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Kongen køber en Gaard paa Købmagergade (Trinitatis Kirkes Grund).
Jeg Birgitte Marsuin thill Engeltofft, salig Frederich Wlffeldz effterleffuerske, kiendis och giør
witterligtt for alle med dette mitt obne breff, att ieg haffuer soldt, skiøtt och aldelis affhendt och
nu med dette mitt obne breff selger, skiøder oeh aldeles affhender fra mig och mine arffuinger
och thill dend stoermegtige, høybaarne første och herre her Christian dend fierde, Danmarckis,
Norgis, Wendis och Gottis konning etc. och Hans Maytz. effterkommere konninger udi Danmarck
och kronen, en min gaard och jordzmonn liggendis her udi Kiøbenhaffn udi Kiøbmager gade
norden wed Jackob Beckis gaard och synden thill Tore Brøggers gaard, och strecker sig samme
gaard udi sin lang och bred som effterfølger: Først thill gaden langs husett aff sønder udi nør 19
alne mindre to fingersbred, fra gaden gennom gadehusett och gaarden ned thill dend sidste stolpe
aff Farffuehusett langs jordsmonnett aff øster udi wester 65½ alen, breden thuers offuer pladzen
bag wed gafflen aff Farffuehusett fra Tor Brøggers planckwerck och thill Hans Søffrensøns
planckuerck, bag ued Jackob Beckis jordzmon, aff sønder i nør 29 alne 3 quorter, langs samme
pladz och jordzmon aff øster i wester 27½ allen; breden paa jordzmonnitt, som dett eenlig hus
staaer der farffueren udi boer, er fra Claus Lauritzøns jordzmon och thill Ebbe Munckis
planckuerck aff sønder udi nør 63 alne, langs forschrefne jordzmon saa uiitt dend strecker sig ned i
haffuen thill Dirick Badskers jordzmon och planckuerck och bysens stalle aff øster i wester 72½
allen; noch dett jordzmon som ligger imellom bysens stalle och Dirick Badskers jordzmon thuertt
offuer aff sønder udi nør 23 allne 3 quorter, lengden langs samme jordzmon indtill bysens stalle aff
øster i wester 25 allen, och er lengden aff dend gandske jordzmon fra gaden gennom husitt,
gaarden och haffuen indtill bysens stalle aff øster i wester 190½ allen. Huilcken forskrefne gaard
udi sin lengde och bred, som dend nu begreben och forfunden er, med ald huis bygning der paa
findis, høybemelte Kong. Maytt., Hans Mayttz. effterkommere konninger udi Danmarck och
cronen, mue och skulle haffue, niude, bruge och beholde for euindelig eiendom, och kiendes ieg
mig och mine arffuinger wnderdanigst att haffue anamett och oppebaarett fyldest och fulduerd
och nøyagtig betalning for forskrefne gaard wdi alle maade, och kiendis ieg mig och mine
arffuinger derfore ingen ydermere lod, deell, rett eller rettighed att haffue thill eller udi forskrefne
gaard effter denne dag udi nogen maade. Thi bepligter ieg mig och mine arffuinger att etc. Thill
ydermere widnisbyrd och bedre foruaring haffuer ieg ladett henge mitt signett neden for dette
mitt obne breff och med egen hand wnderskreffuett, och wenligen tillbedett erlige och
wellbiurdige mend Gregers Krabbe thill Tostelund och Mogens Kaaes thill Frøstrup, Kong. Maytz.

secreterere, med mig thill witterlighed att forsegle och wnderskriffue. Hafniæ dend 3 julij anno
1622.
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