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Randers Porte og Broer 
i sidste Halvdel af 17de Aarhundrede.

Af Stiftamtmand Stemann.

Idet jeg nedenfor gjengiver nogle Dokumenter1), som jeg 
ved Undersøgelser i andet Øiemed er stødt paa i Randers 
Bys Raadstue Kopibog 1657—66 og Randers Tingbøger 1656, 
1691—93 og 1694—98, kan jeg, da gjentagende Gange Ran
ders Nørrebro og Nørreport2) forekommer deri, ikke undlade 
at omtale de underjordiske Murlevninger, som man fandt i 
1873 ved Nedlægning af Vandrør i Randers Nørregade netop 
i det Terrain, hvor Nørreport har staaet, og som af Arkitekt 
Uldall ere beskrevne i Jyllandsposten af 23. October 1873, 
og hvoraf Tegning findes i Nationalmuseets 2den Afdelings 
Arkiv. Arkitekt Uldall mener, at disse Murlevninger ere 
Fundamenter til et Porttaarn, hvis Udstrækning fra Nord til Syd 
har udgjort omtrent 15 Alen, og til to Bropiller mod Nord.

Disse aftrykkes ikke fuldstændig, idet jeg haaber ved anden 
Ledighed at komme nærmere ind paa »det store Taarn paa 
Torvet«, med hvad der mere omhandles i Dokumenterne ud
over det nedenfor meddelte. løvrigt bemærkes, at jeg i Ran
ders Tingbøger ikke har fundet mere angaaende Byens Befæst
ning, end hvad jeg her og i Saml. til jydsk Hist. og Top. 3 
R. II. 203 f. f. og 293 f. f. har meddelt.

2) Denne laa tæt ved Torvet, tværs over Nørregade, imellem nu
værende Provstestræde og Fabrikstræde.
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Fra anden kyndig Side er derimod til mig fremsat den in
teressante Hypothese, at, hvad der fandtes, var Dele af en og 
samme fritstaaende Bygning, et meget stort Taarn af Dimen
sioner omtrent som »Kjærnan« i Helsingborg. Ind mod Byen 
var Murtykkelsen 3 Alen 15 Tommer og mod Nord 5x/4 Alen; 
selve Bygningens Diameter var ca. 25 Alen; mod Nord var 
en Vindebro og mod Byen en fast Bro1)- Materialet, hvoraf 
Murlevningerne vare opførte, var dels Munkesten, dels mindre 
Mursten og dels huggen Granit, deriblandt eiendommelig nok 
en Overligger, der engang maa have havt sin Plads over en 
Dør eller snarere et Vindue i en gammel romansk Granitkirke. 
Mon de store Dimensioner ikke skulde kunne tillade den 
Gisning, at Taarnet har været noget mere end slet og ret 
et Porttaarn, at det med andre Ord kunde være det Slot eller 
den Borg, som Valdemar Atterdag byggede i Randers2), og 
hvis Beliggenhed i Byen man ikke har kunnet paavise an
densteds?

Hvorledes nu end Forholdene ved Nørreport have været 
i Middelalderen, saa ser man af Randers Kæmnerregnskab af 
1597 3) og af Synet af 1656, at Nørreport i nyere Tid har 
havt et Taarn, og af Synene af 1656 og 1695, at den har 
havt Hvælvinger, formentlig baade over og under Kjøre- 
banen. Paa Billederne af Randers hos Resen og i Kong 
Frederik V’s Atlas findes temmelig overensstemmende Gjen- 
givelser af Porttaarnet. Det har Gavl mod Syd og Nord og 
flere Vinduer i disse. Endvidere erfares af Dokumenterne,

*) Hvad der ogsaa synes at gjøre denne Hypothese mere tiltalende 
end førstnævnte, er den Omstændighed, at der saaledes findes 
en naturligere Forklaring for den ellers noget gaadefulde, aabne 
Gang mod den nordlige Grav. Den kan tvertimod have været 
Indgang fra Syd til store vestlige Underrum. Forøvrigt er der 
jo intet til Hinder for, at de fundne Murlevninger kunne skrive 
sig fra forskjellige Perioder.

2) Reinhardt: »Valdemar Atterdag og hans Regjering« 195.
3) S. 149: »giffuit hannom [Pouell Nielszen] for vij x alne sparrer 

thill tornit offuer nørportt .... iiij m$«.
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at Nørrebro ialfald for en Del — i den nordre Ende — har 
været en »Jordbro«, men at Murværk og hugne Sten ellers 
har spillet en stor Rolle. Endelig faar man 1692 den over
raskende Oplysning, at »paa Muren under Broen« er Ind
gang til »Daarekisterne«.

Om hele denne Portbygning er identisk med »Nørre- 
baand«, der flere Gange i Kæmner- og Tingbøger nævnes 
som Fængsel1), kan ikke oplyses, men er sandsynlig, skjøndt 
Fængsel intetsteds omtales i Forbindelse med Nørreport de 
mange Gange, dette nævnes i de ommeldte Bøger.

I Randers Bys Vide og Vedtægt forekommer et eneste 
Sted i Artikel 36, følgende Passus: »Huemb som omb hel
lige Netter eller om Søndagen .... befindes i Kroer .... 
endten thill Drich eller Daabell, di schall setis i Thaarnit 
eller Nørebaand . . . « 2). Alle de andre Gange baade før 
og efter, hvor Fængselstraf omtales i samme Vide og Ved
tægt, er der altid kun Tale om »Thaarnit«. Det er i Øieblik- 
ket umuligt at afgjøre, om man i dette enkelte Tilfælde skulde 
have havt Valget imellem to forskjellige Fængsler.

Om Vesterbro oplyser Synet af 1656, at den blev baaret 
af 3 murede Piller, der saavel som Tømmeret var i Bund og 
Grund brøstfældig. Om selve Porten3) oplyses i 1695, at 
denne da igjen var opsat af Tømmer og nye Fjæl.

x) f. Ex. Kæmnerregnskab 1569 S. 224: »gaff mej Rasm(us) tøm- 
bermand iij mrk. for handt ferde stocken i Nørbandt oc 
iiij mrk. for tømber ther till«, og Tingbog 1686 den 6. Septbr. 
hvor der omtales, at nogle Folk »var nedgangen i Nørbond« 
og talte med Kirsten Jensdatter Morsings, som sad fængslet 
der. Endvidere nævnes i Viborg Landstings Domsakt af 1686 
i Sagen mod samme Person, at denne sad i Randers »i et 
gruelig afskyelig Fængsel 7 Alen under Jorden.«

2) Neckelmann: »Om Kommunevæsenet i Danmark« S. 161 har 
sat et Spørgsmaalstegn ved Ordet Nørebaand, der aabenbart 
maa have været ham uforstaaeligt.

3; Denne laa omtrent udfor Porten i den nuværende Hospitals
bygning, ved Indgangen til nuværende Vestergade.
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Om Østerport1) erfares, at dens Tilstand baade 1692 og 
ikke mindre i 1695 har været meget elendig. I 1692 siges 
»at det mesten oven og neden og paa alle Sider er snart 
klauen ad i Muren af Vandløb og Hegn, som der oven paa 
Porten haver haft sit Stade«, og i 1695 er det endog for
bunden med »stor Livsfare at gaa der igiennem«. Synsmæn- 
dene anbefale begge Gange at bryde Portbygningen ned — 
1692 med det Formaal at benytte dens Rudera til Reparation 
af Nørrebro — og 1695 tilraades at opføre en Port »af Tøm
mer og nye Fiæl, som er gjort ved Vesterport«.

Alt. hvad vi hidtil have beskjæftiget os med, har i større 
eller mindre Grad været »brøstfældigt«, »forfaldent«, »for- 
fuelet«, »forraadnet« og »brækket«. Ogsaa Kirkens Bo2) 
»paa de øster« findes »ganske at være forfalden og kan ingen
lunde hjælpes, men endeligen med aller snareste vil neder- 
tages Ulycke at forekomme saa og for et Par Hundrede 
Tagstens Skyld«. Det eneste der er lidt trøstefuldt i det al
mindelige Forfald — Byen var jo forarmet efter Landets 
mange Krige — er Bryggen — Prambryggen og Skibsbryg
gen —, om hvilken det udtales, at den til Trods for nogle 
mindre Udsættelser f. Ex. om lidt Opmudring for »at Skibe
rummene kan ligge vel till Bryggen« er »saa vel vedligeholdt 
med Pæle, Bolværk og Overleider, som den ikke i lang Tid 
tilforne haver været«. Idet Synet sluttelig omtaler »den 
gamle Tvættebænk«3) ved Sønderbroen, der ifølge Randers 
Tingbog 1693—94 da ogsaa har været brøstfældig, kommer 
det dog igjen med sit tidligere Omkvæd: »ganske forfulet 
og fordærvet og vil en ny derfor igjen opsættes«.

9 Den laa formentlig for Enden af nuværende Slotsgade, rime
ligvis lidt ude paa Frederikspladsen.

2) Det er ikke muligt at oplyse, til hvilken Kirke denne Bo har 
hørt, eller hvor den har ligget.

3) I Randers fandtes vest for nuværende Sønderbro indtil for faa
Aar siden et saakaldt »Vaskelad«, jfr. ogsaa Christine Daugaard
»Biskop Daugaard« I. 17: »Vi unge Piger havde den Gang
(ca. 1800) ingen anden Fornøielse end at gaa ned paa Vaske
ladet og sætte os der og sladre med hverandre«.
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Randers Bys Tingbog 16561).

Mandagen den 12te Mai [1656].
Niels Jensen, Byfoged,
Peder Nielsen, Borger 
og Hans Hansen, Byskriver.

De otte Mænd.
Anders Knudtzen Remmer, Peder Christensen, Christen Sø
rensen Tømmermand, Abraham Maler, Jens Sørensen Tøm
mermand, Søren Knivsmed, Lauritz Lauritzen Tømmermand 

og Jacob Schou Hattemager Indvaaner her ibidem.

Borgemester og Raad et Syns Vinde.
Peder Nielsen Borger og Bys Kæmner paa deres Vegne,

Christen Tommesen, Jens Jensen Seegaldt, Niels Jensen Ba
ger, Christen Jensen Konning, Søren Pedersen, Jesper Chri
stensen Tømmersvend og Rasmus Jacobsen Murmand, Borgere 
her sammesteds, de her for Retten bekjende og tilstod ved 
Ed efter Recessen at have nu sidst forleden den 10de Mai 
været med begge Byskæmnere nemlig Johan Cop og forne. 
Peder Nielsen til Syn, som efterfølger. Først ved Vesterbro 
saae de og befandtes, at de 3 murede Piller under Broen var 
revnet fra hverandre i Muren og meget brøstfældig; vil op
tages i Grunden og gjøres af ny. Iligemaade saae de, at de 
5 Egehamre under Broen ogsaa var brøstfældig og behøver 
at gjøres af ny med 5 ny Egetræer, Stykket 12 Alen lang, 
4 Leder under Rækketræerne, Stykket 12 Alen lang, ogsaa 
brøstfældig, 4 Strøbjælker, 6 Alen lang, Fodstykket under 
de yderste Rækketræer, 6 Alen Pillen, 2 tolv Alen Træer 
til Rækketræer, 2 Tylter Ege Løsholter til Opstander og Løs- 
holter i forne. Rækker behøves dertil alt sammen af ny; 
nok 2 Tylter 7 Alen til Strøelse paa Broen iligemaade af 
ny. Ved Nørrebro saae de, at Rækketræerne sammesteds 
fra Hvælvingen ud paa Broen paa begge Sider var ganske

0 Fol. 131.
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brøstfældig, var 25 Alen lang paa hver Side, hvortil behøves 
til Stiber [?] og Løsholter nye Ege-Løsholter, 5 Tylter til 
Rækketræer over og under, 6 sexten Alen til Strøbjælker, 4 
Stykker Egetræer, Stykket 8 Alen lang; nok Strø oven paa 
en Tylt 12 Alen Træ. Murværket sammesteds paa begge 
Sider er ogsaa meget brøstfældigt og vil af ny forbedres med 
Kalk og Steen. Pikningen fra den ydre Ende paa Muren 
over Hvælvingen ind igjennem Porten behøves at optages og 
med 2 Tylter Egebul underneden forbedres og igjen af ny 
lægges og pikkes. Paa Taarnet over Nørreport saae de, at 
Taget derover var meget brøstfældigt og behøves at forbedres
med Lægter, Steen og Kalk til »Schielning«................ Ved
Suderbroen1) saae de, at der fattes 2 Underleder til 
Rækketræer hver 16 Alen lang. Til Rækketræer, Løsholter, 
Stiver og Opstander behøves 2 tolv Alen Træer. Behøves og 
ved Enden paa Broen at pikkes af ny 6 Favne vidt og langt 
Bro. Ved Byens Vandsted2) der saae de, at det [?] var slet 
forfaldent og behøves af ny at oprettes og færdig gjøres, 
hvortil behøves 2 Tylter Egebul til Brystværket; 4 Egepæle, 
Stykket 6 Alen lang, fattes og; 12 Favne lang Pikning og 
S Favne bred, som behøves at lægges af ny ... . Det saa- 
ledes befindes, som forskrevet staar, afhjemlede de for et 
fuldt Syn, og stod forne. Synsmænd med bemeldte Peder 
Nielsen til Vedermaalsting, der dette Syn toges beskreven.

J) Formentlig en ikke mere existerende . Bro vest for Sønderbro 
over den nu opfyldte Suderstrøm. Rosenørn: »Grev Gert og 
Niels Ebbesøn« 180 Note og 433.

2) Hvortil dette har været benyttet og hvor det har ligget, ser jeg 
mig ikke i Stand til at oplyse.

34
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Randers Bys Raadstue-Kopibog 1657—66.

Kopi af den Kontrakt imellem Borgemestere 
og Raad og Stenpikkerne anlangende Nør
rebro.

Kjendes vi underskrevne Christen Jensen og Peder Jør
gensen, Steenpikkere og Indvaanere i Randers, gjør vitterligt, 
det velvise Borgemestere og Raad sammesteds haver med os 
akkorderet saaledes, det vi med tvende dygtige Karle, som 
vi selv paa vores egen Bekostning haver at forskaffe, skal 
med Kampsteen og Pikning bestandig opsætte og fuldfærdige 
Nørrebro her for Byen, saa vidt paavises, som forsvarlig for 
hvo den besigtes, item Fortogen for og paa Broen at lægge 
og pikke. Hvorfor os er beloved tyve Slettedaler, hvilke Penge 
os skal betales efterhaanden, som Arbeidet gaar for sig. Skal 
os af Byens Folk, imidlertid Arbeidet paastaaer, forskaffes tre 
»Plidz Folch«. Steen og Sand, saa vidt fornøden eragtes, 
skal til Stede forskaffes. Derhos lover og tilforpligter vi os 
dermed at begynde idag otte Dage førstkommende og ikke os 
derfra at begive, førend samme Bro som forskrevet er for- 
forfærdiget, saa det skal blive Borgemestere og Raad paa 
Byens Vegne aldeles uden Skade i alle Maader. Des til Be- 
kræftning stadfæster vi denne Kontrakt med vores egne Hæn
der og Navne her neden under skrevet og venlig ombedet 
tvende Borgere nemlig Lauritz Nielsen og Tommes Rasmussen 
Kregballe med os til Vitterlighed at underskrive. Datum 
Randers den 21. Augusti 1665.

C. J. S.
Til Vitterlighed: 
Lauritz Nielsen.

Peder Jørgensen.
Til Vitterlighed:

Tommes Rasmussen.
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Randers Bys Tingbog 1691—93 9*

Mandag den 20 Juni 1692.
Jens Nielsen, Kgl. Maj. Byfoged, Jørgen Madisen, By

skriver, og Niels Jacobsen Prin, Borger og Tinghører ibidem.
Otte Mænd: Thomas Kragballe, Anders Jensen Jeren, 

Niels Nielsen, Snedker, Peder Therchelsen, Feldbereder, 
Peder Madtsen Albech, Peder Sørensen, Skrædder, Søren 
Mortensen Lang, Niels Christensen, Skrædder.

Velvise Borgemester og Raad her i Randers ved deres 
Fuldmægtig Søren Jørgensen et Vinde.

Det forskrevne Søren Jørgensen for Retten fremkom og 
havde tilstede fire Synsmænd Jens Didrichsen, Niels Pedersen 
Lueskrædder, Jens Juel og Christian Murmand, som afhjem- 
lede ved Sjæls Ed, at de idag den 20de Juni havde været 
til Syn først ved Nørrebro, da de synte saaledes, at den 
øster Steenmur ungefær midt paa Broen ganske er forfalden 
og en stor Deel huggen Steen og Mursteen paa en stor Deel 
af Muren, der som Indgangen er paa Muren under Broen til 
Daarekisterne. Det øvrige paa Muren langs hen oven med 
Broen og saa ned paa Muren paa de øverste Ankere vil ned
tages og af ny opmures. Der sammesteds midt paa saa vel 
som paa begge Enderne af samme Side og foroven vil for
vares med Mur og Schøtte [?], som kan schyde [?] Vandet. 
Den venstre Side af Muren staar og for oven »paa Rauf«, at 
vil udfalde, og er allerede næst ved Porten udfalden en Steen. 
De øverste huggen Steen saa [!] haver ligget oven paa Muren 
paa begge Sider, er en stor Deel af bortstjaalen^ Broen i sig 
selv inden Muren er mangesteds brøstfældig, saa Vandet endog 
allermest paa et Sted har taget sit Udløb og løber ned igjen- 
nem Stenbroen og ud af Siden af den østre Mur. For Enden 
af den vestre Mur ved Tømmerværket haver Vandet og taget

!) Fol. 160 f. f.
34*
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Durchløb ud til den vestre Side. Tømmerværket nord for Sten
muren vil hjælpes og med ny Tømmer allevegne forbedres saa 
vel endog med Rækker oven paa Siderne af Broen. Øster
ports Reparation haver de synet saaledes, at ei uden stor Be
kostning kan repareres, som at det mesten oven og neden og 
paa alle Sider er snart »klaun ad« i Muren af Vandløb og Regn, 
som der oven paa Porten haver havt sit Stade, saa de syntes det 
bedre at være at nedbryde den og forbruge Stenene til Nørre
bros Reparation, og i det Sted opsætte en Port igjen med 
Stolper, Stiber og Planker, som kunde komme Byen til 
mindre Bekostning. Kirkens Bos Reparation paa de øster 
syntes de ganske at være forfalden og kan ingenlunde hjælpes, 
men endeligen med allersnareste vil nedertages Ulykke at 
forekomme, saa og for et Par Hundrede Tagstens Skyld, som 
derpaa ligger og kunde frelses, at de ikke skulde vorde i 
Stykker slagen. Tømmeret er ganske raaddent og tjener 
ganske lidet uden at brænde. Mursten findes ingen udi Boen, 
uden i 3 Vægge er nogen faa, saa mange de ere.

Hvorefter Søren Jørgensen var Tingvidne begjærende.

Randers Bys Tingbog 1694 - 98J).

Mandag den 29de April 1695.
Kongl. Maj.s Byfoged Jens Nielsen, Anders Hansen,

Skriver, Jens Diderichsen Borger og Skomager, Tinghører. 
Otte Mænd: Christen Lauridsen, Skomager, Anders Jen

sen, Anders Leth, Christen Jensen, Handskemager, Morten 
Faltinsen, Christen Jensen Rigtrup, Laurids Søndergaard og 
Peder Svendsen alle ibidem. — Niels Pedersen Lueskrædder 
paa velvise Magistratens Vegne her i Randers for Retten

\) Fol. 35 — 36, 38-40.
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fremstillede tvende Kaldspersoner nemlig Christen Rasmussen 
Markmand og Rasmus Clausen, som afhjemlede ved Ed og 
opholden Fingre efter Loven, at de idag otte Dage lovlig 
stevnet og Varsel gav Jens Andersen Kragballe, Anders Sø
rensen Bay, Henrich Kop, Jens Anchersen, Søren Rasmussen, 
Jens Andersen, Tyge Terchelsen, Jacob Hansen, Søren Mor
tensen Lang, Niels Nielsen Bay, Laurids Nielsen og Peder 
Ravn, alle Borgere og Handelsmænd her ibidem hid til Tin
get til idag for Synsmænds Opkrævelse angaaende Randers 
Bys brøstfældige Nørrebro, som er udfalden i Brand
muren, item Østerports Murings store Brøstfældighed saa- 
velsom det store Taarn paa Torvet og andet Byens 
Nødvendigheder samt Skibbryggen med ovenskrevne at 
besigtige den 1ste Mai næstkommende og for dessen Afhjem- 
ling den 6te Mai, og talte en Deel ved dem selv, en Deel 
deres Hustruer og Folk, hvorefter Niels Pedersen Lueskrædder 
paa vel bemeldte Borgemesler og Raads Vegne var Synsmænds 
Opkrævelse begjærende. Saa er her af Retten udnævnt An
ders Povelsen Bay, Johan Gjerløf, Mads Michelsen, Jens 
Christensen, Ridefoged, Rasmus Michelsen, Rasmus Simmen- 
sen, Christen Lassen Spentrup, Niels Jacobsen Prim, Christen 
Jacobsen Prim, Jens Juel Skomager, Jens Tømmermand og 
Morten Faltinsen, Murmand, som paa næstkommende Onsdag 
efter Stævningens Formelding haver at møde paa Aastederne 
deres Brøstfældighed at syne og besigtige og for dessen Af- 
hjemling idag otte [Dage] Hvorefter han paa sine Princi
palers Vegne var Opkrævelsesvidne begjærende.

Mandag den 6te Mai Anno 1695.
Kongl. Maj. Byfoged Jens Nielsen, Anders Hansen,

Skriver, og Jens Diderichsen, Tinghører.
Otte Mænd: Anders Jensen, Christen Lauridsen, Skoma

ger, Anders Leth, Peder Svendsen, Anders Pedersen Hobro, 
Laurids Pedersen Søndergaard og Jesper Adamsen alle 
ibidem.
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Niels Pedersen Lueskrædder paa Borgemester og Raads 
Vegne efter Opkrævelse her idag otte Dage til Randers By
ting fremstillede efterskrevne Synsmænd, nemlig Anders Povl- 
sen Bay, Christen Lassen Spentrup, Jens Christensen Durup, 
Christen Jacobsen Prim, Jens Jensen Juel, Johan Pedersen 
Gjerløf, Peder Andersen Glarm ester, Morten Faltinsen Murmand, 
Christopher Straux, Rasmus Michelsen, hvilke alle efter Loven 
gjorde deres høieste Ed saaledes at have synet som Johan 
Pedersen Gjerløf deres gjorte Syn og Forretning for Retten 
lydelig oplæste og udi Synsvidnet Ord for Ord skal vorde 
indført, hvorefter Niels Pedersen Lueskrædder paa Magistra- 
tens Vegne var Tingvidne efter afhjemlede Syn begjærende.

Det skriftlige Syn, Johan Pedersen Gjerløf for Retten 
oplæste, var af efterfølgende Formelding: Anno 1695 den 
1ste Mai vare vi underskrevne til at syne og besigtige en 
Deel Steder her i Randers By efter velvise Borgemester og 
Raads Begjæring, efter at vi den 29de April næst tilforn paa 
Bytinget er bleven opnævnet, og er dette vor Forretning og 
Syn saaledes som følger: Først synede vi Nørrebro, oger 
den i den norder Ende ved Jordbroen ud til den vester Side 
Muren ganske brøstfældig og staaer saa godt som paa Fald, 
formedelst Kalken af Vandsky], Regn og Slud er bortkommen 
fra Stenene; oven paa samme Mur i samme Ende er paa 41 ;2 
Favne lang ingen huggen Steen eller Mur, og forneden ud til 
samme vester Side strax ved Porten er fire eller sex hugne 
Steen udhuggen af Muren og er borte, og ellers overalt brøst
fældig paa samme Side og vil endelig med første hjælpes og 
forfærdiges. Paa den østre Side af Broen, strax op til Porten, 
er en stor Deel huggen- og Mursteen udfalden, og staar der 
paa det samme Sted fire Støtter op til Muren, ellers havde 
den været langt mere udfalden. Ellers er Muren i den an
den Ende paa samme Side foroven og noget ned paa 
Muren ogsaa hel brøstfældig og langs igjennem foroven paa 
begge Siderne er Muren borte og ganske forfulet, og findes 
næst ved Porten en Favn lang de hugne Steen at være borte
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og foroven paa den vester Side i den nordre Ende 3 Favne 
lang er ingen huggen Steen eller Mur, og vil »Huellingerne« 
i Nørreport forbedres og begge Siderne forneden, som Porten 
hænger, vil forbedres med Kalk og Steen, og endeligen over
alt vil forfærdiges med allerførste................................. Item
synede vi og Østerport, og findes den ganske brøstfældig 
og det øverste nedfalden og Bjælker og Lofte ganske for- 
raadnet og brækket og »Bouferne« mesten nedfalden, saa det 
er stor Livsfare at gaae der igjennem. Vil derfor ganske 
nedertages og en Port igjen at opsætte af Tømmer og nye 
Fjæl, som er gjort ved Vesterport. Dernæst synede vi Bryg
gen ved Sønderbroen, og findes Prambryggen at 
være ompælet runden om og klædt med Bul og Hammertræ 
oven paa undtagen en Overleide i den nordvest Side, som er 
i Stykker og vil et ny i Stedet indlægges, saa og et Bul i 
den sønder Ende. Vil og noget opfyldes og pikkes med 
Steen, som Kjørselen falder. Skibbryggen findes og ganske 
ompælet og bulet samt overlagt med Overleider runden om, 
uden i den nordost Ende og Hjørne vil et Stykke 5 Alen 
Overleide paalægges i Stedet for det gamle, der ligger, saa 
Bryggene er ellers saa vel vedligeholdt med Pæle, Bolværk og 
Overleider, som den ikke i lang Tid tilforn haver været, 
men ellers vil Skibbryggen og noget opfyldes og med Steen 
pikkes, saa vidt Kjøringen falder til Skiberummene, og vil 
ellers udenfor Pælene i Vandet noget opkastes, at Skiberum
mene kan ligge vel til Bryggen. Ved Sønderbroen er den 
gamle Tvættebænk ganske forfulet og fordærvet og vil en 
ny igjen opsættes. At saaledes alt ovenmeldte af os er 
bleven synet og befindes saa i Sandhed at være, testerer vi 
med egne Hænder. Actum Randers ut supra. — Stod neden 
under skrevet: Anders Povlsen Bay, Christen Lassen Spen- 
trup, Jens Christensen, R. Michelsen, Christen Jacobsen Prim, 
Jens Jensen Juel, Niels Jacobsen Prim, Christopher Straux, 
Peder Andersen Glarmester, Johan Gjerløf, Morten Falentinsen 
Reicher.




