11. april 1685.

Privilegier for alle Fremmede af den evangeliske og
reformerede Religion, som sig her i Rigerne boesætte ville
(nøiere bestemt ved Privil. 15 Maj. 1747 og Edict 29 Nov. 1748); Item Frihed for
dem, som øde pladser i Khavn lade bebygge (See Pl. 25 Jul. 1796 og 17 Mart.
1812), Desligeste Anordning om dem, som Huse leie; og dem, som deres Pladser
ei endnu have bebygget. CanceII. p. 214.
Alle Fremmede af evangelisk og reformeret Religion, af hvad Nation og
Handtering de endog ere, enten de ere Adel, lærde Folk, Kiøbmænd, Konstnere,
Haandværkere eller Skibsfolk, som sig i Kongens Riger og Lande vil indbegive,
boesætte og ernære, skal nyde efterskrevne privilegier og Friheder:
1.)
Efterat de sig have angivet og her i Rigerne nedsat, og deres Boepæl taget,
samt Kongen deres Troskabs-Eed for Øvrigheden paa ethvert Sted aflagt, skal de
ansees og holdes, som Kongens egne Undersaatter, og i de første 20 Aar for alle
personelle Tynger og Besværinger, samt Contributioner, Indqvarteringer, KrigsStyrer, Kopskat og alle andre Paalæg, hvad Navn det, og have kan, være
forskaanede; dog at de konsumtionen af hvis de fortære, samt Tolden af deres
Varer, som de negotiere med, betale.
2.)
De maae og nyde Frihed i Tolden af deres eget Boeskab, som de indføre, saa
og Haandværksfolkene af deres Redskab og Instrumenter, som de til deres
Haandværkers Fortsættelse behøve.
3.)
Iligemaade maa al Uld, Silke og andre Materialier, som til deres Haandværks
Fortsættelse kan behøves og fra fremmede Steder er fornødent at indføres, uden
nogen Tolds Erlæggelse frie indpassere; dog at de saadant tilforn paa behørige
Steder rigtig angive og derpaa tilbørlig toldseddel tage.
4.)
Værkhusene og alle andre Eie- eller Leie-Huse, gamle og nye, hvor nogen
Indvaaner iboer, som enten arbeider eller lader arbeide nogen Manufactuur af
Uld, saasom Klæde, Droget, Carse, Baj, Rask, Ratin, eller andre Slags Stoffer af
Uld, item af Silke, saa og af Linnet, som Sejldug eller saadant Lærred, som her i
Landet tilforn ikke er forarbeidet, maae (naar derudi noget fuldkommen
Spindene, Væverie eller Farverie er indrettet og til intet andet bruges) være de
første 8 Aar frie for Grundskat, Indqvartering og andet Paalæg, som efter
Grundskatten lignes. Ingen Huses Eiere maae for saadan Aarsag være berettiget
Huuslejen at forhøie; Dog før noget Huus maa nyde saadan Frihed, skal enten
Forlæggeren eller Manufactureren angive sig i Commerce-Collegio og der

forklare, hvad Manufactuur han vil indrette, hvorefter ham et Attestatum fra
bemeldte Collegio til Magistraten skal meddeles, om Huset bemeldte Frihed bør
nyde (cfr. Fr. 10 Dec. 1698).
5.)
Alle de, som øde Pladser (hvor ingen Huse tilforn have staaet) i Khavn have
taget, og derpaa enten allerede have, eller endnu grundmurede Huse, 3 Loft høie
ud til Gaden, vil bygge, maae udi 10 Aars Tid, og de, som ere 2 Loft høie, udi 8
Aar være frie for al Grundskat og Indqvartering heraf at give eller holde, fra den
Tid at regne, som Huset er saa færdigt, at det kan beboes. Item de, som paa
forskrevne Pladser vil bygge Huse Tømmerværk og Muur imellem Stolperne, 3
Loft høie og med Kielder under, maae nyde forskrevne Frihed af samme Huse i 8
Aar; de af 2 Loft høie udi 6 Aar, og eet Loft høie i 3 Aar, alt fra den Tid at regne,
at samme huse ere, saa færdige, at de kan beboes. Naar og nogen lader noget
gammelt Huus nedbryde, og nyt igien opbygge, da nyder den forskrevne Frihed
paa Grundskat og Indqvartering i 3 Aar.
6.)
Naar nogen Fremmed ankommer, som vil lade bygge nogen Bygning af
Bindingsværk, hvad heller han den selv beboer eller til andre bortleier, da maa
samme Bygning være frie for Grundskat og Indqvartering i 10 Aar, og en
Bygning af Grundmuur i 20 Aar,
7.)
Alle, af hvad Stand de ere, som ikke ere deelagtige i ovenskrevne Privilegier
og leie nogen hele Gaarde eller Huse, skal selv betale Indqvarteringen, og hvis
aarlig Udgift, som deraf gaaer for Vandets og Lygternes Vedligeholdelse, item
hvis for Gadernes Renselse bør gives, saavidt samme Gaards Contingent med
Billighed kan beløbe (See Regl. 5 Jun. 1771. vil og Fr. 7 Maj, 1777. 6 og 7 §);
for hvilke Udgifter ingen noget i sin Leie hos Huus-Herren maa korte. Og skal
ingen være tilladt at flytte noget af sit indehavene Gods, førend han Rigtighed
haver giort, saavel for alle forskrevne Paabudde, som i hans Tid ere passerede,
som for hvis Huusleie han med resterer, hvorom Eieren sig altid haver at
forsikkre, saafremt han ei, selv dertil vil svare. (cfr. Pl. 7 Okt. 1771).
8.)
Vedkommende Eiere, som ikke Middel have, deres pladser nu strax at lade
bebygge efter Fr.. 27 Febr. 1683, forundes endnu 4 Aar fra denne Frs Publication
til sammes Bebyggelse, før de til Kongen forbrydes.
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