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ForRette,At borgerskabet,huilke saadanne Vdgiffter 

Vdstaar,og betaler,maatte blifue widende,huorleedis og 

til huad brug,Samme byeschat,foruden ded som till Ampt

stuen betallis,blifuer vdgifuet og Anwendt; Mens om 

ey noget deraf Kiemmenerne Skulde findes i behold,Ofuer dend 

Rette,og visse v=forbigiængelige Wdgifft;Da naar Ampt

stufuens Rettighed,og Andre byens Nødtørfftige Vdgiffter,Saa

som de tuende byens tilliggende Broer,Norden og østen for byen, 

naar de beordrisat Repareris,og Anden Byens Inventarium 

som bør forsuarligen at vedligeholdis,Som af Alders tiid væ-

ret hafuer,huilket schall nu i disse Aaringer,Som ingen Borgmee

ster og Raad hafuer Wærit,Iche findes ved magt,Mens snarer, 

erre gandsche ødelagt,og slet forkommet,Da vdj stedenfor hus 

meere byeschat hiid!ndtill ofuer bemelte ordinarj og dem nu Spe

cificerede Vdgifft,hafuer werret byen paasat; En Agter !eg 

for Ræt og billigt,at naar det er fornøden,At noget schall be

kaastes,som er Byen og dend Gemeene bæste till Gafn; Da 

Sætter Taxere borgerne,Særdeelis paa eenhuer i byen,Som de har 

Æfne,Næring og Vilkor till,Huorom de dog først bør at hafue Or

dre,og fuldkommen VnderRetning,huortill Sligt schall bruges, 

At deraf kand Sees,Om saadant till byens beste og gafn geRaa

der,huilket vdj Sætningerne bør Indføris og forklaris,og hafue 

Extract Af Kiemmenerernis Regenskaber,till dend tiid,Som de 

Saadan hielpeschat schulde Sætte,At deraf kand fornemmis,Om 

ey endten Sagesfaldbøder,bygge og haufuepladsers betaling, 

som Kiemmeneren bør at tilsuare,og være Omhyggelig for,at 

byen indtet,af Saadant dens Rettighed mister,naar deraf 

noget falder,som bør at føris udj dens Regenskaber,Paa det 

at indtet v=nødtigt,byen till Skade,og dens fattige Almue 

til Vndergang,blifuer paalagt,helst vdj disse besuærlige 

Aaringer,Som Gemeene Mand hafuer Mangell for lifs op-

hold,og Ringe Raad,at vdgifue,viidere End huis Kongen, 

Præsten,og Kircken,bør at hafue; Item Som !eg befinder, 

at byens Hafn og Skibbroe,Er meesten Øede,og Slette 

Ruinerede,End dog till des wedligeholdelse,gifues Broepenge, 

Af de vdskibede Øxene,heste og Andet,Saa paa det at der 

Kand holdis Rigtig bog,og giøris Aarlig Regenschab af dennem,Som 

samme Broepenge Opbærge; Da bør disse bropenges Regenskab, 

ogsaa udj bemelte 4~~ Mænds,tilligemed Byfougden Aarligen at 
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ofuerføris,og schall Specificeris,huor meget huer Skibberum,Og 

af huem,og af huadwore pengene er vdgifuen,og huis som ofuer bro

ernis Reparation findes vdj behold,bør at gifues Rendte Af,Indtil 

ded Anwendis paa Broen og haufnen,Og dersoærle~dog Ey kand 

dertil forslaae,bør Kiøbmændene og Skipperne vdj byen,noget 

effter deris Vilkor,og Leylighed,til Samme Bekoaastning paasættes, 

Som de uden Modsigelse bør at betale; Og om dette Ey vdj saa maa

der kunde tilstræke,vill hanns Kongl:Mayt~ Allerunderdanigst An

dragis,og søges om tilladelse og behielpning,At Landsens Indvaanere, 

og Særdeelis Kiøbstæderne,maattehielpe noget till,At haufnen 

Kunde blifue Reparerit,Som og sa for hans Kongl:Mayts:Egne schibe, 

som her paa Seygler,kunde Salveris og beuaris; dette kunde være 

It stort gafn,Saauelsom till Toldens formeerelse,og Byen til Op

komst,med meere som bestaar vdj Pollitiens ObAgtning og tilsiun, 

at Aldtingdereffter,wed Byefougden,blifuer Retteligen Or-

dinerit og tilseet,at v=louglig forhold,v~ Kiøb og Sall,forprang 

Af fremmede,Og de som ey erre borgere i byen,og handel med Frem

medes Penge,Indbyggerne til Afbræck,og hinder,i deris Næ-

ring, V=louglig Øxsenes IndKiøb og Stalning at forbydes,og 

Paatallis,og afschaffet,Og der Imod denne Rette og Forsuarlige 

Handel! og Schich i byen befordre,som Lovene tilholder,Ved-

tægt og heignet i Rette Tiider at paaliuse,og ofuerholde,At 

Jorden og Sæden,ey formeedelst v=louglig Heignet,og Quægs

holdelse,forderfues og ødes; Ildestæderne i byen,nogle 

gange om Aarit at tilsee,Saasom i forrige tider var brugeligt, 

at indtet for Byefougdens,effterladenhed eller forsømmelse 

Skyld,isit Embede,Skeer byen till Skade,eller forRingelse, 

Og derhos i Agttage,at naar nogen Borgers gaard falder i schiffte 

og vdlæg,At de det meeste mueligt er,blifuer tilsammen,og 

Ey till Smaae Leyehuuse adschilles og Anwendis,Paa det 

at byen,ey heller derved schall forsuæchis,Og mange v=schiche

lige Huusholdninger i byen,Samlis og tiltage; Og som dette 

bør at verre tilstæde,wed byens brefue og Documenter,At 

Borgerschabet kand hafue det till Effter Rætning i byen,og huer 

Aars Taxere borgere hafuer heraf een Ridemerit Copie,naar de 

Skatterne schulde Sætte,da hafuer Byfougden det at lade tage 

beschrefuen,Som Kiemmeneren Hans Jensøn,af Byens Penge 

betaler. Dis till ~idnesbyrd. 
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Forskrefne Taxt og Bereigning,hafuer Vj Vnderschrefne effter op

meldning,dette Restede,os vilcherligtverrit hafuer,forfattet og 

Liquiderit,effter dend ERfaring og Widenschab,Vj om en huers Ley

lighed her i byen hafft hafuer;Mens Som voris Soegnepræst 

dend hæderlig og wellærde Mand,Herr Heinrich Hiort,een Me

morial! til os hafuer Indgifuet,Huor vdj dend Hæderlige Mand 

sig beklager,at hand i nogle Aar,icke sin fulde tilsatte Løn,hafuer 

Bekommet,Een dell af Aarsage,at Registeret Ey schall verre 

saa høyt,vdførdte,som Taxterne wdwiise,Og derfor begierer af 

os,at Vj for bemelte Registe paa samme hans Løn for dette Aar, 

1700,vilde med dend Taxt for samme Aar Conferere,Som 

I dend Hæderlige Mands Egen hosverrelse,Er 

hans begiering scheedt er,Saa befindes der vdj Registerit effter Tax

tens Indhold 2 Slettedr:Vdj østere og Nørrequarteerer Vnders---

at Være;End og foregifuer herr Heinrich,At dersom Regesterit 

i Rette tider;maatte vdgaae,kunde hans Løn dis bedre Inddrifues, 

Ja paa det her effter ofuer Sligt,Ingen Klage Skulde for Aarsages, 

hafuer Vj alle Registerne,baade till geistlig og Værdslig brug,Paa 

Indeverrende Aar ladet forfærdige,Som nu tillige ved Taxtens 

Oplæsning Lefueris, Og her ved denne værid Taxt og forRet-

ninger, vnder voris Hænder og Signetter bekræffter,Actum 

Rønne Den - 7 - Marty - Anno 1701 

Henning Bohn ??????????????? 

OPlæst paa Rønne Raadstue den 9. 

Marty 1701 Vdj Samptlige borge

schabeds nærværelse.Og blef af den 

beordred Rettens betient Stadsfen

rich Hans Jens paa Raabt om nogen 

herpaa noget hafde at ancke,huo da 

ingen er fremkommen,som tiid er, 

derom videre udviser Pagnia 4525 

Hans 

Jes Rasche 

Jensen Henning Brugman 

Lest Inden Boringholms Landsting,Onsdagen dend 

23 Marty 1701,; 

INS 

Transskriberet sep:1990 

J.Kjøller. 
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