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No 2

Præsident Bor

germestere og Raadmænd udi dend
Kongl Residens Stad Kiøbenhavn Giøre
witterligt at for os haver ladet
berette Anders Anderssen Jndwaa
ner og bröger udj Christianshafn,
saaledes hand imod hans vilje skall
were geraden i tuistighed, med
eder Johan Meyer hattemager
anlangende en liden gang som i begge
schall were til berettiget og ……
eders ange…….. vaaninger…
wandfald udj udtil Kongens Gade
Hvilken liden gang, Johan Meyer
tillige med eders hoesliggende huus
schall have Solt og bortschiødet til
Svend Andersen sammesteds uden
alle omstendigheder dermed Citanten
formeener af eder at vere formeened
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Udj dend rettighed hand til samme
liden gang formeener at hawe,
hvorfore og til Sagens Sande oplius
ning i bemte Johan Meyer Hattema
ger, boendes i Lille Kongensgade udj
Christianshavn, udj een forrige
Byefoged Peder Willumsens huus,
herwed Stefnis at møde til Kiø
benhavs Raadsstue onsdagen dend
16 may førstkommende med alle
de adkomme brewe, formedelst
huilke i formeener at tilhiemble
eder samme liden gang og dertil
hawer alleene rettighed, Saa som
i dend og saaledes uden ald
omstendighed til Suend Ander
ssen schall hawe afhendet og bort
solt til forskrewne tid og Sted
Stefnes og i fornefnte Suend Andersen

5

6

Boende i Torwegaden som schall
hawe kiøbt samme liden gang af
Johan Meyer Hattemager med
eders derpaa hawende Skiøde og alle
andre adkommne brewe som eder
derpaa Kand werre lewerrit, nock
for Processens schyld Stefnis weldædle
og welbr: Frue Margrete Keitun
X velbr Hr Canceliraad og BorgM
Christen Andersens Efterleverske
wed Stranden med laugwerge som
forbemte omtuistede liden gang
hawer af begyndelsen Eied, til
at hiemble og tilstaae Citanten
dend rettighed som i derudj tillige
med ydermeere og hoesliggende
Eiendomb hawer afstaaet og Solt
til nu afg. Laurids Pederssen Skoer (?)
mager, huilket alt Citanten siden
med liige rettighed schall hawe kiøbt
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Er blewen tilschiødet og possider
saa og at medtage alle huus brewe og
Documenter som i Kand have samme
liden gang angående og kunde tien
ne til denne omtuistede Sags rette
opliusning og rigtighed imellem
disse tuende tuistige parter og i
Johan Meyer hattemager saawel som
Suend Anderssen efter huis widere
som Citantten agter herom at Sette
i rette, Saa og til ald hannem
til foraarsagende processis omkostning
erstatning endelig Domb at liide
Des til widnesbiurd under woris
lidet Stads Seigel, Actum Hafniæ
dend 7 may 1694

Loco Sigielle

Anno 1694 dend 7 May er denne
weledle og welbrd Magistratens
Citation louglig forkyndet for de
wedkommende alle paa deris boepel
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J Eegene persoener Nemblig for
weledle og Welbr Frue Margrete
Keitum x welbr Hr Cancelli Raad
og BorgM Christen Andersens efter
lewerske og lewerit hende Copie deraf
ligeledes er dend og forkyndt
for Johan Meyer og lewerit ham
Copie deraf er og forkyndt for
Suend Anderssens Huustrue og le
werit hende Copie deraf Testerer wj
underschrewene Hafniæ ut Supra

Jørgen

Hermand

Pederssen

Henrich Hofmeister

Efter at forschr Stefning for retten
war oplest fremstoed Citantens fuld
megtig achtbar og welforstandige
mand Johan Rul procurator og frem
lagde et Jndleg Saaledes liudende

No 20 ??

Höy weledle og welbiurdige

Bræm

herrer Hr Præsident
Borgemestere og Raad

’

Af min til i dag her til Raadstuuen
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Erhwerwede og opleste Stefning hawer
deris Høy welEdle welbiurdighe
der, allergunstigst fornummet
huorledis min med Johan Meyer
hattemager i geraaden tvistighed
herrørende af een liden gang, som
wi haver tilfellids til woris an
grentzende waaningers wandfald
hvilken gang hand nu nyeligen, tillige
med hans derpaa Stødende huus, hawer
forsolt og afhendet til Suend an
derssen uden alle omstændigheder,
under schin? som hawer ieg ingen ret
tighed til samme gang, mens were
ickun een bevilling til mig, som ieg
dog formeener icke schal kunde be
wilises i henseende til mine rigtige
adkomme brewe, som egentligen formelder
at ieg tillige med samme hafr rettig
heed til samme gang, huilket og bewises
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1. Med it af welædle og welbr Frue
Margrete Keitum & velbiurdige Hr
Canceli Raad og Borgmester Christen
anderssens efterladte Kiereste, til Schip
per Niels Nielsens udgivne Kiøbebref
paa een hendes til samme Solde pladz
og Jordesmond liggendes i Christianshavn,
som Strecker sig udj lengden fra adel
gaden til Karen & Jacob Matzsens platz,
dog schall derfra i bag afgaae, til een
liden udgang, efter Stoerheeden ?, saa
som der bliwer i bag de andre, Der
nest op til liggende waaninger, hen
des welbr da allereede hafde afhen
det og Solt udtil Kongensgade, Saa
som samme Kiøbebref dateret
16 Janyary 1657 og paafølgende Skiø
de dend 1teDecembr. Dernest ef
ter begge under No 1 udj sig Sielf
widere formelder. 2 Huilcken platz
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og Jordsmon, med dend derpaa af
bemte Niels Nielsens opbiugte gaard,
og liige samme Rettigheed hand til
mig igien hawer afhendet og Solt,
efter hans Kiøbe og Skiøde brewis
widere indhold under No1 ?
med fornemnte twende Kiøbe og Skiøde
brewe, formeener ieg, Klarligen be
wiises, at ieg hawer rettighed til
samme gang, tilsamme min Niels
Nielsen afkiøbte gaard, indtil Karen
& Jacob Madsens pladz som Hr Niels
Møllers nu tilhører og eier, tvert
over samme gang,
3.de

Belangende mine andre, Dernest
hoesliggende twende vaaninger, liege
leedes ud mod samme gang til dend
Nordre Siide, dennem hawer wel
bemte frue Margrete Keitum og Solt
til nu afgangne Laurs Pedersen
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Skormager sammesteds, med Rettig
hed udj samme liden udgang til
Kongens Gade, tillige med Hr Henrich
Lauterbechs arwinger, efter Kiøbe
og Skiøde brewe daterer = 20.og 25 Septer
nest efter huer anden aar = 1660
widere formelding og indhold, No 3
4de

Disse nest fornemte twende waaninger
og Eiendomme, som bestaar i otte
fag Huus til gaden efter Laurs
Pedersen Skormager Døedelig af
gang ere hans efterladte børn arwe
ligen tilfaldne, som hawer siden trans
porteret og owerdraget det til Hr
Søhren Rasmussen Hiortzhøy, efter
rigtig videmerit Copie af samme
Transport dateret 12 September
1686 viidere indhold No 4, For
det 5te hawer welermelte Hr Sørren
Rasmussen Hiortshøy dend 25 September
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Dernest paafølgende, samme twende
waaninger og Eiendomme, igien
til mig Solt og afhendet, efter
derom hans med mig oprettede Kiøbe
Contract, og dend 18 octobr: dernest
efter til Kiøbenhavns Byeting, gifer
Skiødes widere formelding, begge
under No 5 med fælleds Nytte med
Johan Meyer hattemager afgangne
bag til, efter adkomme brewis
widere udwieses, Med disse forn
emnte adkomme og producerede brewe
formeener ieg saa lougligen som
klarligen hawer bewiiset, at ieg lige
saavel som Johan Meyer hattemager
eller i hans Sted Suend andersen,
hawer rettighed til samme gang,
hawer ligget og wæret bortschiødet
til forbenefnte mine Ejendomme,
siden ermelte derpaa til Christianshafn
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Byeting dend 1te December 1657
og 25 September 1660 ergangne
Skiøder og adkomme brewe, som er
efter det første Skiøde = 41 og efter
det andet = 34 aar Siden, og imidler
tid hawe waaren u paa Kiert og u
paa ancket, i allemaader. Til med
og hawer min formand bemte Laurs
Pederssen Skormager og hans arwin
ger, haft 6 windewer og udsigt udj
samme gang, som ieg saaleedes fore
funden Kiøbt, og Siden da twende af
dem efterlugt, saawel som fri udgang
af huuset i gangen, samt een
quist udtil dend, med een wind udj,
Nøgel til Laagen for samme gang ud
til Kongensgade, med fri ind og ud
gang, huilket alt efter min mee
ning hawer henseende til Rettighed
og icke at wære nogen særdelis be
willing, som Suend Andersen i een
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Beschikelse til mig foregiwer
hvorfore ieg ydmygt formeener
og fasteligen paastaar, at saa fremt
paa Johan Meyers, eller Suend an
derssens side icke laugligen be
wises at same gang wære
nogen Serdeelis bewilling, til
mine Eiendommer, Derwed mine
lougligen adkomme brewe kand
sueckis, som ieg dog icke formoder,
at da samme gang (langs huelken
jeg hawer paa dend Nordre siide
15 fag huus, i dend Sted Johan
Meyers huus som hand haver Solt
icke Strecker sig widere, som for
dend wester ende af gangen, og
er ungefer toe alen breed, dog
uden nogen tag draab eller for
toug) til wores waaningers wand
fald, Saa og med tillugte laage
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udtil Kongens gade, lige som dend
nu forefindes, med felleds bekostning
huad til desen reparation, paa Broe
legning, laagen og laas for dend kand
erfordris, og lige som dermed weret
forholdet hid indtil, bør herefter i
allemaader u foranderligen forbliwe,
og ieg hoes Johan Meyer Samt
Suend andersen, at niude erstatning
for dend mig forwuldende proces
sis omkostning, og forventer herpaa
allergunstigste Retmessig Domb, Deris
Høy welædle welbiurdigheders
Ydmyge Tieenere
Kiøbenhavn dend

Anders Andersen

- 16 May 1694

Dernest et Skiøde til Skipper Niels
Nielsen dat Christianshafn d.1 decem A 1657
med des tilhørende Kiøbe Contract imel
lem Madame Margrete & Sigfred Friises
og bemte Niels Nielsen Skipper dat.
16 January samme aar, Noch et
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Niels Nielsen til Anders Andersen
giwent Skiøde dat. 21 Septr 1669 med
dertil hørende Kiøbe Contract dat 20 dito
Noch een Transport til Severin Rasmu
ssen Hiortshøy af Hr Anders Nielsen
Soegeneprest til Inderup og Holmstrup
Sogner, udgivne dat 12 Septr 86. Item
Anders Andersen brøggers Skiøde af
Severin Rasmussen Hiortshøy dat 18 octob
1686 med dertil hørende Contract
dat 25 Septr nest tilforn, huilke
Documenter for retten blew Leste
og paaschrewne. Noch fremlagde
Citanten et Laurids Pedersen Skor
magers Skiøde dat Christianshafns bye
ting dend 25 Septr 1660 hvorved Madame
Margrete & Sigfred Friises Skiøde
bemte Laurids Pedersen Skormager
een hendes vaaning som Johan Blom
sortscher? Tilforn hafde beboed liggendis paa
Christianshafn i Adelgaden, hvilcket
Skiøde iblandt andet melder Saaledes
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Hvilcken formte waaning huuse buigning
og gaardsrumb oppe og Neder som ded nu
forefindes og alt huus der udi den Nagel
fast er, Sambt Rettighed udi dend liden
udgang til Kongensgade, tillige med Sal.
Hendrich Lauterbochs arwinger, efter Kiøbe
brefs widere formelding (I dag har for
retten lest og paaschrewet) bemte Laurs
Pedersen hans Husestrue og arwinger, schulle
hawe wiide bruge og beholde til fri Eien
domb.

Hvori mod at sware Seyer Erichsen under
f??get paa Johan Meyer Hattemagers
veigne møtte og begierede Copie af
Citantens Indleg til at besvare om 3
uger som bevilget blef.
Dend 6 Juny passerede Saaledes for
retten
Sagen opsettes til i dag otte dage, og der
Seyer Erichsen paa Johan Meyers
wegne skriftlig at indlegge sine
prætensioner.
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Dend 13 Juny møtte Parterne udi
rette og producerede først Seyer Erich
sen et Johan Meyer Hattemagers
Indleg af følgende Indhold

Nno x 24

Højædle og welbrd Herrer

Brem

Hr Præsident Borgeme
Steren og Raadmand,

Efter som fornemmes af anders
andersens indleg her til Raadsstuuen
af dato dend 16 May 1694 sig paaberaaber
Schipper Niels Nielsens Kiøbebref ud
giwne af welbrd Frue Margrete Keiton
Sal welbrd Hr Canceli Raad og Borgeme
ster Christen Andersens efterlatte Kie
reste af dato dend 16 Janvary 1657
disse efterschrewene ord at were derudi
indført Nemlig udi lengde og breede
lige som dend nu indhegnet begreben
og forefunden er (dog schall derfra i
bag afgaae til een liden udgang, efter
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Stoerheeden (?) saa som der bliwer i bag
de andre dernest op til liggende waa
ninger jeg allerede hawer afhendt
udtil Kongensgade) samme fornte
Kiøbebref og paafulte Skiøde af dato
dend 1 December 1657 disse ord derudi
at were indført huilcken fornte Plads
og Jordsmon udi sin lengde og breede
lige som den indheignet begreeben
og forrefunden er, fornte schipper
Niels Nielsen bemte hans Kiere
Huustrue og alle deris arwinger her
efter maa og schall have niude bruge
og beholde for evindelig fri Eiendomb
(alleene undtagen og Margrete forbe
holden at der bag fra schall afgaae til
een liden udgang udtil Kongensgade
efter Stoerheeden, Saa som der
bliver bag de andre dernest op til
liggende waaninger hun allereede
??? afhendt? solt og afhendet hawer;
efter derom Margrete til formte
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Schipper Niels Nielsen derpaa ud
givene Kiøbebref dend 16 Juny Nest
forbiegangne dateret nu Læst og paa
schreven her for retten des widere for
melding, Denne forschrewene Pladz
hawer fornte Schipper Niels Nielsen
bebiugt med goed Kiøbsted buigning
fra Hiørnet af liden torvegaden og,
langs med Kongensgade og med gauf
len af samme huus tet op til dend
nu omtvistede gang, Sampt et
andet halftag bag huus tet op till
langs med siden af bemte gang og
icke hawer haft nogen Rendesteens
wandfald eller tag draab langt min
dre nogen udgang til bemte nu om
tuistede gang, Saavit fornte Huus
sig med gangen henstrecker paa
ungefer 16 allen, Huilcken fornte
pladz med paa buigte Huus forbemte
schipper Niels Nielsen haver Solt
dend til nu werende Eiermand
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Anders Andersen brøgger paa samme
maade Nemblig dog schall derfra i bag
afgaae til en liden udgang efter Stoer
heeden Saa som dend er og bliwer i
bag de andre dernest op til liggende
waaninger, huilcken forschrewene
med huus buigning og gaardsrumb
Sampt ald anden des rettighed udi
lengde og breede oppe og Neder, efter
som det nu biugt begreeben og forre
funden er efter bemte Niels Niel
sens Kiøbebref af Dato dend 20 Septr
1669 des widere formelding, huor
paa Anders Andersen hawer faaet
Schiøde af bemte Niels Nielsen dend
21 Septr og findes indført i samme
schiøde ord efter andet som forhen
i Kiøbe Contracten er indført, disse
tuende ? for berørte Kiøbebref og
schiøde som fornte Anders Ander
sen sig paaberaaber at schalle hawe
rettighed til samme gang, Thi
dersom bemte Niels Nielsen
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haver werit berettiget til gangen
saa hawer han nock indbuigt gangen
tet op til afg. Karen Jacob Madsens
platz, og giort siden fri indgangen
igennem under Huuset for lofte
rambs schyld efter som hand siden der
indrettet til een brøgger gaard, huil
che tuende paastaaende i Anders An
dersens schiøde formoeder jeg at efter
som Niels Nielsen derudi boet paa
12 aars tid og icke haver derpaa at
ancke, saavel som formte Anders An
dersen fra dend 21 Septr 1669 og
indtil nu A. 1694 som er 25 aar hand i
ligemaade icke derpaa at have ancket
førrend nu, saa at denne Anders
Andersens paastaaende til bemte
gang falder af sig sielf, Dernest
befindes udi hans Kiøbe Contract som
hand haver oprettet med Hr Søren
Rasmussen Hiortshøy af dato dend
25 Septr 1686 som findes indført at
Schall were leveret én Kiøbe Contract
(Fortsættes dokument 2b)

