemagerens hus og ud til Kongensgade (nu Wildersgade)
Ib Knudsen
Historien starter, da Johan Meyer Hattemager i 1694 sælger ejendommen
Lille Torvegade 24 til sømanden Svend Andersen. Problemet er, at Johan
Meyer Hattemager også sælger en lille sti ud til Lille Kongensgade (nu
Wildersgade) beliggende mellem Niels Møllers lejeboliger på den vestre side,
matrikel nr. 14, d-i, (fig. 2), nu Wildersgade 13-21 og Anders Andersen
Bryggers ejendom på den østre side, matrikel nr. 74, (fig. 2), nu
hjørneejendommen Torvegade 26 / Wildersgade 23 og 23A).
Den detaljerede beskrivelse af retssagen er nedskrevet med sirlig håndskrift i
et dokument bestående af 55 tætbeskrevne foliosider. Dokumentet er
antagelig den originale udskrift af retssagen, som brygger Anders Andersen
har fået udleveret ved forkyndelsen af dommen i efteråret 1694.
I bilaget, side 14 findes en oversigt over de handler, som bliver omtalt i
retssagen.
De 6 hovedpersoner i retssalen er
Brygger Anders Andersen og hans prokurator, Johan Rul,
Hattemager Johan Meyer og hans prokurator, Seyer Erichsen,
Sømand Svend Andersen og hans prokurator, Anders Pedersen.
Både grundens og ejendommens dybde og bredde og stiens længde og bredde bliver i forbindelse med
handlen opmålt af Testerer og Stads Conducteur Elovius Mangor d. 2. april 1694 efter anvisning af Seyer
Ericksen på vegne af Johan Meyer Hattemager og Svend Andersen og i nærvær af brygger Anders Andersen.
Ud mod Kongensgade, den sydlige ende, måles stien til at være 1 All1. 3 qtr. 5 t. bred, stiens længde er 32
Allen og 2 t. lang, og bredden i den nordre ende måles til 2 All. 1 qtr.
23 april 1694
Anders Andersen protesterer mod Johan Hattemagers salg af stien, idet han påberåber sig, at stien er en
fællessti og indgiver d. 23. april 1694 sagen til retslig afgørelse.
Både Svend Andersen, Anders Andersen og Johan Meyer Hattemager indkaldes til indledende retsmøde
den 16 maj. De bedes medbringe alle handelsbreve, skøder mv, relevante for sagen
”Stefnes at møde til Kiøbenhavns Raadstue onsdagen dend 16 may førstkommende med alle de adkomne brewe,
formedelst huilke i formeener at tilhiemble eder samme liden gang og dertil hawer alleene rettighed.”
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1 alen = 62,77 cm, 1 kvarter = 15,693 cm og 1 tomme = 2,615 cm.
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Derudover stævnes som vidne, den tidligere ejer af de berørte ejendomme, fru Margrethe Keitum2 ,
repræsenteret ved værge, da hun som kvinde ikke selv møder i retten.
”nock for Processens schyld welædle og welbr. Frue Margrete Keitun3 X velbr. Hr. Canceliraad og Borgm. Christen
Andersens Efterleverske Wed Stranden (= Strandgade) med laugwerge som forbemelte omtuistede liden gang
hawer af begyndelsen Eied, til at hiemle og tilstaae Citanten (= Anders Andersen) dend rettighed som i derudj tillige
med ydermeere og hoesliggende Eiendom hawer afstaaet og Solt til nu afg. Laurids Pederssen Sporemager”.

7.maj 1694: Stævningen forkyndes for alle involverede 7. maj 1694.

Fig. 1. Christianshavns kvarter, matrikel kort fra 1675 med
matr.numre (ref.1). Matr.nr. 35, rød: Anders Andersens
bryggergård. Matr.nr. 33 og 34: Laurits Pedersen, sporemagers to
huse. Matr.nr. 32: Jørgen Knif, hattemagers hus. Den lille sti ikke
markeret.
16. maj 1694:
Ved det første retsmøde 16. maj 1694 fremlægger Johan Rul, prokurator, på Anders Andersens vegne,
hvorledes Anders Andersen og Johan Meyer Hattemager er blevet uenige om ejerskab og brugsret til den
lille gang bag Anders Andersens hus (Torvegade 26).
”hvorledis min (klient) med Johan Meyer Hattemager i geraaden tvistighed herrørende af én liden gang, som wi
haver tilfellids til woris angrentzende waaningers wandfald hvilken gang hand nu nyeligen, tillige med hans derpaa
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Margrethe Pedersdatter Keitum født 9. april 1622 i Kbh., død 1696 på Kornerupgård, Roskilde. Først gift med Sigfred
Friis, død 1652. Derefter gift med Christen Andersen, Canceliraad og Borgmester på Chr.havn, født 24 dec. 1622,
Tirstrup Sogn, Djurs, Randers Amt, død 15. marts 1691, Kbh., begravet Sct. Nicolaj Sogn.
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Stødende huus, hawer forsolt og afhendet til Svend andersen uden alle omstændigheder, .. som hawer jeg ingen
rettighed til samme gang”.

Johan Rul henviser til et købebrev af 16 januar 1657, hvor Margrethe Keitum oprindelig har solgt et større
stykke jord strækkende sig fra Adelgade3 (= Lille Torvegade) til Karen og Jacob Matzens plads4. Jordstykket
er solgt til skipper Niels Nielsen. I købebrevet nævnes, at en lille gang bagtil skal bevares og ikke indgår i
handelen. Se bilag 2.
”welædle og welbr Frue Margrete Keitum & velbiurdige Hr. Canceli Raad og Borgmester Christen anderssens
efterladte Kiereste” sælger plads og jordstykke strækkende sig fra Adelgaden (= Lille Torvegade) til Karen og Jacob
Matzsens plads til skipper Niels Nielsen. Dog schall derfra i bag afgaae, til en liden udgang, efter Stoerheeden5, saa
som der bliwer i bag de andre, Dernest op til liggende waaninger, hendes welbr da allereede hafde afhendet og Solt
udtil Kongensgade”.

Endvidere henviser Johan Rul til, at hans klient Anders Andersen med købebreve og skødebreve (skøde
dateret 21. sept. 1669 og købekontrakt dateret 20. ditto) vedr. den af Niels Nielsen byggede gård må have
samme rettigheder til gangen, som støder op til Karen og Jacob Madsens plads. Denne plads tilhører i 1694
Niels Møller, ejeren af Strandgade 10, som er matrikel 14 i fig.2.
De 2 andre bygninger (hvilket antagelig er matrikelnumrene 33 og 34 på matrikelkortet fra 1675 (se fig.1),
der sammen med matrikel 35 udgør matrikel 74 på matrikelkortet fra 1689 (se fig. 2), har begge været ejet
af Margrete Keitum og solgt i henh. maj 1655 og september 1660 til sporemager Laurs Pedersen, med
rettighed til samme lille udgang til Kongensgade. Samme vilkår gælder for hr. Henrich Lauterbechs arvinger
(= Torvegade 24). Disse 2 bygninger (matr. 33 og 34) med otte fag til gaden (= Lille Torvegade) overdrages af
afdøde sporemager Laurs Pedersens efterladte børn til Søren Rasmussen Hiortzhøy ifølge kopi af dokument
dateret 12. september 1686. For oversigt: Se bilag 2.
Den 25. september samme år videresælger Søren Rasmussen Hiortzhøy de to ejendomme til Anders
Andersen med købebrev dateret 18. oktober 1686.
Hermed mener Johan Rul således at have bevist, at hans klient Anders Andersen har samme rettighed til den
lille gang som Johan Hattemager og nu i dennes sted, Svend Andersen.
”Med disse fornemte adkomne og producerede brewe formeener jeg saa lougligen som klarligen hawer bewiiset,
at jeg lige saavel som Johan Hattemager og i hans sted Suend Andersen, hawer rettighed til samme gang, hawer
ligget og wæret bortschiødet til forbenefnte mine Ejendomme siden ermelte derpaa til Christianshafn Byeting dend
1te December 1657 og 25 September 1660 ergangne Skiøder og adkomne brewe, som er efter det første Skiøde =
41 og efter det andet = 34 aar Siden”. ”Til med og hawer min formand bemelte Laurs Pedersen sporemager og hans
arwinger, haft 6 windewr og udsigt udi samme gang, som jeg saaleedes forefunden Kiøbt, og Siden da twende af
dem efterlugt, saawel som fri udgang afhuuset i gangen, samt en quist udtil dend, med én wind udj, Nøgel til Laagen
for samme gang ud til Kongensgade, med fri ind og ud gang, huilket alt efter min meening hawer henseende til
Rettighed og icke at wære nogen særdelis bewilling, som Svend Andersen i én Beschikelse til mig foregiwer ”.
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Det synes, som om Adelgade har skiftet navn til Lille Torvegade samtidig med enevældens indførelse i 1660, hvor
adelen mistede sine privilegier og medbestemmelse over Kongens, nu Frederik 3’s, handlinger: Adelgade skulle ikke gå
på tværs og forbinde Kongensgade med Dronningegade og Prinsessegade!
4

Jacob Madsen, handelsmand og borgmester på Chr.havn 1641-48, født 1596 i Visby på Gotland, død 21. maj 1653 og
begravet i Holmens Kirke som sin kone. Gift 1621 med Karen Eilersdatter født 1591 i Vordingborg, død 24. nov. 1674 i
Kbh. Overtog Børsen fra Corfitz Ulfeldt for 50.000 Rdlr., som kongehuset skyldte for leverancer. I 1675 ejede de matr.
9 (nu Strandgade 10), så deres grund har stødt op til den lille gang, jvf. fig. 1.
5
Stoerheeden er måske haven på matr. 8, kort 1675 (fig.1). Haven ses stadig på Geddes kort fra 1756 (Se fig. 3).
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Johan Rul fremhæver, at gangen er afløb for husenes tagvand ud til Kongensgade, og at gangen skal
opretholdes og vedligeholdes ligesom hidtil, med deling af omkostninger til reparation af brolægning, låge
og lås. På Anders Andersens vegne begærer han erstatning for de omkostninger sagen har påført ham.
”og jeg (= Anders Andersen) hoes Johan Meyer Samt Svend Andersen, at niude erstatning for dend mig forwuldende
processis omkostning, og forventer herpaa allergunstigste Retmessig Domb, Deres Høy welædle welbiurdigheders
Ydmyge Tjenere. Kiøbenhavn dend 16. May 1694 Anders Andersen.”

Seyer Erichsen begærer på Johan Meyer Hattemagers vegne, kopi af Anders Andersens indlæg med henblik
på at svare om 3 uger, hvilket bliver bevilget.
6. juni 1694:
Sagen udsættes, og Seyer Erichsen pålægges at udfærdige et skriftligt indlæg.
13. juni 1694:
Seyer Erichsen citerer ligesom Johan Rul fra skipper Niels Nielsens Købebrev af 16. januar 1657, udstedt af
Frue Margrete Keitun. Han beskriver, hvorledes Niels Nielsen her har opført en bygning på hjørnet af Lille
Torvegade og Lille Kongensgade, samt gangens placering i forhold til gavlen og sidehus. Derimod mener han
ikke, at der har været afløb fra tag eller rendesten, og ingen udgang til den lille gang. Der citeres dog også en
passus om den lille gang indført ved handelen mellem skipper Niels Nielsen og Anders Andersen, som Seyer
Ericsen undrer sig over er indført, idet han mener, at hvis Niels Nielsen og nu Anders Andersen havde været
berettiget til den lille gang, så havde de formentlig udformet bygningen anderledes!
”Huilcken fornte pladz med paabuigte Huus forbemte schipper Niels Nielsen haver Solt dend til nuwerende
Eiermand Anders Andersen brøgger paa samme maade Nemblig dog schall derfra i bag afgaae til en liden udgang
efter Stoerheden Saa som dend er og bliwer i bag de andre dernest op til liggende waaninger”. --- ”Thi dersom
bemte Niels Nielsen haver werit berettiget til gangen saa haver han nock indbuigt gangen tet op til afg. Karen
Jacob Madsens platz, og giort siden fri indgangen under Huuset for lofterambs schyld efter som hand siden der
indrettet til brøggergaard”.

Seyer Erichsen tilføjer efterfølgende, at siden Niels Nielsen har boet på stedet i 12 år uden at klage, og
Anders Andersen har boet der i 25 år uden at klage, så bortfalder retten til at klage.
Seyer Erichsen henviser også til Anders Andersens købekontrakt med Søren Rasmussen Hiortshøy af 25.
september 1686, hvor der omtales en købekontrakt af 11. maj 1655 og et skøde af 13. november 1655 samt
et alenmål af den første bygning, som Laurits Sporemager har købt af Margrete Keitun dateret 11. maj 1655.
Anders Andersen har ikke fremlagt hverken skøde eller købebrev, hvis målangivelser ifølge Seyer Erichsen
måske kunne opklare noget om stien.
Herefter citerer Seyer Erichsen købebrevet, hvori angives en opmåling dateret 10 maj 1655 af et stykke jord
liggende i ”friheden” ud til Adelgade mellem Hendrich Lauterbachs og Johan Blom barbers boliger og op til
den gang, som tilkommer Lauterbacks arvinger (matr.nr. 33 har på dette tidspunkt været en byggegrund!).
Efter woris gunstige Øfvrigheds w.w Borgemester og Raads befalig i gaar dend 10 May daterit hawer wi
underschrewne med byens alenmaal og forslaged, én Margrethe Sal. Sigfrd Friises waaning pladz her i friheden
ligendes, Da befindes dend først udi bredden til adelgaden, med halfstolpe på begge sider, imellem H Henddrich
Lauterbachs og Johan Blom barberers waaning (altså matr.nr. 33, 1675, se fig. 1 og bilag 2) 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 derfra Solt efter derom oprettede og forening, til bekreftning at Saaledis er maalt og
befunden under woris egene Hender, huilcket wi og Saaledis efter gunstige øfrigheds befaling udi retten lewerer;
Christianshavn dend 11 May 1655. Mads Sørensen Egen haand og Mads Jensen, egen haand. Hans Friis Eigen
haand E.N.S. Forschrewen af originalen at were én Rigtig Copie kiendes jeg Jacob Sørrenssen Byesch”.
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Med udgangspunkt i målebrevet, samt en gennemgang af diverse købekontrakter og skøder vedr. salg af
ejendommen, dateret 12. jan 1658, 15. nov. 1664, 23. maj 1677 og 19. juni 1677 (se bilag 2), konkluderer
Seyer Eriksen, at der ikke tidligere har været stridigheder om gangen, men det synes ikke af hans
argumentation at fremgå klart, hvem der ejer denne!
”forklarer at afg. Laurs Sporemager er blewne Solt af welbrd. Frue Margrete Keiton 8 Sielllandsche alen udi breeden
til adelgaden som kaldes liden Torvegade6 og udi lengden førgetiuve (40) og Seiz allen som strecker sig til dend gang
som H Lauterbachs arwinger tilkom og welbrd Frue Margrete Keiton til dennem haver Solt for siden igien er blewen
Solt af Lauterbachs børns formyndere til afg. Jørgen Knif Hattemager efter Skiødet af dato dend 15 Novemb 1664”
”samme dag hawer afg. Hr. Canceli Raad og Borgemester Christen Andersen schiødet bemte Lauterbachs børn(s)
arwinger denne berørte gang udtil Kongensgade tillige med huuset udtil Kongensgade, 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”..

6

Det synes, som om Adelgaden har skiftet navn til Lille Torvegade samtidig med enevældens indførelse i 1660, hvor
adelen mistede sine privilegier og medbestemmelse over Kongens, nu Frederik 3’s, handlinger: Adelgade skulle ikke gå
på tværs og forbinde Kongensgade med Dronningegade og Prinsessegade!
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”Derefter er bemte Jørgen Knifs Huus blewen Solt paa auction til Johan Meyer som Skiødet af dend 19 Juny 1677
som herhoes Følger, des widere formelding, og imidlertid saa længe at Laurs Sporemager hawer boet tilsammen
med Jørgen Knif hawer man icke hørt eller fornummet nogen stridighed om bemte gang ei heller af afg. Laurs
Sporemager da det blef Solt paa auction dend 23 May 1677 til Johan Meyer af Laurs Sporemager nogen prætension
nogen maader er scheet, ej heller saa lenge at Laurs Sporemager 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”.

Det ældste tilgængelige matrikelkort er fra 1675 og opererer med matrikelnumrene 30-35 for Lille Torvegade
mellem Strandgade og Kongensgade (fig. 1). Ifølge bogen om historiske huse på Christianshavn (ref.1) er
matr. 32 Johan Meyers hus, som han købte efter Jørgen Knif i 1677 (nu Torvegade 24). Ifølge beskrivelsen i
retssagen har Laurs Sporemager boet i huset med matr. Nr. 33, og barberer Johan Blom har boet som lejer
hos Margrethe Keitun i nr. 34 før 1660, hvor dette hus blev købt af Laurits Pedersen, sporemager (se oversigt
i bilag 2). Det er disse 2 ejendomme, som Anders Andersen køber i 1686 og slår sammen med matr.nr. 35 (nu
Torvegade 26 / Wildersgade 23 og 23A). På matr.nr. 31 (i dag en del af Torvegade 22) boede Mickel Bløckert,
bager.
Længden og specielt bredden af stien fra Johan Meyers hus langs Anders Andersens 3 huse til udmundingen
i Kongensgade mellem Niels Møllers lejeboliger i Kongensgade og Anders Andersens bryghus diskuteres.
Seyer Erichsen henviser til målebrevet, som angiver dybden af Johan Meyers hus fra Torvegade til bagvæggen
til at være 48 alen 1 quart og 3 tommer, og argumenterer, at afdøde Laurs Sporemagers ejendom kun har
haft en dybde på 46 alen fra gaden, da bredden af stiens nordre ende på 2 alen og 1 quart skal fratrækkes
dybden af Johan Meyers hus.
Seyer Erichsen fremfører endvidere på Johan Meyers vegne, at stien på hele strækningen ud til Kongensgade
bør være 2 alen og 1 quart, og da den ved Kongensgade kun er 1 alen, 3 kvarter og 5 tommer bred, så ligger
en del af Anders Andersens hus på den grund, Johan Meyer nu har solgt til Svend Andersen. For godt
naboskabs skyld har han dog aldrig gjort vrøvl.
”henger bemte 15 fag huus Muur og tømmer paa min grund som jeg nu til Svend Andersen hawer Solt 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”.

Seyer Erichsen anfører, at Anders Andersen uden at have ret dertil i skødet, har etableret tagafløb og
rendesten, dog mod at deltage i vedligeholdelsen af gangen. Anders Andersen bør etablere afløb over sin
egen grund!
”at hawe wandfald af sine waaninger udi den nu omtuistede gang, saawel som at have windewers udsigt dertil”
og ydermere ”øyensiunlig uden Skiøde og adkomst bewilling at have Én Rendesteens wandfald udi bemte gang, og
hand det udi hans indleg refererer at wil betalle hvis omkostning til brolegnings reparation Kand erfordres --- ” Da
efter som hand endnu derom icke hawer fremlagt nogen friheed eller bewisslig adkombst Kiøbebref og Skiøde at
hawe paa samme Rendesteens wandfalds udløb formoedes at hand forandrer bemte Rendesteens wandfalds løeb
ind paa hans egen Skiøtte grund”.

Seyer Erichsen kræver derfor pure frifindelse på sin klients vegne, da han er helt uskyldig.
”formoder jeg for hans tiltalte derfor fri at blive og mig fattige og enfoldige Mand for hans ubillig mig paaførte og
tilføyede process uden nogen billig giiwen Aarsag, efter som at Anders Anderssen hafde til Kiøbenhafns Byeting wed
sin fuldmegtig Johan Bull ladet protestere dend 23 April 1694”. Dokumentet er underskrevet ”Datum ChristiansHafn
d 13 Juni 1694. Welædle Magistratens ydmyge Tiennere Johan Meyer”.

Efter dette indlæg er det 3. parten, Svend Andersen, repræsenteret ved prokurator Anders Pedersen, som
kommer med et indlæg. Her beskriver han det hus (Torvegade 24), han har købt af Johan Meyer, beliggende
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mellem Mickel Bløckert, bagers hus på den ene og Anders Andersen, bryggers hus på den anden side, samt
beskriver den lille gang. Han beskriver også, hvordan Anders Andersen brygger og hans fuldmægtig Johann
Rul, protesterede ved retten på Københavns Byting mod Johan Meyer hattemagers skøde med påstand om,
at den lille gang har været en fællesgang i over 30 år, uden dog at kunne bevise dette.
”med forregiwende at hand wilde bewisse at bemte gang udj nogle og 30we aar, haver werit en felleds gang,
huorom hand ind til dags dog aldeelis indtet haver kundet producerit eller fremlagt”.

Prokurator Anders Pedersen citerer fra købebrevet mellem brygger Anders Andersen og Niels Nielsen dateret
20. september 1669 og skøde af 21 september 1669, som har en tekst enslydende med teksten i det
oprindelige købebrev af 16 jan. 1657, hvor Niels Nielsen køber hjørneejendommen af Margrethe Keitum, og
hvor det specifikt nævnes , at der bagtil skal være en lille gang bag de andre bygninger.
”at der bag skall afgaae til én liden udgang efter stoerheeden, saa som dend der er og bliwer bag wed de andre,
Dernest op til liggende waaninger”.

Dernæst henviser han til Laurids Pederssen sporemagers købebrev med Margrete Keitun og Christen
Anderssen , oprettet 20. september 1660 med skøde af 25. dito vedr. ejendommen (matr.nr. 34, fig. 1),
liggende mellem Niels Nielsens ejendom (matr.nr. 35) og den allerede af Laurits Pedersen sporemager ejede
ejendom (matr.nr. 33 i matrikel af 1675). I dette købebrev er omtalt rettighed til den lille gang ud mod
Kongensgade. Dog må der ikke etableres lås for porten, med mindre de øvrige berørte personer giver
samtykke dertil.
”Saa og att have Rettighed udi dend liden udgang til Kongens gade tillige 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”.

Anders Pedersen henviser også til købekontrakt af 12. oktober 1653, hvor Margrete Keitun og Christen
Andersen sælger huset (matr. 32/1675), som støder op til hendes andet hus, i hvilket bageren bor (matr.
31/1675). Køberen er Henrich Lauterback. I købekontrakten står, at huset skal have en lille udgang til
Kongensgade, bag de andre to huse og den øde plads.:
”Sckal og have en liden udgang bag de andre tuende, hendes welb. nest hosliggende waaninger, og øde plads udtil
kongens gade”.

I skøde i forbindelse med salg af matr. 32, 12. jan. 1658 til Jørgen Knif hattemager samt senere salg 23. maj
1677 til Johan Meyer hattemager nævnes, at der ud over nagelfast inventar etc. også sælges afløb til Kongens
gade og den lille gang, sådan som den forefindes.
”fri wandfald udtil Kongens gade og den liden udgang Sammensteds” ----” Saa som dend biugt begreeben og
indhegnet forrefindis”.

Anders Pedersen anfører afslutningsvis på Svend Andersens vegne, at der er stor forskel på den opmåling,
som er foretaget d. 10. maj 1655, og den opmåling, der nu er beskrevet af Stads Conduktøren. Anders
Pedersen slutter heraf, at Laurits Sporemagers hus ikke strækker sig længere end til den liden udgang, som
ligger der bag ved, og konkluderer deraf, at det hus, som Svend Andersen har købt af Johan Hattemager, har
vandafledning til Kongens Gade. Anders Andersen har påført Svend Andersen ulempe og udgifter, som denne
kræver erstatning for. I retten er Svend Andersen repræsenteret af sin hustru Margrethe (eller dennes
værge).
”huorfor min ydmygste paastand og formeening er at det huus Johan Meyer Hattemager mig Solt hawer med frj
Wandfald ud til Kongens Gade sambt den liden udgang sammested adkomst brewis widere formelding og indhold
og anders andersen brøgger for trettes paaförelse mig ald denne i bragte foraarsagede og anwende bekostning
Sambt ald dend Skade u lempe og fortred jeg mig derover i nogen maader kand tilberegne at liide igien at erstatte
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og betalle huorpaa deres höy og welædle welbiurdigheders gunstige og Retsmæssige Kiendelsse og befordring
ydmygst Ewartes og forbliver,
Deris Höy og weledle welbiurdigheeders ydmygste thiennerinde
Margrete M.S.A.S. Svend Anderssen, Hafniæ dend 13 Juny 1694”

Prokurator Johan Rul begærer på Anders Andersens vegne en kopi af indlægget og dertil 14 dage til at svare,
hvilket retten bevilger.

Fig.3. Chr.havns kvarter. Generalmajor Samuel Christoph
Gedde fik 3. nov. 1756 kongelig ordre til at stå for udførelsen
af et matrikelkort visende bebyggelsen på enhver grund.
Bryggergården er markeret med rødt. Den lille sti ses til
venstre for Bryggergården.
27. juni 1694
Johan Rul begærer 14 dages udsættelse, i hvilket tidsrum Rolf i skriverstuen skal sammenfatte indlægget med
kopi til sagens parter.
Paa Citantens (Anders Andersens) weigne motte Johan Kul og begierer 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 Seyer Erickssens paa
hattemagerens weigne, og Anders Pederssen paa Svend anderssens weigne welle tage Copie og deris Svar derpaa
tilsamme tid at indlegge, som blef bewilget,”

11. juli 1694
Johan Rul anmoder om udsættelse i 8 dage, da han er syg. Anmodningen fremsættes på hans vegne af Peder
Kjerup.
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18. juli 1694
Peder Olsen Kierup anmoder atter om udsættelse, da Johan Rul er syg.

25. juli 1694
Johan Rul er stadig syg, og Hans Herfurt anmoder om yderligere udsættelse på hans vegne.

15. august 1694
Alle parterne mødes i retten, hvor en udskrift af tingprotokollen af 23. april 1694 samt opmåling ved
Københavns officielle opmåler dateret 2. april 1694, bliver læst op.
”Dend 15 augusty møtte parternis fuldmegtiger udi rette og fremblagde én udskrift af Kiøbenhavns Tingprotecol
dat 23 april 1694 Sampt et Stadens Conducteurs allenmaals attest dat 2 april 1694, Som for retten blewe lest og
paaskrewene,

Endnu engang fremlægger Seyer Eriksen og Anders Pedersen på Svend Andersens vegne hvert et indlæg.
Indlæggene er åbenbart meget vidtløftige og indeholder intet nyt, hvorfor der ikke tages referat.
”Nock producerede Seyer Ericksen saavel som og Anders Pederssen paa Svend Anderssens weigne én af dennem et
meeget witløftig Indleg huilcke 2 indlegger Saa som de ware meesten til indhold som deris forrige owen indførte
Indlegger eracktes de ufornöeden her at indføres mens ere for retten bleven Leste og paaskrewne,”

Købekontrakten på Johan Meyer hattemagers hus dateret 3. april 1694 bliver ligeledes oplæst og noteret.
Endelig fremsætter Johan Rul på Anders Andersens vegne også et meget vidtløftigt svar, som for retten læses
og noteres, men som heller ikke gengives.
.Johan Kul procurator paa Citantens (=Anders Andersens) Weigne producerede Iligemaade et witløfftig Indleg og
Svar, som for retten blef lesst og paaskrewen,

Sagen optages derefter til dom, som fastsættes til den 22. august.

”Hvoreffter

de ware Domb begierende, Thi blef Sagen til Dombs optagen og til dend 22 augusty nest effter

henhuilede,”

22. august 1694

Domsafsigelsen.

Efter at begge parter har haft lejlighed til at udtale sig, og diverse dokumenter har være fremlagt, konkluderer
retten ved at opridse baggrunden for sagen, nemlig at Johan Meyer Hattemager har solgt sit hus til Svend
Andersen inklusiv en lille gang, som også Anders Andersen på det bestemteste mener at være berettiget til
at anvende. Et salg vil derfor være ham til overordentlig stor ulempe, hvorfor han har gjort indsigelse mod
skødets oprettelse. På den anden side føler både Johan Meyer hattemager og Svend Andersen sig ligeledes
forurettede, fordi Anders Andersen har protesteret mod oprettelsen af skødet og derved påført dem ulempe
og omkostninger.
”Da effter Tiltale giensvar Breve og Documenter og denne sags beschaffenhed blef Saaledis for Ret Kiendt og
afsagt”,
”Saa som Denne sag Reisser sig egentlig der udaf, at Johan Meyer hattemager hawer willet Selge og Bortskiøde til
Swend Andersen, tillige med et sit huuss og waaning liggende paa Christianshafn udj lille torvegaden og saa een
liden derhoes liggende gang, udj huilcken gang Anders Anderssen brøgger formeener fasteligen at wære og saa
berettiget, og derfor holder saadand en lille gangs afhendelsse og Bortskiødelsse uden ald omsstendigheed, af Johan
Meyer hattemager til Swend Andersen, at wære hannem til Største præiudice og Skade, huorower hand haer giort
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forbud og hindring paa saadann absolute Skiødes Stædelse til Tinge”. ----:”huorwed Johan Meyer som Selgere og
Swend anderssen som Kiøbere formeener sig begge at were for u rettet og tillføyet Skade og omkostning, og derfor
prætenderer af Anders Andersen brøgger restitution og opretning for dend Skade, som de wed dette anders
anderssens forbud og hindring paa Skiødets Stædelse haver lidt, huorimod anders anderssens brøgger hawer werit
foraarsaget her til Raadstuuen at indstefne Johan Meyer hattemager til at producere i retten alle adkombst brewe
med huilcke hand formeenerAt kand tilhiemble sig aleene samme liden omtuistede gang og for maintinere, at hand
alleene og ingen anden hawer rettighed til dend,”

Johan Meyer har fremlagt alle sine papirer, både købebrev og skøde, på det hus, som han har solgt til Svend
Andersen, for retten. Problemet for ham er, at det ikke fremgår af disse, at han alene ejer den lille gang.
Tværtimod finder retten, at det fremgår klart, at Johan Meyer og hans prokurator har taget helt fejl af
indholdet i skøder og købsbreve. Det fremgår klart af disse, at nok tilhører ejendommen Johan Meyer, nu
solgt til Svend Andersen, men at den lille gang giver kun ret til vandafløb. På samme måde har Anders
Andersen ret til gangen, dog må ingen af parterne sætte lås for porten, uden at alle involverede har nøgle og
er indforståede. Anders Andersen har heller aldrig påstået andet.
”det icke af et af samme fremblagde documenter kand Seeis eller fattis at Johan Meyer kand dermed tilhiemble sig
denne gang som sin alleene propre Eiendomb Eller og bewiisse, at have alleene Rettigheed til dend”.----”det Seis
Klarligen af Saadanne fremlagde adkomst brewes indhold, at Johan Meyer og hans fuldmegtige og Concipist Zeyer
Erickssens hawer gandske taget feil af disse fremlagde adkomst brewes Rette meening og forstand om denne liden
omtuistede gang, idet at fornte brewes egentlige meening ey er anderleedis, end at huusset wel er Johan Meyer
Solt og Skiødet som propre Eiendom, mens af dend omtuistede gang ey noget andet end frj wand Fald der udj,”
”og Anders Anderssen derimod formoeder at have samme Rettighed til samme liden udgang formedelst de 2
waaninger, som hand nu eyer og ere beliggende ud med samme omtvistede gang til dend Nordre siide, som hand
Anno 1686 hawer Kiøbt af Søfren Rasmusen Hiortshøy her udj Staden, til huemb de ware af afg lauridz Pederssen
Sporemagers arwinger transporterede, i det hand bewiisser, at frue Margrete Keyton Anno 60 da hun hawer weret
af begyndelssen alleene Eiere baade til disse fornde Anders Andersens 2 waaninger, saavel som ogsaa till dend af
Johan Meyer nu till Swend Andersen Solte waaning, hawer bort Solt og bortskiødt, til Laurids Pederssen Sporemager
disse 2 nu wærende Anders Andersens waaninger, med Rettighed idj samme liden udgang til Kongensgade, tillige
med H. Henrich Lauterbachs arwinger, Dog icke fuldmackt at giøre port med laas og luckelsse for samme liden
udgang med mindre det af Samntlige derudi Interesserende worder Consenteret, huilcket anders Andersen icke
heller anderleedig endnu eller nogen tiid hawer paastaaet,”

Retten har konstateret, at hverken Johan Meyer eller Svend Andersen har kunnet fremlægge nogen
dokumentation for, at de alene har ejerskab til gangen, men at både Anders Andersen og før ham Lauritz
Pedersen samt dennes arvinger, indtil i dag har anvendt gangen og haft nøgle til lågen gennem 34 år, uden
Johan Meyer eller nu også Svend Andersen hidtil har gjort indsigelse derimod.
”anders andersen derforuden forklarer, at baade hans formand 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 huusset i gangen, og
Nøgel til laagen for samme gang udtil kongens gade og hverken Johan Meyer eller Swend Andersen hawer
produceret det Ringeste huorimod Anders Andersens i retten lagde adkomst bref, effter huilcket samme gangs
rettighed af hans formand og hannem er njudt udj 34 aar, er lowligen Swecket”

Retten konkluderer derfor, at Anders Andersen og Johan Meyer begge har rettighed til samme gang, og at
Johan hattemager derfor ikke havde ret til at sælge denne, og Anders Andersen havde ret i at gøre indsigelse
mod skødet:
.”wi kand icke frafinde Anders Andersen i at have rettigheed tillige med Johan Meyer hattemager til samme gang,
og Johan Meyer hattemager derfor icke at kunde hawe werret berettiget til at bortskiøde denne gang, som sin
alleene propre Eiendom til Swend Andersen og derfor Anders Andersen Nock at kunde were beføyet til at hindre
Saadann Johan Meyers absolute skiøder giwelsse Saawidt gangen war angaaende,”
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Den endelige, faktisk overraskende dom rammer nu prokurator Seier Erichsen og ikke hattemageren, idet
retten anfører, at eftersom Seyer Erichsen har været rådgiver for Johan Meyer i hele sagen, er det ham, der
har givet ham den forkerte opfattelse, at han kunne sælge den lille gang sammen med huset. Derfor er Seyer
Erichsen skyld i, at denne sag er rejst, hvorfor han skal betale alle sagens omkostninger, inklusiv Anders
Andersens omkostninger. Og han advares mod at komme med en så dårlig dokumenteret sag en anden gang.
” og saasom Zeyer Erickssen, som gaar i retten og self tilsstaae at hawe Conciperet og Skrevet for Johan Meyer,
befindes at hawe forleydet Johan Meyer denne abus og u-rette tancke om alleene at were Eiere til denne liden
udgang, hwurower hand er geraaden i denne process. Da bør Zeyer Erichsen self af egen Middeler at betalle dends
omkostning her til Raadstuuen med 6 RigSd til Anders Andersen, og Derforuden adwaris ey at komme udj rette
hereffter med saa wrang een Sag, Saafrembt han ey wil ansseeis effter lawen,

Seyer Erichsen er ikke overraskende utilfreds med dommen. Han synes, at Anders Andersen bør takke
Magistraten, fordi den har været så imødekommende overfor ham. Hvis ikke han (Anders Andersen) er
tilfreds med denne dom, så bliver han (Seyer Erichssen) nødt til at stævne AA og bevise, at han er uskyldig.
” Denne welædle Magistratens Dombs Slutning Hafver jeg udj dag først Læsst, og som fornemmis af beskickelsse
Mændende at Anders Andersen ville 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 jeg 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 Andersen saa Korteligen til effter tancke meddeelis, Christianshavfn d. 1 okt 1694. S. Erichsen
(underskrift)”

Johan Meyer hattemager vil få skødet skrevet om hos Seier Erichsen:
”Denne Veledle og Velbiurdige Magistratens dombsslutning Lofver vi underskrefven, for Johan Meyer hattemager
forkyndete och der én 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 ” (ingen underskrift)

Svend Andersen seigllingsman accepterer dommen:
”Dernest denne domb for Svend andersen seillingsman forkyndete och Af dens slutning én Richttig vide Merede
Copie tilsammen lefveret Svarede och sagde, at han dei videre skiøde paa huset begiert lofver end eftter befunnis
indhold”
”Læst for Retten paa Kiøbenhafns byeting Mandagen d=19 Novemb 1694”

Stiens videre skæbne:
Stien grænser på den nordre side op til Bryggergården, som lå på den grund, hvor ejendommen Torvegade
26/Wildersgade 23 og 23A, matrikel 124, ligger i dag.
Stien er tydeligt vist på Christian Geddes kvarterkort fra 1756 (fig.3) og også på hans eleverede kort fra 1761
(fig.4).
I Københavns Stadsarkiv under matrikel nr. 124 i Christianshavns kvarter ligger to håndskrevne dokumenter
fra 1895 om stien:
Det første håndskrevne dokument dateret 18. maj 1895 lyder således: ”Ved hermed at remellere den mig til
Erklæring tilstillede Skrivelse fra Stadskonduktøren angaaende Nedlægning af en fælles Gang mellem Matr.
N: 124 og Matr. N: 125 begge i Christianshavns Kvarter, undlader jeg ikke herved tjenstlig at erklære, at den
omhandlede Udstykning formentlig kan tillades paa Betingelse af, at Matr. N: 125 faar lovbefalet Gavl fra a
– b, samt at de paa dette Stykke værende Vinduer tilmures med mindst 1 Stens Mur. Hvorvidt Passagen fra
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N: 125 i det hele taget kan nedlægges, tillader jeg mig at henstille til Bygningskommissionens Afgørelse. ./. 2
stk. bilag vedl.” (ikke med) Underskrevet: Johan Schmidt (efternavn usikkert). Forneden stilet til
Stadsbygmester Hr. Professor P. Bømcke (efternavn usikkert)”.

Fig.4. General Geddes søn, Christian Gedde, havde det praktiske arbejde med matrikelkortet og udførte
tillige et stort kort, hvor bebyggelsen blev vist i perspektiv. Denne "elevation" blev først færdig i 1761.
Bryggergården ses midt i billedet med den lille sti som et indhak i husets sydvæg startende ved
Kongensgade og sluttende ved hattemagerens hus (se den gule pil).
Det andet håndskrevne dokument fra Københavns Bygningskommission dateret 21. maj 1895 lyder således:
”At Bygningskommissionen Dags Dato har tilskrevet Stadskonduktøren saaledes: ”I Anledning af Hr.
Stadskonduktørens Forespørgsel i Skrivelse af 8 ds; skal man tjenstligt tilbagemelde, at der fra
Bygningsvæsenets Side Intet findes til Hinder for Nedlægningen af den omhandlede ”Fælles Gang” for de 2
Ejendomme Matr N: 124 og 125 i Chr.havns Kvarter, dog paa Vilkaar, at Matr N: 125 faar lovbefalet Gavl fra
a – b, samt at de paa dette stykke værende Vinduer tilmures med mindst 1 Stens Mur” tilmeldes herved Hr.
Bygningsinspektøren. P.K.V. (ulæselig underskrift) Stadsbygmester”. Forneden stilet til Bygningsinspektøren
for 3die Distrikt.
Det betyder, at stien formelt nedlægges 201 år efter domsafgørelsen om stiens tilhørsforhold. Det betyder
også, at retsafgørelsen og alle de skøder for matrikel 124, som er blevet opbevaret samlet i 200 år af de
forskellige ejere af Bryggergården for at kunne bevidne deres adkomst til den fælles sti, ikke længere er af
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juridisk betydning for ejerskabet og derfor ikke behøver at følge ejeren af ejendommen (se
dokumentoversigten side 15). På den anden side fremgår det ikke helt klart af afgørelsen, om stiens areal
stadigvæk er en slags fælles ejendom eller nu tilhører matrikel 124. I praksis synes det sidste at være blevet
tilfældet.
Afgørelsen
i
Københavns
Bygningskommission er dog antagelig
grunden til, at Jens Jensen har kunnet
beholde papirerne, da han solgte
ejendommene omkring 1920.

Fig. 5. Jens Jensens udlejningsejendomme på Matr. 124,
Torvegade 26 / Wildersgade 23 (den grå hjørneejendom)
og Wildersgade 23A (den røde med de hvide bånd), blev
bygget på Bryggerigårdens grund henholdsvis omkring
1868-70 og i 1896. De er her fotograferet fra Torvegade
august 2018.

Spørgsmålet om, hvorfor han bevarede
dem, kan ikke besvares, men takket være
ham og de senere slægtled har dette
unikke materiale om Bryggergården og
dens indretning rum for rum, striden om
den
fælles
sti,
Bryggergårdens
vandforsyning og Bryggergårdens ejere
gennem mere end 200 år nu kunnet
overdrages
til
Nationalmuseets
Antikvarisk-Topografiske Arkiv.

Referencer:
1. Målebrev af 2. april 1694 (Dok.1)
2. Retssag startet 7. maj 1694 (Dok.2)
3. Historiske huse på Christianshavn.
Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring,
Kbh. 1993.
4. Anders Bjørn: Historien om Torvegade
26/Wildersgade 23 og Wildersgade 23A.,
1620-1920. Notat 2019

Fig. 6. Den vestlige gavl af Wildersgade 23A i højre
side af porten til Wildersgade 21 har ikke flyttet sig
siden 1896, da 23A blev bygget, så indgangsdøren til
23A må ligge ud for eller ovenpå den gamle, 20 m
lange sti, som blev nedlagt af Københavns
Bygningskommission i 1895 (foto 2018).
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Skiftende ejerskab af de 4 matrikler involveret i retssagen
Torvegade 26, matr.nr. 124 i matrikel af 1993

Matr.nr.35 (1675)

1657
Margrete Keitun
sælger til skipper
Niels Nielsen:
Købebrev af 16. jan.
1657 og skøde af
1.dec. 1657

1669
Niels Nielsen sælger
til brygger Anders
Andersen:
Købekontrakt 20.
sept. 1669 og skøde
21. sept. 1669

Matr.nr. 74 (1689)
Matr.nr. 34 (1675)

Barber
Johan Blom bor hos
Margrete Keitun

1660
Margrete Keitun
sælger til sporemager
Laurits Pedersen:
Købebrev af 20. sept.
1660 og skøde af 25.
sept. 1660

1686
Laurits Pedersens
efterladte børn
sælger til Søren
Rasmussen Hjortzhøy
12. sept. 1686
1686
Søren Rasmussen
Hjortzhøy sælger til
brygger Anders
Andersen:
Købekontrakt 25.
sept.1686

Matr.nr.33 (1675)

1655
Margrete Keitun
sælger til sporemager
Laurits Pedersen:
Købekontakt
11. maj 1655 og
skøde 13. nov. 1655

1686
Laurits Pedersens
efterladte børn
sælger til Søren
Rasmussen Hjortzhøy
12. sept. 1686
1686
Søren Rasmussen
Hjortzhøy sælger til
brygger Anders
Andersen:
Købekontrakt 25.
sept.1686
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Torvegade 24,
matr.nr. 125
Matr.nr. 75 (1689)
Matr.nr.32 (1675)
1653
Margrete Keitun og
Christen Andersen
sælger til kleinsmed
Henrich Lauterbach:
Købekontrakt af 12.
okt. 1653
1658
Formynderne til
Lauterbachs arvinger
sælger til hattemager
Jørgen Knif: Købebrev
12. jan. 1658
1664
Skøde 15. nov. 1664

1677
Jørgen Knif sælger på
auktion til hattemager
Johan Meyer:
Auktionsattest 23.
maj 1677 og skøde 19.
juni 1677

1694
Johan Meyer sælger
til sømand Svend
Andersen 3. april
1694.
1694
Anders Andersen
protesterer 23. april
1694 til retten

